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Planul de acţiuni pentru implementarea Concepţiei

Nr.
Denumirea acţiunilor preconizate
Perioada de implementare
Instituţiile responsabile
1
2
3
4
1. Dezvoltarea cadrului legal şi normativ

1.1.
Perfecţionarea cadrului legal şi normativ în vigoare în scopul:

reducerii gradului de monopol, promovării economiei de piaţă prin favorizarea investiţiilor şi formelor de organizare privată a serviciilor de salubrizare

ajustării la exigenţele Uniunii Europene

concretizării şi divizării obligaţiunilor şi responsabilităţilor între autorităţile administrative centrale şi între acestea şi autorităţile administraţiei publice locale.
2007 – 2009
Ministerul Administraţiei Publice Locale;
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului;
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
1.2.
Elaborarea Legii cu privire la salubrizarea localităţilor.
2007
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului;
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Administraţiei Publice Locale;
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
1.3.
Elaborarea programului naţional de salubrizare a localităţilor.
2007 - 2008
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului;
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale;
Ministerul Administraţiei Publice Locale
1.4.
Elaborarea programelor teritoriale de salubrizare a localităţilor.
2008 - 2009
Autorităţile administraţiei publice locale;
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului;
Ministerul Administraţiei Publice Locale
1.5.
Elaborarea schemei generale de amplasare a rampelor de depozitare a deşeurilor solide menajere şi de producţie.
2008 - 2010
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului;
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale;
Ministerul Administraţiei Publice Locale
1
2
3
4
2. Consolidarea capacităţii instituţionale şi a bazei organizatorice
ale serviciilor  de salubrizare a localităţilor
2.1.
Consolidarea capacităţilor structurilor de gospodărie comunală din cadrul  autorităţilor administraţiei publice locale, de competenţa cărora ţin activităţile de salubrizare.
2007 - 2008
Ministerul Administraţiei Publice Locale;
Autorităţile administraţiei publice locale;
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului
2.2.
Extinderea ariei serviciilor de salubrizare în toate localităţile. Aprobarea de către autorităţile administraţiei publice locale a unor tarife pentru prestarea serviciilor de salubrizare rezonabile pentru toate categoriile de populaţie cu respectarea unor preţuri plafonate
2007 - 2009
Autorităţile administraţiei publice locale;
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului.
2.3.
Diversificarea formelor de organizare a serviciilor publice de salubrizare,  favorizînd în special înfiinţarea celor cu caracter privat
permanent
Autorităţile administraţiei publice locale.
2.4.
Crearea companiilor mari rezultate din asocierea societăţilor comerciale (municipale, raionale), internaţionale viabile cu operatorii de servicii locali, care vor asigura prestarea în ansamblu a mai multor servicii de salubrizare.
permanent
Autorităţile administraţiei publice locale.
3. Finanţarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor
3.1.
Finanţarea din bugetele locale, Fondul Ecologic Naţional şi fondurile ecologice locale, alte fonduri nerambursabile în scopul consolidării capacităţilor serviciilor publice de salubrizare existente şi înfiinţarea noilor servicii în localităţile care nu dispun de aceste servicii.
permanent
Autorităţile administraţiei publice locale;
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale;
Ministerul Administraţiei Publice Locale.
3.2.
Atragerea asistenţei tehnice a organizaţiilor internaţionale şi a ţărilor donatoare, a capitalului privat în scopul dezvoltării infrastructurii locale a serviciilor de salubrizare.
permanent
Autorităţile administraţiei publice locale.
3.3.








Instituţionalizarea creditului local în scopul finanţării investiţiilor pentru serviciile publice de salubrizare; înfiinţarea unei bănci specializate de investiţii sau împuternicirea unei bănci comerciale existente cu funcţii de prestare a creditelor pentru finanţarea activităţilor promovate de autorităţile administraţiei publice locale.
permanent
Ministerul Finanţelor;
Ministerul Administraţiei Publice Locale;
Autorităţile administraţiei publice locale;
Banca Naţională a Moldovei;
Asociaţia Băncilor din Moldova
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4. Informarea  publicului şi instruirea specialiştilor

4.1
Elaborarea şi diseminarea materialelor informative cu privire la salubrizarea localităţilor prin mediile de informare şi prin publicaţii accesibile, inclusiv materiale didactice. Organizarea seminarelor, cursurilor şi forumurilor pentru grupurile-ţintă (elevi, studenţi, funcţionari publici ale organelor publice locale, grupurile vulnerabile ale populaţiei etc.). Schimbul de experienţă prin organizarea deplasă-rilor specialiştilor, funcţionarilor publici, reprezentanţilor ONG în ţările dezvoltate.

permanent











Ministerul Administraţiei Publice Locale;
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale;
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului;
Autorităţile administraţiei publice locale.






