
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Decizie cu privire la crearea şi participarea Consiliului Raional/ 

Comunei / satului XXXXXXXXXX în Comitetul de Administrare al Sub-Bazinului 

Hidrografic al râului Lăpuşna 

 

 

AO EcoContact și A.O. Pro Dezvoltare Rurală, în perioada Aprilie 2018 - Aprilie 2019 

implementează proiectul Promovarea managementului integrat al apelor în bazinul 

râului Lăpușna, susținut financiar de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare 

împreună cu Agenția de Dezvoltare Austriacă cu suportul metodic al Agenției „Apele 

Moldovei”. 

Scopul acestui proiect este fundamentarea principiilor Managementului Integrat al 

Resurselor de Apă în subbazinului hidrografic al râului Lăpușna și vine în susținerea creării 

Comitetului subbazinului râului Lăpușna.  

Crearea Comitetului subbazinului râului Lăpușna rezidă din necesitatea pentru gestionarea, 

protecția şi folosirea eficientă a bazinului hidrografic al râului Lăpușna în baza evaluării, 

planificării şi luării deciziilor în mod participativ. Mai mult, conservarea biodiversității şi 

resurselor acvatice în zonă, contribuie la menținerea echilibrului ecosistemelor la nivel 

național. 

Proiectul va avea în total un număr de 40912 beneficiari direcți și acoperă 14 comunități din 

situate de-a lungul râului Lăpușna: Iurceni, Cristești, Bolțun, Secăreni, Pașcani, Lăpușna, 

Bălceana, Sofia, Negrea, Cărpineni, Mingir, Voinescu, Sărata-Răzeși și Tochile-Răducani din 

cadrul raioanelor Nisporeni, Hîncești și Leova. 

În vederea atingerii obiectivelor, proiectul intenționează să creeze un organism consultativ, 

fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea publică centrală de mediu, numit Comitetul 

de Administrare al subbazinului râului Lăpușna (Comitet). Acesta este înființat în scopul 

implementării prevederilor art. 11, lit. d) din Legea Apelor a Republicii Moldova nr. 272 din 

23.12.12 şi în vederea protecției biodiversității şi diversității peisagistice, a mediului, 

stabilirii mecanismului de management integrat al resurselor de apă, protecția şi utilizarea 

durabilă a resurselor de apă, ocrotirii vieții şi sănătății populației. 

Comitetul este format din președinte, 21 membri (14 sate (ONGuri, APL, Business local), 3 

consilii raionale, 3 Inspectorate Ecologice, Apele Moldovei, Ministerul ADRM, ) şi membrii 

supleanți, şi observatori, reprezentanți cu funcție de demnitate publică şi/sau de conducere 

ai următoarelor instituții: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului,  

Inspectoratul pentru Protecția Mediului (din raioanele Nisporeni, Hîncești și Leova), 

Consiliile Raionale (Nisporeni, Hîncești și Leova), primari aleși din localitățile situate de-a 



lungul râului Lăpușna (Iurceni, Cristești, Bolțun, Secăreni, Pașcani, Lăpușna, Bălceana, Sofia, 

Negrea, Cărpineni, Mingir, Voinescu, Sărata-Răzeși și Tochile-Răducani) și reprezentanți ai 

mediului de afaceri și reprezentanți nominalizați ai sectorului asociativ de mediu din 

localitățile situate în zona râului Lăpușna. 

Comitetul va activa în baza Regulamentului de organizare şi funcționare a Comitetului de 

Administrare al subbazinului râului Lăpușna, care va fi aprobat la ședințele Comitetului. 

De asemenea, în primele trei luni de activitate, Comitetul va elabora un Plan de Activitate ce 

se va baza pe direcțiile strategice de dezvoltare a râului Lăpușna. 

În acest context, crearea de Administrare al subbazinului râului Lăpușna este de o 

necesitate stringentă, ale cărui sarcini și atribuții va asigura un management eficient al 

bazinului râului Lăpușna. 
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