
Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

Notă informativă 

Cu privire la activitatea Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul 

Aprovizionare cu Apă și Canalizare în perioada  ianuarie – septembrie  

2018 

(Subiect nr. 2 conform agendei CRD Sud) 

Informații generale: 

 CRS AAC a fost creată prin decizia CRD Sud nr. 2/03 din 29.06.2017. 

 Componența CRS AAC 8 membri CRD Sud, reprezentanți ai CR din RDS. 

 Grupul de lucru care susține activitatea CRS MDS este alcătuit din 9 specialiști 

delegați de Consiliile raionale din RDS. 

 

Activități realizate: 

 Desfățurate 2 ședințe de la crearea CRS AAC (07.02.2018; 19.06.2018); 

 Elaborat și prezentat membrilor CRS AAC raportul privind starea actuală a 

sectorului de alimentare cu apă și canalizare în Regiunea de Dezvoltare Sud și a 

provocărilor cu care se confruntă regiunea; 

 Stabilită lista de necesități de asistență tehnică pentru sectorul AAC din RDS și 

înaintată GIZ ca solicitare pentru asistență. 

 Elaborat planul de acțiuni al CRS AAC pentru anul 2018 și expediat către GIZ 

spre coordonare. 

 Desfășurată o vizită de studiu în Regiunea Sud Muntenia din România, în perioada 

31 iulie – 3 august, la care au participat 7 membri CRS AAC și 4 specialiști 

responsabil de sector din consiliile raionale. 

 Desfășurat un atelier de lucru cu tematica „Experiența internațională privind 

planificarea în sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare” (3 – 4 octombrie). 

 

Subiecte discutate: 

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

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

regiune. 

 Regionalizarea serviciilor AAC. Cadrul legal și instituțional. Oportunități de 

dezvoltare a unui serviciu durabil. 

 Autorizația de folosință specială a apei. 

 Prezentarea proiectelor din domeniul Aprovizionarea cu Apă şi Canalizare, 

finanţate din FEN. 

 Prezentat un studiu de caz cu privire la regionalizarea serviciului de AAC: S.A. 

"Apă Canal Cahul”. 



Lista ideilor de asistență tehnică în domeniul AAC discutată în cadrul ședinței și înaintată 

GIZ pentru acoperire : 

 Elaborarea studiilor de prefezabilitate/fezabilitate pentru concept de proiecte 

dezvoltate; 

 Examinarea opțiunilor de dezvoltare a sistemului regional de AAC după sursele 

de apă disponibile (de suprafață și subterană); 

 Asistență tehnică în vederea actualizării planurilor raionale de aprovizionare cu 

apă și sanitație capitolului AAC; 

 Identificarea operatorilor de servicii de AAC cu potențial de extindere  a ariei 

serviciului 

 Dezvoltarea Conceptelor de Propuneri de Proiecte elaborate în procesul de 

planificare regională sectorială (PRS)în domeniul AAC; 

 Asistență în elaborarea master planurilor, conform ordinului Nr.33 din  

18.04.2014 cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de 

Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în Republica Moldova. 

Frecvența membrilor CRS AAC în cadrul ședințelor și sesiunilor de lucru 

Ședința nr.2 din 07.02.2018: 

În cadrul ședinței au fost prezenți 4 membri ai CRS AAC și 6 specialiști ai grupului de 

lucru. 

 

Ședința nr.3 din 19.06.2018: 

În cadrul ședinței au fost prezenți 3 membri ai CRS AAC și o persoană delegată, precum 

și 6 specialiști ai grupului de lucru. 

 

Persoanele delegate pentru înlocuirea unor membrii CRS AAC nu au prezentat procură 

sau alt document ce atestă dreptul de vot. 

 

 


