Subiectul nr.3 din agenda
ședinței CRD Sud din 10.2018

Notă informativă
Cu privire la activitatea Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul
Managementul Deșeurilor Solide în perioada ianuarie – septembrie 2018
(Subiect nr. 3 conform agendei CRD Sud)
Informații generale:
CRS MDS a fost creată prin decizia CRD Sud nr. 2/03 din 29.06.2017
Componența CRS MDS 7 membri CRD Sud, reprezentanți ai CR din RDS (cu excepția
raionului Taraclia)
Grupul de lucru care susține activitatea CRS MDS este alcătuit din 8 specialiști delegați de
Consiliile raionale din RDS.
Activități realizate în perioada de raportare:
 Desfășurată 1 ședință a CRS MDS (07.06.2018);
 Elaborat și consultat cu ADR Sud raportului privind starea actuală a sectorului MDS din
RDS;
 Analizate oportunitățile de creare a sistemului MDS bazat pe spațiile de depozitare
temporare a deșeurilor, pentru perioada tranzitorie de implementare a Strategiei de
gestionare a deșeurilor;
 Organizate și desfășurate 2 ședințe de lucru cu reprezentanții APL și angajații
inspectoratelor ecologice din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă( 15.02.2018) și raionul
Cimișlia (22.03.2018), în vederea discutării viziunii respectivelor instituții asupra
subiectului de amenajate a gunoiștilor temporare ca soluție provizorie de ameliorare a
situației în sectorul MDS din RDS;
 Întocmită o listă de idei de asistență tehnică pentru sectorul MDS din RDS și înaintată
GIZ ca solicitare pentru asistență.
 Desfășurată o vizită de studiu în Regiunea Sud Muntenia din România, în perioada 31
iulie – 3 august 2018, la care au participat 2 membri CRS MDS(inclusiv 1 delegat) și 1
specialist responsabil de sector din consiliile raionale.
Subiecte discutate în cadrul ședințelor:
 Prezentarea Raportului privind statutul actual al sectorului MDS în RDS, în baza
chestionarelor colectate de la APL și operatorii de servicii din regiune;
 Noile cerințe pentru activitățile de depozitare a deșeurilor, necesare pentru obținerea
autorizației;
 Prioritățile în amenajarea depozitelor temporare, selectate din gunoiștile existente.
 Idei de asistență tehnică pentru CRS MDS Sud solicitată din partea GIZ;

 Soarta Studiilor de fezabilitate pentru 3 zone de management a deșeurilor din RDS
elaborate cu suportul GIZ și Agenției Cehe pentru Dezvoltare.
Lista ideilor de asistență tehnică în domeniul MDS discutată în cadrul ședinței și înaintată
GIZ pentru acoperire :
I.


II.




III.





IV.



Finalizarea SF și EIM pentru ZMD2 și ZMD3:
Finalizarea și aprobarea studiilor de fezabilitate pe ZMD3.
Finalizarea documentației și efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru ZMD3 și ZMD2.
Elaborarea conceptelor de proiecte pentru sistemele regionale de MDS:
Asistență în schimbarea destinației terenurilor prevăzute pentru amplasarea depozitelor
regionale.
Elaborarea proiectelor pentru amenajarea căilor de acces la viitoarele depozite
regionale.
Elaborarea proiectului privind construcția stațiilor regionale de sortare.
Elaborarea proiectului privind construcția stațiilor regionale de compostare.
Elaborarea proiectelor pentru amenajarea gunoiștilor temporare:
Susținerea în crearea gunoiștilor temporare și închiderea gunoiștilor neconforme.
Ședințe raionale cu primarii localităților din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă pentru
verificarea disponibilității de amplasare a gunoiștilor temporare.
Vizitarea locațiilor și elaborarea schițelor tehnice.
Campanii de informare/conștientizare a publicului.
Suport în reorganizarea întreprinderii municipale în SA.
Dezvoltarea capacităților
Instruire pe tema introducerii taxei locale sau a tarifelor pentru gestionarea deșeurilor.
Suport în soluționarea problemei desfacerii deșeurilor reciclabile, precum facilitarea
întrevederii cu agenți economici care cumpără deșeurile reciclabile.

Frecvența membrilor CRS MDS în cadrul ședințelor de lucru
Ședința nr.2 din 07.06.2018
La ședință a fost prezent 1 membru CRS MDS și 2 persoane delegate, precum și 5 specialiști
din consilii, membri ai grupului de lucru.

