
 

  

Activitatea Comisiilor Regionale Sectoriale 
în Regiunea de Dezvoltare Nord 

pentru semestrul I 2018 

1 



 

   

   

 

 

Comisia Regională Sectorială în domeniul  
Managementul Deşeurilor Solide (I) 

Activitate: Şedinţa de consultare a APL din raioanele Făleşti, 
Glodeni şi Râșcani privind modalitățile de sprijin în rezolvarea 
problemelor de MDS (19 februarie, or. Fălești, Consiliul 
raional): 
Subiecte discutate: 
 Starea actuală în domeniul gestionării deşeurilor în raioanele 

Făleşti, Glodeni, Rîşcani; 
 Rolul CRS în procesul de implementare a politicii în domeniul MDS; 
 Politica naţională în domeniul MDS. 
Rezultate: 
 30 participanţi la ședință; 
 O vizită la stația de sortare a deșeurilor; 
 1 notă informativă elaborată. 
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Comisia Regională Sectorială în domeniul  
Managementul Deşeurilor Solide (II) 

Activitate: Şedinţa de consultare a APL din raioanele 

Floreşti, Drochia şi Soroca  privind modalitățile de sprijin în 

rezolvarea problemelor de MDS (27 martie 2018, or. 

Florești, Consiliul raional). 

Subiecte discutate: 

 Starea actuală în domeniul gestionării deşeurilor în raioanele 

Floreşti, Drochia şi Soroca; 

 Rolul CRS în procesul de implementare a politicii în domeniul 
MDS; 

 Politica naţională în domeniul MDS. 
 

Rezultate:  
 22 participanţi la ședință; 
 1 Notă informativă elaborată. 3 



Comisia Regională Sectorială în domeniul  
Managementul Deşeurilor Solide (III) 

 
Activitate: Şedinţa Comisiei Regionale Sectoriale în sectorul 
MDS (6 iunie 2018, or. Făleşti, Consiliul raional). 
Subiecte discutate: 
 Prezentarea Raportului privind statutul actual al sectorului MDS 

în RDN; 
 Prezentarea studiului de caz în sectorul MDS: Situația privind 
colectarea și evacuarea deșeurilor în mun. Bălţi; 
 Prioritățile în amenajarea depozitelor temporare, selectate din 
gunoiștile existente; 
 Procedurile de aplicare a sancţiunilor în sectorul MDS; 
 Prezentarea și aprobarea Planului de activitate al CRS/MDS p-u 
semestrul II 2018. 
Rezultate: 
   33 participanţi la ședință; 
   1 proces verbal elaborat. 
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Comisia Regională Sectorială în domeniul 
 Managementul Deşeurilor Solide (IV) 

  
Planul de activitate semestrul II 2018 (partea I): 
 
 Identificarea depozitelor temporare în Zona 7 de MDS:  

 
• Elaborarea TOR pentru angajarea expertului în elaborarea 

schiţelor de proiecte; 
• Acordarea APL suport privind calculul tarifelor (la 

necesitate); 
• Vizite în teren a expertului angajat pentru elaborarea schiţei 

de proiecte, pentru examinarea locaţiilor; 
• Elaborarea schiţei de proiecte; 
• Organizarea ședinței nr. 3/2018 şi 4/2018 a CRS MDS. 
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Comisia Regională Sectorială în domeniul 
 Managementul Deşeurilor Solide (V)  

Planul de activitate semestrul II 2018 (partea II): 
 
 Informarea şi sensibilizarea populației:  
 
• Elaborarea conceptului de informarea şi sensibilizare a 

populaţiei; 
• Desfăşurarea campaniei de informare şi sensibilizare a 

populaţiei; 
• Vizite de studiu pentru membrii CRS MDS şi reprezentanţii 

localităților care vor amenaja depozite temporare privind 
schimbul de experienţă în domeniul gestionării deşeurilor; 

• Publicarea de către membrii comisiei a articolelor, informaţiilor, 
pozelor în mass-media, pe reţele de socializare despre 
activitatea Comisiei.  



7 

Imagini de la ședința CRS MDS din 06.06.2018 
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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. 
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Comisia Regional Sectorială în domeniul 
Alimentare cu Apă şi Canalizare (II)  

Activitate: Şedinței a 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. 
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Comisia Regional Sectorială în domeniul 
Alimentare cu Apă şi Canalizare (II)  

Activitate: Şedinței a 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 



11 

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

Plan de activitate a CRS AAC pentru semestrul II 2018: 

 Organizarea ședinței nr. 3/2018 a CRS din sectorul AAC în prima 

jumătate a lunii septembrie 2018 (până la data de 15 septembrie), 

subiect pentru a fi discutat – planificarea strategică a sectorului de 

AAC;  

 Şedinţa CRS va avea loc la Consiliul raional Floreşti, pentru ca 

membrii CRS să facă cunoştinţă cu procesul de regionalizare a 

serviciului de AAC; 

 Organizarea unei vizite de studiu în luna iulie – august 2018 la 

operatorii de AAC din România (Piatra Neamț, Botoșani, Suceava, 

Iași).  
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Comisia Regional Sectorială în domeniul 
Alimentare cu Apă şi Canalizare (IV) 

Imagini de la ședința CRS AAC din 08.06.2018  
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Vă mulțumim pentru atenție ! 


