
Activitatea Comisiei Regionale Sectoriale în 
Domeniul Aprovizionare cu Apă şi Canalizare 

în Regiunea de Dezvoltare Nord 
pentru anul 2018 

 



Comisia Regional Sectorială în domeniul 
 Aprovizionare cu Apă şi Canalizare (I)  

 Activitate: Şedința Comisiei Regionale în Sectorul Alimentare cu Apă și 
Canalizare (06 februarie 2018, ADR Nord). 
Subiecte discutate: 
  Prezentarea raportului privind situația curentă în sectorul AAC din RDN, bazat pe 
rezultatele chestionarelor completate de APL II și operatorii AAC din regiune: 
a) Cadrul legal și instituțional; b) Serviciile AAC și performanța acestora în regiune; 
c) Opțiunile prioritare de intervenție în domeniul AAC. 
  Regionalizarea serviciilor AAC. Cadrul legal și instituțional. Oportunități de 
dezvoltare a unui serviciu durabil.  
  Autorizația de folosință specială a apei. 
Rezultate: 
 31 participanţi șa ședință; 
 1 proces verbal elaborat. 
 



Comisia Regional Sectorială în domeniul 
Alimentare cu Apă şi Canalizare (II)  

 Activitate: Şedința Comisiei Regionale în Sectorul Alimentare cu Apă și   
Canalizare (08 iunie 2018, or. Soroca, Consiliul raional). 
Subiecte discutate: 
 Prezentarea Raportului privind starea actuală a sectorului AAC în RDN, bazat pe 
rezultatele chestionarelor completate de APL II și operatorii de AAC din regiune; 
 Prezentarea proiectelor din domeniul AAC, finanţate din FEN; 
 Regionalizarea serviciilor de AAC: analiza comparativă a formelor organizatorico-
juridice ale operatorilor de servicii de AAC; 
 Studiu de caz cu privire la regionalizarea serviciului de AAC: S.A"Servicii 
Comunale Florești”; 
 Prezentarea și aprobarea Planului de activitate al CRS pentru semestrul II 2018. 
Rezultate: 
 23 participanţi la ședință; 
 1 proces verbal elaborat. 
 



Comisia Regional Sectorială în domeniul 
Alimentare cu Apă şi Canalizare (III) 

Rezultatele vizitei de studiu în sectorul AAC în 
Regiunea Nord-Est din România. Obiecte vizitate. 

S.C. ApaVital S.A. Iași; 

Stația de tratare a apei „Chiriţa”, Iaşi; 

Staţia de epurare a apelor uzate din Gura Humorului; 

Stația de tratare a apei pentru proiectul derulat de SC 
NOVA APA SERV S.A. 

 

 

 

 

 

 



Imagini din cadrul vizitei de studiu în sectorul 
AAC în Regiunea Nord-Est din România 



Comisia Regional Sectorială în domeniul 
Alimentare cu Apă şi Canalizare (V) 

Atelierul de lucru cu tematica: “Experiența internațională 
privind planificarea în sectorul Aprovizionare cu apă și 

canalizare” (03-04 octombrie 2018) 

 

Subiecte prezentate: 
Status Quo Moldova: Planificarea în sectorul AAC—responsabilităţi şi aşteptări ale actorilor 
implicaţi; 
 Experienţele de planificare participativă din Germania (de Est) – abordarea multilaterală şi 
implicarea cetăţenilor; 
 Cele mai bune practici pentru planificarea participativă în Europa; 
Experienţa României în regionalizarea serviciilor în sectorul AAC; 
Elaborarea şi agrearea planului de acţiuni; 
Lucru în grupuri. 

 



Imagini din cadrul Atelierului de lucru  



 

 

Vă mulţumesc !!! 


