
      CRS în domeniul                    CRS în domeniul 

 Aprovizionarea cu Apă       Managementul Deşeurilor 

         şi Canalizare                             Solide  



 Copreședintele în domeniul AAC:  

- Serghei Cetulean, primar com. Parcani, r-ul Soroca 

 

 Copreşedintele în domeniul MDS: 

 - Victor Cimpoieş, reprezentant al societăţii civile 

AO “Cutezătorul”, din  r-ul Faleşti 

 

 

 

 



  1 Şedinţă CRS în domeniul MDS  (03 noiembrie 2017) 

 Politica naţională în sectorul managementului deşeurilor solide; 

 Proiectele din DUP şi POR Nord din sectorul MDS; 

 Informaţia privind situaţia din ZMD7 şi ZMD8. 

 

 Ședința de consultare a APL din raioanele Fălești, Glodeni și 
Rîșcani privind modalitățile de sprijin în rezolvarea problemelor 
de MDS (19 februarie 2018) 

 Politica MADRM în domeniul MDS și obligațiunile APL în 
implementarea acestei politici; 

 Starea actuală în domeniul gestionării  deșeurilor în raioanele 
Făleşti, Glodeni, Rîşcani; 

 Necesități de asistență ale APL din partea CRS MDS în domeniul 
gestionării deșeurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Şedinţă al CRS în domeniul AAC (24 noiembrie 2017) 
 

 Politica națională în domeniul Alimentare cu Apă și Canalizare (AAC);  

 Situația curentă în domeniul AAC în RDN. Proiecte finalizate. Proiecte în 

derulare (finanțate din Fondul Ecologic Național); 

 Situația curentă în domeniul AAC în RDN. Proiecte finalizate. Proiecte în 

derulare. (finanțate din FNDR); 

 Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020. Prevederile Strategiei 

pentru Sectorul AAC; 

 Proiectele din Documentul Unic de Program (DUP) și Planul Operațional 

Regional Nord (POR Nord) din sectorul AAC; 

 Viziunea GIZ privind implementarea Proiectelor de Servicii Publice Locale în 

domeniul AAC. Principiul celor 5 piloni. 



 2 Şedinţa CRS  în domeniul AAC (06.02.2018) 

 

 Prezentarea raportului privind situația curentă în sectorul AAC în regiunea Nord, 

bazat pe rezultatele chestionarelor completate de APL II și operatorii AAC din 

regiune. 

     - Cadrul legal și instituțional. 

     - Serviciile AAC și performanța acestora în regiune. 

     - 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.  

 



 

Vă  mulţumesc! 
 

 

 

 

 

 

Tatiana Cantemir 

Specialist SPSP 


