Proces – verbal
al şedinţei ordinare a Consiliului de Bazin Bâc din 25 aprilie 2012
Or. Anenii Noi, sala mică de conferinţe a Consiliului raional

La şedinţă sunt prezenţi:

Preşedintele Consiliului - dl Gori Victor,
Membrii Consiliului – dii Vladimir Susarenco (primăria or.
Călărași), Boris Cucu (Consiliul raional Călărași), Irina Carcel
(Consiliul raional Strășeni), Eudochia Tcaci (Centrul
municipal Chișinău de Sănătate Publică), Valeriu Osadci
(Direcția socio-ecologică,primăria mun. Chișinău), Alexandru
Funză (Agenția „Apele Moldovei”), Mariana Petreca-Neaga
(Agenția de Dezvoltare Centru), Victor Diliraico (Consiliul
raional Anenii Noi), Coşeru Ina (Centrul Național de Mediu).

Sunt absenţi:

Lilian Popescu (Consiliul raional Ialoveni), Nelian Capațina
(Agenția Ecologică Chișinău), Vladimir Garaba (OT Chișinău a
MEM), Dumitru Drumea ( Insitutul de Ecologie și Geografie).

La şedinţă au participat:

Victor Cibotari (Agenția Apele Moldovei); Petru Boicu, Ion
Pînzari, Svetlana Basarab (Consiliul raional Anenii Noi);
Cheibaș Mihail (primăria or. Anenii Noi); Stelian Coșcodan
(primăria Bulboaca); Jana Gopleac (primăria Merenii Noi);
Igor Costețchi (primăria Calfa); Nicolae Iovu (primăria
Strășeni); Rodica Melnic (primăria Gura Bîcului); Ion Berzoi
(Inspecția Ecologică Anenii Noi); Parascovia Gîncu (Centrul
de Sănătate Publică Anenii Noi); Alexandr Balica (Direcția
situații excepționale Anenii Noi); Ghenadie Iordan (Direcția
raională pentru siguranța alimentară Anenii Noi); Viorel
Gaina (procuratura Anenii Noi); Andrei Isac (Ministerul
mediului); Iuliana Cantarajiu, Mihai Mustea ( Secretariatul
ethnic CBB).

Ordinea de zi a şedinţei:
1. Cu privire la componența Consiliului de Bazin Bîc.
2. Utilizarea ilegală a apei Rîului Bîc în scopuri agricole, alte necesități și efectele
mediului poluat în raionul Anenii Noi
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Preşedintele Consiliului, dl Victor Gori, a deschis lucrările şedinţei, menționînd că la ședință sunt
prezenţi-10 membri și ședința poate fi defășurată. Agenda privind problemele propuse spre
examinare este pusă la dispoziţia dvs., cred că nu este necesar a da citire şi solicit opiniile pe
marginea acesteia. Dacă nu sunt careva sugestii, propuneri propun să apobăm ordinea de zi prin vot
deschis.
Ordinea de zi a fost aprobată unanim.
1. S-a ascultat:
Informația “Cu privire la componența Consiliului de bazin Bîc”, prezentată de dl Mihai
Mustea, secretariatului tehnic al CBB, menţionînd că la ultima ședința din anul trecut s-a
luat decizia de al elibera din funcția de membru al CBB pe primarul com. Mileștii Mici,
raionul Ialoveni, astfel, unitatea pentru un primar pănă la moment n-a fost ocupată. Dat
fiind faptul importanței soluționării problemelor ecologice în or. Strășeni se propune de a
se include în componența CBB d-na Valentina Casian, primarul or. Strășeni. La ședința de
astăzi prezintă primăria or. Strășeni, dl Nicolae Iovu, vice primarul orașului.

A luat cuvînt:
Domnul Victor Gori, care a propus la vot pronunerea
componența CBB.

includerii dnei Valentina Casian în

S-a votat: unanim - 10 voturi
2. S-a ascultat:
Rap. “Utilizarea ilegală a apei Rîului Bîc în scopuri agricole, alte necesități și efectele
mediului poluat în raionul Anenii Noi” prezentat de Domnul Mihai Mustea, Coordonator
Programe Politici de Mediu, Centrul Naţional de Mediu, trecînd în revistă unele aspecte ce ţin de
elaborărea Planului de Management al rîului Bâc, din surse proprii. Totodată, dumnealui anunţă
participanţii că la momentul actual, CNM elaborează un draft al Planului de Management pentru
rîul Bîc, care, ulterior va fi propus spre examinare şi consultare tuturor membrilor Consiliului
de Bazin Bâc.
Au luat cuvînt:
- Domnul Vladimir Garaba, Preşedinte OT Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova
menţionează că proiectul Planului de Management al rîului Bâc, este elaborat de OT Chişinău a
Mişcării Ecologiste din Moldova şi consideră oprtună propunerea prezentării spre finanţare a
acestuia şi posibilitatea de obţinere a unui grant pentru susţinerea elaborării Planului de
Management al rîului Bâc.
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S-a hotărît:
- s-a luat act de informaţia prezentată,
-

să nu fie luată deocamdată o decizie în vederea elaborării Planului de Management pentru
rîul Bâc. Problema se va pune în discuţie la şedinţa următoare.

S-a votat: unanim-10 voturi
3. Prezentarea proiectului “Reabilitarea Ecologică a rîului Bâc” finanţat de fundaţia UCEF,
SUA.
Doamna Ina Coşeru, Preşedinte, Centrul Naţional de Mediu, a prezentat componentele proiectului
„Reabilitarea Ecologică a rîului Bâc”, proiect finanţat de fundaţia UCEF, SUA. Dumneaei a specificat
aspectele acestor componente care: prevăd consolidarea capacităţilor actorilor ce locuiesc şi
activează în bazinul rîului Bîc (APL-uri, agenţi economici, populaţia), privind gestionarea resurselor
de apă; derularea campaniei de informare şi conştientizare; implicarea instituţiilor de învăţămînt în
procesul de monitorizare ecologică a rîului Bîc; crearea paginii web a Consiliul de Bazin Bîc,
elaborarea raportului despre starea rîului Bâc.
Au luat cuvînt:
-

Domnul Drumea Dumitru, a propus de a include în raportul despre starea rîului Bîc, date
din raportul elaborat pe rîul Bîc în segmentul or. Chişinău de Institutul de Ecologie şi
Geografie.

S-a hotărît:
-

S-a luat act de informaţia prezentată,
Prezentarea raportului Institutului de Ecologie şi Geografie în adresa secretariatului tehnic
al bazinului cu posibilitatea includerii acestor date în raportul de evaluare a stării rîului Bâc.

S-a votat: unanim-10 voturi.

4. S-a ascultat:
Rap. „ Campania de informare a populaţiei locale despre protecţia şi reabilitarea rîului Bâc”
prezentat de Doamna Iuliana Cantaragiu, Expert Proiecte, Centrul Naţional de Mediu, care a facut
o scurtă prezentarea a proiectelor ce ţin de campania de informare a populaţiei locale despre
protecţia şi reabilitarea rîului Bâc. Dumneai a menţionat că la moment CNM se află la etapa iniţierii
a două proiecte de mediatizare în parteneriat cu Jurnal TV si Moldcell. Scopul acestor proiecte este
de spori nivelul de conştientizare a tuturor actorilor ce convieţuiesc în bazinul rîului Bâc.
S-a hotărît:
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-

S-a luat act de infirmaţia prezentată,
prezentarea informaţiei despre evoluţia proiectelor la următoarele şedinţe.

S-a votat: unanim -10voturi.

5. Apel de proiecte al Fondului Naţional de Dezvoltare Regională
Domnul Lilian Danilov, Şef Secţie Planificare Strategică şi Programare, Agenţia de Dezvoltare
Regională centru, a anunţat despre lansarea apelului de proiecte al Fondului Naţional de Dezvoltare
Regională.
S-a hotărît:
-

s-a luat act de informaţia prezentată,

-

distribuirea informaţiei suplimentare fiecarui participant prin intermediul poştei
electronice.

S-a votat: unanim-10voturi

6. Cu privire la propuneri la Planul de activitate pentru 2012
Dl Victor Gori, Preşedintele Consiliului a solicitat propuneri la planul de activitate al consiliului
pentru anul 2012.
În urma discuţiilor participanţilor la şedinţă la acest subiect,
s-a hotărît:
-

una dintre şedinţele următoare să fie dedicate problemelor ecologice ale rîului Bâc, în
perimetrul oraşului Chişinău;

-

una din şedinţe să fie dedicată captării ilegale a apelor din izvoarele rîului Bâc;

-

următoarea şedinţă va avea loc în data de 15 mai 2012;

-

şedinţa cu donatorii va avea loc în data de 25 mai 2012

-

preşedintele Consiliului de Bazin Bâc să fie cel care elaborează agenda şedinţelor;

-

propuneri pentru includerea în planul de activitate pot parvenu pe parcurs.

S-a votat: unanim-10 voturi.

Preşedinte:

Victori Gori
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Secretar:

Ala Vacarciuc
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