
ANUNŢ PRIVIND INIȚIEREA CONSULTĂRILOR PUBLICE  

A PROIECTULUI PLANULUI DE GESTIONARE AL SUBBAZINULUI 

HIDROGRAFIC  

AL RÂULUI CIULICUL MIC PENTRU ANII 2019-2024

 

Asociația Obștească Ecovisio inițiază, începând cu data de 15 februarie 2019, consultările 

publice a proiectului Planului de gestionare al sub-bazinului hidrografic al râului Ciulucul Mic 

pentru perioada 2019-2024, propus în cadrul Ședinței Consiliului de subbazin a râului Ciulucul 

Mic din 07 decembrie 2018 (or.Telenești). 

Necesitatea elaborării proiectului Planului de gestionare rezultă din prevederile articolelor 9,  

10 și 11 al Legii apelor (nr.272 din 23.12.2011, MO nr. 81 din 26.04.2012, art. 264, în vigoare din 

26.10.2013) și are drept scop stabilirea unui management integrat a resurselor de apă în bazinul 

râului Ciulucul Mic.  

În anul 2018 în Republica Moldova a luat amploare procesul de protecție a râurilor mici și de 

creare a Comitetelor subbazinale a râurilor mici, care este coordonat de Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția “Apele Moldovei”, cu implicarea activă a Asociațiilor 

Obștești. Procesul dat este susținut de Programul de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite 

ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, finanțat din Proiectul SDC-

ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Moldova”. 

În cadrul acestui Program, Asociația Obștească Ecovisio implementează proiectul “Managementul 

integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic”. Scopul proiectului 

constă în întărirea capacităților publicului larg și a autorităților publice locale în domeniul 

managementului integrat al apelor și reabilitarea ecologică în bazinul hidrografic al râului Ciulucul 

Mic. În perioada octombrie-noiembrie 2018 au fost elaborate și aprobate deciziile Consiliilor 

raionale Telenești, Sângerei și Fălești, în baza cărora a fost creat Comitetul de subbazin a râului 

Ciulucul Mic. Ședința de constituire a Comitetului a avut loc pe data de 7 decembrie 2018, iar în 

cadrul deciziilor luate și în procesul verbal al ședinței au fost aprobate acțiunile prioritare ale 

Planului de gestiune a subbazinului pentru termen scurt – 2019-2021 și pentru perioada de 6 ani.  

Proiectul documentului este elaborat în contextul implementării prevederilor articolului 19 al 

Legii apelor, prevede măsuri de implementare a documentelor de politici naţionale în domeniul 

resurselor de apă și identifică măsurile concrete la nivel local din subbazinul râului. 

La identificarea acțiunilor prioritare s-a ținut cont de rezultatele expedițiilor în bazinul raurilor 

Ciulucul Mic, Ciulucul de Mijloc și Ciulucul Mare, întrunirile de lucru la Consiliile rationale și cu 

primarii și beneficiarii din localitățile din bazin, consultarea subdiviziunilor instituțiilor publice de 

resort din raioane, a asociațiilor obștești implicate, efectuate în perioada anului 2018 și în baza 

materialelor și rapoartelor oficiale disponibile în domeniu. 

Planul de gestionare este elaborat pentru perioada de 6 ani și structurat în conformitate cu 

prevederile articolului 19 al Legii apelor și include descrierea generală a subbazinului, presiunea 

și impactul asupra resurselor de apă și ecosistemelor râului, obiectivele prioritare de mediu și 

Programul de măsuri de implementare a Planului de gestionare pentru perioada anilor 2019-2024. 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de document, întrebările pentru 

clarificare sau informații suplimentare pot fi expediate pînă pe data de 15 martie 2019, la adresa 

electronică: gabriela@ecovisio.org , la numărul de telefon: 069817235 sau la adresa poștală: AO 

Ecovisio, Chișinău, str. Al.Mateevici, 71, of. 5A. 

Documentul pentru consultări este disponibil pe pagina web oficială al AO Ecovisio: 

https://www.ecovisio.org/ro/activeciuluc și pe pagina de pe Facebook a proiectului: 

https://www.facebook.com/activeciuluc/. 
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