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Comitetul de Sub-bazin Hidrografic Lăpușna (în continuare, Comitetul) este o structură consultativă, independentă

g)

în exercitarea atribuțiilor sale, fără personalitate juridică, pe lângă Agenția “Apele Moldovei” și care are competența
de a participa și a contribui la activitățile de gestionare eficientă și integrată a resurselor de apă. În activitatea

Comitetul coordonează și avizează politicile și strategiile din domeniul gestionării apelor, pentru realizarea unei
abordări integrate și durabile.
Rolul Comitetului constă în facilitarea unei colaborări eficiente între autoritățile administrației publice locale,
instituțiile abilitate pentru protecția și gestionarea resurselor de apă, instituțiile abilitate pentru protecția

COMITETUL ARE URMĂTOARELE SARCINI:
a)

b)

c)

Monitorizează și supraveghează implementarea Legii

d)

Cooperează intens cu Comitetul Districtului Bazinului

apelor nr. 272 din 23.12.2011, a Planului de Gestionare a

Hidrografic Dunărea-Prut-Marea Neagră, prin participarea

Districtului Bazinului Hidrografic (PGDBH) Dunărea-Prut-

membrilor desemnați în calitate de membri/observatori la

Marea Neagră, a Planului de Gestionare a Sub-bazinului

ședințele Comitetului Districtului Bazinului Hidrografic, de

Hidrografic al râului Lăpușna și a altor acte legislative

asemenea colaborează cu autoritatea centrală și regională

și normative relevante pentru protecția și utilizarea

de mediu, autoritatea de gospodărire a apelor, autoritățile

resurselor de apă în Sub-Bazinului Hidrografic al râului

publice locale, utilizatorii de apă, organizațiile societății

Lăpușna;

civile;

Contribuie la procesul de elaborare, modificare și aprobare a

e)

Organizează şi desfășoară orice forme de activitate,

planului de gestionare a Sub-bazinului Hidrografic Lăpușna,

asigurând protecția, păstrarea şi restabilirea albiei râului

precum și a PGDBH Dunărea-Prut-Marea Neagră;

Lăpușna;

Elaborează și propune măsuri pentru planul de gestionare

f)

Îmbunătățește condițiile de gestionare a resurselor de apă,

a Sub-bazinului Hidrografic Lăpușna, precum și pentru

precum şi a ecosistemelor constituite din arborate naturale

PGDBH Dunărea-Prut-Marea Neagră, și activități pentru

de vârstă înaintată, biotopuri acvatice de origine naturală şi

realizarea obiectivelor de gestionare;

sectoare cu vegetație acvatică și palustră;

Asigură gospodărirea reglementată a resurselor naturale;

j)

Asigură promovarea educației de mediu în rândurile
populației.

Asigură crearea condițiilor pentru turism şi agrement
reglementat;

PENTRU REALIZAREA SARCINILOR CARE ÎI REVIN,
COMITETUL ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:
a)

Administrează

Sub-bazinul

Hidrografic

în

vederea

vieții oamenilor, ecosistemelor și patrimoniului natural local

reglementării relațiilor în domeniul protecției, conservării

sănătății publice, utilizatorii de apă, organizațiile societății civile și alte părți interesate, în vederea asigurării unui
management integrat al resurselor de apă în Sub-bazinului Hidrografic al râului Lăpușna.

i)

periclitate şi vulnerabile prin crearea de condiții optime de
existență şi reproducere;
h)

sa, Comitetul se conduce de prevederile legislației naționale și ale tratatelor internaționale, la care Republica
Moldova este parte, precum și Regulamentul intern.

Asigură conservarea speciilor de plante şi animale rare,

şi utilizării lor durabile, indiferent de forma de proprietate.

în Sub-bazinul Hidrografic Lăpușna;
g)

Consultă agenții economici și persoanele fizice în procesul

b)

Elaborează planuri anuale de activitate a Comitetului;

de elaborare a studiilor de fezabilitate, studiilor de evaluare

c)

Oferă recomandări și propuneri în procesul de elaborare,

a impactului asupra mediului, proiectelor tehnice cu privire

modificare şi aprobare a planului de gestionare a Sub-

la instalațiile și construcțiile care au impact asupra resurselor

bazinului Hidrografic Lăpușna, precum și a PGDBH

de apă din Sub-bazinul Hidrografic Lăpușna;

Dunărea-Prut-Marea Neagră;
d)

h)

Avizează şi consultă proiectele de decizii sau alte documente

privind aspectele cantitative și calitative ale apelor de

ce pot avea impact asupra dezvoltării, conservării şi
protecției Sub-bazinului Hidrografic;
e)

suprafață și subterane în Sub-bazinul Hidrografic Lăpușna;
i)

Elaborează propuneri și recomandări privind folosirea

Consultă și informează autoritățile administrației publice

rațională și protecția apelor prezentate autorităților publice

locale, agenții economici privați și publici, gospodăriile

locale, agenților economici privați și publici, gospodăriilor

țărănești, societatea civilă și alte părți interesate din

țărănești pentru implementare în Sub-bazinul Hidrografic

Sub-bazinului Hidrografic Lăpușna pe aspecte legate de

Lăpușna;

protecția și utilizarea resurselor de apă;
f)

Consultă și informează utilizatorii de apă și publicul larg

j)

Monitorizează modul de exploatare a construcțiilor

Consultă autoritățile publice locale și regionale în procesul

hidrotehnice, a lacurilor de acumulare/iazurilor, precum şi a

de elaborare a planurilor de acțiuni de mediu, a programelor

prizelor pentru alimentarea cu apă, indiferent de proprietar în

locale și regionale de dezvoltare socio-economică sau

Sub-bazinul Hidrografic Lăpușna și acționează în consecință,

de dezvoltare durabilă, cu privire la măsurile de folosire

în vederea respectării principiilor de management integrat al

rațională și de protecție a resurselor de apă, de gestionare a

resurselor de apă, oferind utilizatorilor de apă recomandări

riscului de inundații, de protecție a sănătății populației și a

de măsuri pentru îmbunătățirea modului de gestionare

a resurselor de apă și/sau sesizând organele de control

k)

l)

Recomandă domeniile prioritare pentru finanțare din

privind respectarea legislației de mediu pentru înlăturarea

sursele interne sau externe pentru măsurile de amenajare,

deficiențelor în gestionarea inadecvată a resurselor de apă;

ameliorare, protecție a resurselor de apă în Sub-bazinul

Recomandă organelor de control din domeniul mediului,

Hidrografic Lăpușna, contribuie la identificarea surselor de

protecției

finanțare.

sănătății,

priorități

privind

controlul

şi

supravegherea anumitor obiecte, care prezintă un risc
sporit de poluare în Sub-bazinul Hidrografic Lăpușna;

COMITETUL, ÎN LIMITELE COMPETENȚELOR SALE,
ARE URMĂTOARELE DREPTURI:
a)

b)

Să solicite și să primească de la instituțiile şi organizațiile

c)

Să participe la organizarea şi desfășurarea conferințelor,

responsabile date şi materiale necesare pentru a-şi

seminarelor şi întrunirilor pe aspecte ce țin de gestionarea

desfășura activitatea;

integrată a resurselor de apă, inclusiv în Sub-bazinul

Să invite, pentru conlucrare cu Comitetul, autorități publice

Hidrografic Lăpușna și în Districtul Bazinului Hidrografic

locale, instituții științifice, experți independenți, agenți

Dunărea-Prut-Marea Neagră;

economici, organizații ale societății civile și alte părți

d)

Să recomande membrilor Comitetului participarea la

interesate; să creeze grupuri de lucru pentru examinarea

ședințele Comitetului Districtului Bazinului Hidrografic

unor subiecte legate de gestionarea integrată a resurselor

Dunărea-Prut-Marea Neagră, în calitate de membri sau

de apă, care să fie formate din reprezentanții părților

observatori;

interesate din Sub-bazin, precum și din experți pe subiecte

e)

Să participe la gestionarea resurselor de apă în comun

concrete, la nivel național, în dependență de tematica

cu alte Comitete sub-bazinale din Districtul Bazinului

abordată de grupul de lucru creat;

Hidrografic Dunărea-Prut-Marea Neagră;

Acest material a fost elaborat în cadrul Proiectului „Promovarea managementului integrat al apelor în bazinul râului Lăpușna”.
Proiectul este implementat, în parteneriat, de AO EcoContact și organizația Pro Dezvoltare Rurală, cu suportul financiar al Agenției
Elevețiene de Dezvoltare și Cooperare, Agenției Austriece de Dezvoltare, prin intermediul Acordului de implementare a proiectului
„Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și Sanitație din Republica Moldova (faza 1) – SDS ADA”.
Viziunile și opiniile exprimate în acest material nu reflectă neapărat poziția Agenției Austriece de Dezvoltare.

