
Activitatea Comisiei Regionale Sectoriale în 
Domeniul Managementul Deşeurilor Solide                         

în Regiunea de Dezvoltare Nord 
pentru anul 2018 

 



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; 
 1 vizită la stația de sortare a deșeurilor; 
 1 notă informativă elaborată. 

 



 
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. 

 



 
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. 

 



Comisia Regională Sectorială în domeniul  
Managementul Deşeurilor Solide (IV) 

Activitate: Şedinţa Comisiei Regionale Sectoriale în sectorul 
MDS (19 septembrie 2018, or. Glodeni, Consiliul raional). 

Subiecte discutate: 

Prezentarea rezultatelor vizitei de studiu în sectorul MDS în Regiunea 
Nord-Est din România; 
Tarife/ taxe în sectorul MDS. Reglementări în domeniu. 
 
Rezultate:  
 25  participanţi la ședință; 
 1 proces verbal elaborat. 



Comisia Regională Sectorială în domeniul  
Managementul Deşeurilor Solide (V) 

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

 S.C. Salubris S.A. - Centrul Municipal de Colectare a Deșeurilor, 
jud. Iaşi; 

Depozitul Județean de Deșeuri Nepericuloase - Comuna Girov, 
Județul Neamț; 

Brantner Servicii Ecologice SRL Piatra Neamţ, jud. Neamţ; 

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din com. Stăuceni, 
jud. Botoșani; 



Comisia Regională Sectorială în domeniul  
Managementul Deşeurilor Solide (VI) 

Rezultate generale: 
 Familiarizarea cu subiecte de interes sporit, în contextul promovării și 
valorificării specificului național, în domeniul managementului 
deșeurilor solide; 
 
 Diversificarea surselor de informare a membrilor CRS și lărgirea 
orizontului de cunoștințe în domeniul MDS; 
 
 Conștientizarea necesității informării populației privind colectarea și 
sortarea corectă a deșeurilor solide. 

 
 



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



Vă mulţumesc !!! 
 


