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1. ELEMENTE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR IN PLANIFICAREA 

LA NIVEL RAIONAL SI LOCAL 

In conformitate cu prevederile legislativ, la nivel raional se realizeaza Strategii de 

dezvoltare socio-economica. In cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale 

in Republica Moldova”, avand ca beneficiar Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Constructiilor si finantat de cate Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei a fost 

elaborat „Ghidul practic de elaborare a Strategiilor de dezvoltare socio-economica”. 

In conformitate cu prevederile ghidului, scopul procesului de planificare strategica la nivel 

de raion este asigurarea si consolidarea legaturii dintre planificarea politicilor publice si 

elaborarea bugetului, precum si cresterea eficientei cheltuielilor publice la nivel de raion. Pe 

parcursul procesului de elaborare a strategiei raionale sunt consultate atat unitatile 

adminsitrativ-teritoriale componente ale raionului, cat si cetatenii.  

Pe baza scopului si obiectelor identificate, Strategia de dezvoltare socio-economica la nivel 

de raion cuprinde un plan de actiuni concrete pentru fiecare obiectiv.  

In ceea ce priveste gestionarea deseurilor municipale, Strategia de dezvoltare socio-

economica la nivel de raion trebuie sa contina obiective si actiuni corelate cu legislatia 

specifica, precum si cu Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor si Programul sau 

Strategia Regionala de Gestionare a Deseurilor. De asemenea, daca raionul face parte dintr-

o zona pentru care se elaboreaza sau urmeaza a fi elaborat studiu de fezabilitatea privind 

gestionarea integrata a deseurilor, masurile si actiunile din strategie trebuie corelate cu 

prevederile sturdiului de fezabilitate. 

La nivel local (APL, nivel I), trebuie, de asemenea, elaborata si aprobata Strategia locala de 

dezvoltare socio-economica. La elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-economica 

trebuie sa se aiba in vedere prevederile strategiei raionale de dezvoltare socio-economic. Ca 

si in cazul strategiei raionale, si strategia locala trebuie sa prevada obiective si plan de 

actiune pentru atingerea obiectivelor. Obiectivele strategiei vor include si serviciile publice, 

inclusiv serviciul de salubrizare. Ca si in cazul strategiei raionale, atunci cand se stabilesc 

obiectivele si actiunile trebuie sa se tina seama de legislatia specifica, precum si de Strategia 

Nationala de Gestionare a Deseurilor si Programul sau Strategia Regionala de Gestionare a 

Deseurilor. De asemenea, daca orasul face parte dintr-o zona pentru care se elaboreaza sau 

urmeaza a fi elaborat studiu de fezabilitatea privind gestionarea integrata a deseurilor, 

masurile si actiunile din strategie trebuie corelate cu prevederile studiului de fezabilitate. 

Se recomanda ca pana la implementarea sistemelor integrate de gestionare a deseurilor, la 

elaborarea planului de actiune sa se tina seama de recomandarile prezentate prezentul Plan 

de imbunatatire a serviciului de salubrizare, inclusiv anexele privind colectarea in amestec 

a deseurilor municipale, colectarea separata a deseurilor municipale, infrastructura de 

transport a deseurilor municipale si imbunatatirea operarii depozitelor de deseuri existente. 

 


