PROCES-VERBAI

ii,]

.i.;

din29.02.L2
al $edin;ei de Constituire a Consiliului de Bazin Bic

ai Consiliilor Raionale gi primiriilor amplasate in bazinul
Chiginiu, Ministerului Mediului, Centrelor de
municipiului
Noi),
riului Bic [ialeragi, St.eg.ni, en.nii
pJbtic5,
Agentiei de Stat,,Apele Moldovei", Inspecliilor
Centru,
Agenliei de Dezvoltare Regionali
Sindtate
Ecologice, Institutului de Ecologie gi Geografie, ONG-urilor de mediu din regiunea bazinului riului Bic 9i

Total prezenli 33 de participanfi, reprezentanfi

mass-media [Anexa 1).

Ordinea de zi:
1. Starea ecologici in bazinul riului Bic'
2. Alegerea -emb.ilo. in Consiliul de Bazin Bic. Regulamentul de funclionare a Consiliului de Bazin
Bic.

3. Proiectele depuse pentru reabilitarea ecologici a riului Bic in perioada ianuarie-februarie 2012
4. Metode de Comunicare dintre membrii Consiliului de Bazin Bic, precum 9i dintre membrii

grupurilor de lucru gi toate parlile interesate din bazinul riului Bic.
5. Slraiegia de comunicare pentru apele de suprafati. Campania de informare a populatiei locale
despre proteclia gi reabilitarea rAului Bic. Strategia de comunicare pentru apele de suprafafi'
6. Alegerea Pregedintelui gi Secretariatului Tehnic al Consiliului de Bazin Bic

Au luat cuvintul de deschidere:
Domnul Litian Daniloy, $ef Seclia Planificare Strategici gi Programare, Agenfia de Dezvoltare Regional5
Centru a deschis lucrdriie gedingei menlionind ci Agenlia de Dezvoltare Regionali Centru, care este gazda
gedinfei, saluti gi sustine infiintarea Consiliului de Bazin Bic 9i ci prin conjugarea eforturilor comune se
pot face schimbiri pentru reabilitarea ecologici a riului Bic6.
in continuare gedinla a fost moderati de ciltre Ina CoSeru, Pregedinte Centrul Nalional de Mediu.

Prezentirile de bazi:
Starea ecologici in bazinul rAului Bic.

Domnul Mihail Mustea, Manager, Programul Politici de Mediu, Centrul Na|ional de Mediu a ficut o scurta
prezentare a stirii ecologice in U"zinutui riului Bic, fdcind referire la sursele principale care contribuie la
poluarea riului. Dumnealui a menlionat ci lipsa unui sistem de management al degeurilor menajere solide,
it".." precari a sistemului de iiatare gi canalizare al apelor uzale, precum gi unitifile agroindustriale,
bazele petroliere, agenfii econ-omici gi utilizatorii de api amplasali in raioanele Ciliragi, Strdgeni, Anenii
Noi gi municipiul Ctriginau sunt factorii de bazi care contribuie la poluarea riului Bic. Dintre cele mai
puternice
surie de poiu".. au fost mentionate: Fabrica de vin SA,,Cdlira$i Divin", Fabrica de vin Cojugna,
'SA
de
,,Dionyros Mereni", Stalia de pompare de la Strdgeni, statriile de epurare in Anenii Noi, statriile
epurare biologici [SEB), ce aparline Spitalului de Boli Tuberculoase din s. Vorniceni, stalia SEB Chiginiu,
dipozitul petrolieisocoleni, SA ,"Apa -tAnal Chiginiu", iU ,,nfes Vitanta Moldova Brewery", Centrul Mamei
gi iopilului, SA ,,Bucuria", SA ,,Termocbm", SA ,,Fanzelula". Domnul Mihai Mustea a menfionat ce in releaua
iridrografica a bazinului Bic sunt deversate 57669 mii ms ape uzat epurate insuficient, iar cca 2394 mii ms,
totalmente fdri epurare.
Au urmat apoi o ierie de intrebari din partea publicului privind calitatea gi cantitatea apei riului Bic pe

diferite porliuni, Ia care Domnul Mustea a oferit rispunsuri'
a fost stabiliti componenfa nominali a Consiiiului de Bazin Bic [Anexa 2). Domnul Wadimir
pregedinte
OT Chigindu a Migcdrii Ecologiste Cin Moldova a explicat noii structuri care este
Garaba,
Regulamentul Consiliului,la care s-au propus unele amendamente de imbunitdtire'

in continuare,

Ina CoSeru,Pregedinte, Centrul Nafional de Mediu, a ficut o scurti prezentare a propunerilor de proiect
Oepuse pini in prezent diferitor finanfatori, care vizeazd solutionarea unor probleme stringente de
rilor de decizie pentru administrarea corespunzdtoare a
poluare a rdului Bic, cregterea capacitd
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bazinului rAului Bic, precum gi campanii de informare gi congtientizare a grupurilor
fintd in vederea
prevenirii poluirii gi protecliei rAului. Au fost prezentate, de asemenea gi proiectele care vor fi derulate in
scurt timp in bazinul riului Bic. Tot aici, a fost prezentatd harta privind sursele de poluare on-line de pe
riul Bic, care este plasati pe pagina web a Centrului Nafional de Mediu, proiect realizat gralie suportului
Reprezentanfei in Moldova a Bincii Mondiale [http://harta.trimetrica.com/nec/J. Aceasid harti prezinti
sursele de poluare a riului Bic, gi sunt documentate cu materiale foto gi video. Prin crearea acesteihir;i se
urmiregte imbunitifirea viziunii tuturor actorilor societifii despre starea mediului din Republica
Moldova.

Metode de comunicare dintre membrii Consiliului de Bazin Bic, precum gi dintre membrii
grupurilor de lucru gi toate pirfile interesate din bazinul riului Bic.
Iuliana Cantaragiu, Expert Proiecte, Centrul Nalional de Mediu, a venit cu propunerea de a infiinga un
mailing list pentru a facilita procesul de comunicare gi informare. S-a disiutat, de asemenea, gi
perspectiva creirii paginii web a Consiliului de Bazin Bic. Pini atunci, pagina web a Centrului Na[ional de
Mediu va gizdui o rubrici separatd destinati Iniliativei de Reabilitare Ecologici a riului Bic, unde publicul
poate se se documenteze gi si afle mai multe detalii despre activitatea Consiliului de Bazin Bic.
Wadimir Garaba, preSedinte, 0T Chisindu MEM a prezentat Strategia de comunicare pentru apele de
suprafafi, document elaborat de citre 0T Chiginiu a Migcirii Ecologiste din Moldova, in cadrul

proiectului ,,Consolidarea Societdgii Civile din Moldova pentru un Mediu tmbundtdfit" implementat de
Milieukontakt International. Dumnealui a subliniat ci reiegind din starea rAului Sic
ai atitudinea
indiferenti a diferitor grupuri fafi de acest rAu, este necesari implementarea unui program intensiv de
informare gi comunicare adresat grupurilor finti pentru a creste nivelul de congtientizare a publicului gi
schimbarea comportamentului fafi de resursele de api in general gi fali de rAul Bic in special. Strategia de
Comunicare va fi ajustati nevoilor populaliei ce locuiegte in bazinul riului Bic, grafie iaptului ci Centrul
Nalional de Mediu va inilia o campanie de consultare a acestui document strategic, pentru a fi imbunitilit
cu contributia tuturor celor interesafi de protectia resurselor de apd gi va elabora un program de
comunicare pentru rAul Bic. Aceasti campanie va fi susfinuti de fundalia internalionali Milieukontakt
International prin prisma programului MATRA a Guvernului olandei.

Alla

Vacarciuc, expert comunicere, Centrul Nalional de Mediu, a facut o scurti prezentatare despre
Campania de informare a populafiei locale despre protecfia gi reabilitarea rAului Bic, menlionind
care sunt grupurile finti, scopu-l gi obiectivele campaniei, Au fost menfionate activitdfile practice
executate, activitifile in derulare precum gi cele de perspectivi pentru organizarea campiniei de
informare. Rezultatele scontate in urma campaniei de informare sunt: circa un milion de persbane care
locuiesc in bazinul riului Bic informate despre starea riului Bic; elevii gcolilor amplasate in bazinul riului
Bic informafi despre metodele de reabilitare gi proteclie a riurilor; APl-urile din regiune implicate in
procesul de mobilizare a populafiei in cadrul iniliativei de reabilitare ecologici a riului Bic; companiile
' private care activeazi in bazinul riului Bic informate despre politica
de RSC gi pregdtite pentru colaborare
S-a

examinat:

7. Regulamentul de Funclionare a Consiliului de Bazin Bic
2. 0rganizarea gedinlei cu donatorii in prima decadi alunii aprili e z0rZ

La finalul gedinfei, membrii Consiliul de Bazin Bic nominalizali gi alegi la gedinli
[Anexa 2), au desemnat
Pregedintele gi Secretariatul Tehnic al Consiliului de Bazin Bic. Victor Gori, primarul localitifii Botndregti,

Anenii Noi a fost ales prin vot unanim pregedinte al Consiliului de Bazin Bic, Secretariatului Tehnic al
Consiliului a fost ales prin vot unanim Centrul Nalional de Mediu.
Pregedintele gedinlei: Ina Cogeru, CNM
Secretarul ggdinlei: Alla Vacarciuc, CNM

:,

