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Introducere
Pentru funcţionarea normală a oricărei comu-

nităţi sunt necesare o serie de activităţi specifice 
de interes general, cum ar fi alimentarea cu apă, 
transportul de energie termică, distribuirea gaze-
lor, canalizarea, salubritate etc. 

Aceste activităţi care satisfac interesele gene-
rale ale populaţiei din colectivitatea locală trebuie 
asigurate de autorităţile publice locale, în virtutea 
faptului că ele răspund faţă de cetăţenii care le-au 
desemnat tocmai pentru a le reprezenta interesele. 

Autorităţile administraţiei publice locale au 
competenţa exclusivă privind înfiinţarea, orga-
nizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor publice de gospodărie co-
munală, precum şi crearea, administrarea şi ex-
ploatarea bunurilor de proprietate publică din 
infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-
teritoriale respective. 

Sectorul serviciilor publice de gospodărie co-
munală a suferit transformări majore în ultimii 15 
ani din punct de vedere organizatoric, tehnic şi ad-
ministrativ, dar nu se poate afirma că aceste trans-
formări s-au produs în urma unor acţiuni planifi-
cate sau pe baza unei strategii sectoriale adoptate 
la un anumit moment de către Guvern sau de către 
o altă autoritate publică, aceste transformări au cu 
precădere un caracter aleator şi conjunctural. 

Se observă o diminuare continuă a serviciilor 
publice locale, atât din punct de vedere cantitativ, cât 
şi calitativ pe care autorităţile administraţiei publice 
locale sunt obligate să le asigure. În această perioadă, 
practic, nu au fost efectuate investiţii în infrastruc-
tura locală, majoritatea cheltuielilor din bugetele lo-
cale fiind direcţionate pentru reparaţii şi întreţineri 
curente. În primul rând, autorităţile administraţiei 
publice locale se confruntă cu serioase probleme 
de ordin financiar pentru renovarea infrastructurii 

locale, deoarece în bugetele locale nu sunt prevăzu-
te cheltuieli pentru investiţii. În al doilea rând, auto-
rităţile administraţiei publice locale au capacităţi 
reduse de a atrage investiţii de pe piaţa de capital 
internă sau externă. În al treilea rând, infrastructura 
serviciilor publice locale de primă necesitate are un 
grad avansat de uzură care condiţionează cheltuieli 
enorme pentru întreţinere, pierderi mari în reţelele 
de distribuţie precum şi la o calitate proastă. 

Pentru un tablou real al situaţiei în domeniul 
administrării serviciilor publice este necesar de un 
studiu care să se concentreze pe analiza serviciilor 
publice locale de interes general, pe analiza com-
petenţelor dintre nivele administrative, costurile, 
modul de prestare şi achitare a serviciilor locati-
ve, comunale şi necomunale pentru fondul loca-
tiv, precum şi pe formele de prestare a serviciilor 
publice locale de primă necesitate (serviciile pub-
lice de alimentare cu apă şi canalizare, şi serviciile 
publice de aprovizionare cu energie termică).

În acest scop este necesar de a analiza cadrul 
normativ ce reglementează organizarea şi fun-
cţionarea serviciilor publice locale, metodologia 
de stabilire, aplicare şi aprobare a tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apă, de canali-
zare şi epurare a apelor uzate, şi pentru serviciile 
publice de alimentare cu energie termică.

Actualitatea acestui studiu este determinată 
de numărul impunător de acte normative ce regle-
mentează domeniul serviciilor publice de interes 
local şi contradicţiile dintre anumite prevederi ale 
acestora precum şi lipsa experienţei în gestiunea 
patrimoniului public local.

 Prin prezentul studiu dorim să contribuim la 
identificarea şi analiza problemelor şi contradi-
cţiilor legale în domeniul organizării şi prestării 
serviciilor publice locale de interes general şi ela-
borarea de recomandări privind perfecţionarea ca-
drului normativ şi practicilor existente de gestiune 
a serviciilor publice. 
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Infrastructura serviciilor 
publice locale

Republica Moldova se confrun-
tă cu probleme acute în domeniul 
calităţii şi accesibilităţii serviciilor 
publice locale, în special servicii-
lor de gospodărie comunală, pre-
cum şi a impactului pe care acestea 
îl produc asupra nivelului vieţii şi 
sănătăţii fiecărui cetăţean şi asu-
pra mediului înconjurător (polua-
rea aerului, apelor şi solului). 

Prevederile art. 3 din Legea 
privind serviciile publice de go-
spodărie comunală, nr. 1402-XV 
din 24.02. 2002 specifică expres 
profilul şi scopurile pentru care 
sunt create aceste servicii:

a) alimentarea cu apă; 
b) alimentarea cu energie ter-

mică; 
c) canalizarea şi epurarea ape-

lor uzate şi pluviale; 
d) salubrizarea, înverzirea lo-

calităţilor; 
e) asigurarea cu transport 

public local; 
f) administrarea fondului loca-

tiv public şi privat.

În funcţie de necesităţi, prin de-
cizii ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, se pot înfiinţa di-
verse structuri de gospodărie co-
munală, având ca obiect alte acti-
vităţi decât cele prevăzute expres 
în Legea privind serviciile publice 
de gospodărie comunală. 

În ansamblul serviciilor pub-
lice de gospodărie comunală o 
categorie aparte le constituie ser-
viciile publice de primă necesitate 
(servicii publice de interes vital), 

de ex. alimentarea cu apă, cana-
lizarea şi epurarea apelor uzate, 
alimentarea cu energie termică, 
salubrizarea, pe care autorităţile 
publice locale sunt obligate să le 
asigure în mod necondiţionat. Ce-
lelalte servicii pot fi organizate în 
dependenţă de necesităţi, la soli-
citarea populaţiei sau la iniţiativa 
autorităţilor publice locale.

Starea tehnică actuală a infra-
structurii serviciilor publice este 
total inadecvată cerinţelor popu-
laţiei atât din mediul urban cît şi 
din mediul rural. În programului 
Naţional „Satul Moldovenesc” 
(2005-2015)1 se menţionează că in-
frastructura la sate este la un nivel 
critic. Peste 40 de localităţi nu au 
drumuri care le-ar permite accesul 
la reţeaua publică de transporturi, 
şi în condiţii atmosferice dificile 
devin, practic, izolate. Numai 17% 
din locuitorii rurali dispun de si-
steme centralizate de aproviziona-
re cu apă, majoritatea apeductelor 
necorespunzând cerinţelor igieni-
ce. Instalaţiile de epurare a apelor 
reziduale din localităţile rurale nu 
funcţionează din cauza decone-
ctării lor de la sistemul de apro-
vizionare cu energie electrică, a 
distrugerii sau sustragerii echipa-
mentului. Peste jumătate din po-
pulaţia rurală consumă apă ce nu 
corespunde standardelor, ceea ce 
conduce la un nivel înalt de mor-
biditate. 

Din studiile şi analizele re-
alizate în ultimii ani de diferite 
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organisme naţionale şi internaţio-
nale privind starea infrastructurii 
locale, rezultă că în acest domeniu 
există o serie întreagă de proble-
me, dificultăţi şi disfuncţionalităţi, 
cum ar fi:

a)  infrastructura locală se 
află într-o stare tehnică 
gravă, cu un grad de 
uzură fizică şi morală 
avansat. De aceea, au-
torităţile locale se con-
fruntă foarte frecvent 
cu adevărate situaţii de 
criză în ceea ce priveşte 
asigurarea populaţiei 
cu servicii de primă ne-
cesitate: apă potabilă, 
canalizarea apelor uzate, 
încălzire şi apă caldă 
menajeră, colectarea şi 
depozitarea deşeurilor 
menajere etc.;

b)  gradul de acces al popu-
laţiei la serviciile publice 
de primă necesitate este 
necorespunzător din 
cauza lipsei sistemelor 
centralizate de alimenta-
re cu apă potabilă, starea 
canalizării apelor uzate, 
colectarea şi depozitarea 
deşeurilor menajere într-
o serie întreagă de locali-
tăţi, în special în mediul 
rural;

c)  volumul investiţiilor în 
infrastructura locală este 
net inferior celui din in-
frastructura naţională, 
cu consecinţe negative 
asupra cantităţii şi cali-
tăţii serviciilor destinate 
populaţiei şi, implicit, 
asupra nivelului de trai 
şi sănătăţii acesteia.

Majorările continue la preţu-
rile pentru resursele energetice 
importate au scos la iveală provo-
cările cu care se confruntă Repub-
lica Moldova la întreţinerea şi îm-

bunătăţirea infrastructurii publice 
locale. Situaţia este condiţionată, 
pe de o parte, de capacitatea redusă 
a autorităţilor administraţiei pub-
lice locale de a pregăti, promova şi 
implementa programe de investiţii 
de care au nevoie, iar pe de altă 
parte de posibilităţile financiare limi-
tate ale acestora în situaţia actuală, 
precum şi de nivelul redus al popu-
laţiei în ceea ce priveşte achitarea 
serviciilor, în cantitatea necesară şi 
la calitatea corespunzătoare. 

De asemenea, autorităţile pub-
lice locale întâmpină obstacole de 
ordin practic în realizarea obiecti-
velor de dezvoltare economică şi 
reducere a sărăciei. Aceste obsta-
cole poartă următoarele caracteri-
stici: 

(i)  cadrul slab şi neadecvat 
financiar şi de admini-
strare pentru prestatorii 
de servicii care rezultă în 
lipsa finanţării activităţi-
lor de operare şi întreţi-
nere şi în deteriorarea 
continuă; 

(ii)  cadrul fiscal slab şi nea-
decvat care nu permite 
autorităţilor admini-
straţiei publice locale să 
planifice şi să implemen-
teze planuri investiţiona-
le.

Lipsa de capacitate admini-
strativă agravează şi mai mult 
problema, în pofida unei asistenţe 
tehnice considerabile din par-
tea donatorilor, pe parcursul ul-
timilor cincisprezece ani (Banca 
Mondială, Fondul Monetar Inter-
naţional, Banca Europeană pentru 
Reconstrucţii şi Dezvoltare etc.). 
Eforturile de stabilizare a fluxuri-
lor fiscale prin transferuri fiscale 
previzibile şi mobilizare autonomă 
a veniturilor sunt destul de latente 
şi privează comunităţile de fondu-
ri pentru efectuarea investiţiilor, 
reparaţiilor şi întreţinerii. Admi-
nistraţia publică locală nu dispune 

de mecanismele necesare pentru 
punerea în aplicare a responsabi-
lităţilor pentru întreţinerea mijlo-
acelor de infrastructură locală din 
jurisdicţia lor.

Din cauza neglijării 
ani la rând şi a lipsei fi-
nanţării pentru reparaţiile 
capitale, întreţinerea ser-
viciilor  publice locale de 
infrastructură comunală s-
a deteriorat considerabil. 
Sectoarele termoenergetic, 
de alimentare cu apă şi 
canalizare şi cel locativ au 
suferit o deteriorare con-
siderabilă a calităţii ser-
viciilor. În plan financiar 
întreprinderile municipale 
din sectorul de alimentare 
cu apă, asigurare cu ener-
gie termică şi gestiune a 
fondului locativ sunt fali-
mentare. Colectarea plăţi-
lor poartă un caracter lent, 
cu perioade de întârziere 
a acestora care deseori 
depăşesc un an. Declinul 
în orele de livrare a servi-
ciilor reflectă deteriorarea 
generală a calităţii servi-
ciilor care a dus la scăde-
rea continuă a disciplinei 
de plată. 

La înrăutăţirea si-
tuaţiei infrastructurii 
serviciilor publice locale 
au contribuit fonduri-
le capitale deficiente şi 
inadecvate pentru o in-
frastructură comunitară 
proiectată pornind de la 
premiza energiei ieftine, şi 
o populaţie care refuză să 
plătească pentru serviciile 
de proastă calitate. 
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Serviciile publice reprezintă un 
domeniu prioritar de activitate al 
administraţiei publice prin faptul 
că ele au un impact social deosebit, 
asigurând realizarea unei varietăţi 
considerabile de cerinţe sociale ale 
populaţiei. Atât administraţia pu-
blică centrală, cât şi administraţia 
publică locală îşi realizează sarci-
nile prin serviciile publice pe care 
le înfiinţează pentru a satisface 
continuu şi în mod ritmic intere-
sele generale, la nivel central de 
administraţia publică centrală şi 
interesele locale, în cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale de către 
administraţia publică locală. Ne-
voile sociale de primă importanţă 
ale populaţiei sunt satisfăcute prin 
servicii publice organizate la nive-
lul unităţii administrativ-teritoriale 
care constituie categoria de servicii 
publice edilitar-comunale. Legea 
privind serviciile publice de gos-
podărie comunală, nr. 1402/2002, 
stabileşte principiile generale de 
organizare şi funcţionare a acesto-
ra, competenţa autorităţilor admi-
nistraţiei publice centrale şi autori-
tăţilor administraţiei publice locale 
în această materie, raporturile din-
tre aceste autorităţi, precum, şi ra-
porturile dintre autorităţile admi-
nistraţiei publice locale, operatori 
şi consumatori. Aceste prevederi 
sunt deopotrivă valabile şi pentru 
alte servicii publice locale de in-
teres general pentru colectivitate. 
Serviciile publice de gospodărie 
comunală, de regulă, se organizea-
ză la nivel local, deoarece ele sati-
sfac nevoile sociale ale populaţiei 

dintr-o colectivitate locală. 
În organizarea şi prestarea ser-

viciilor publice de interes general 
legislaţia în vigoare delimitează 
competenţele autorităţilor admi-
nistraţiei publice centrale şi cele a 
autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

a. Atribuţiile autorităţilor ad-
ministraţiei publice centrale

Legea privind serviciile pub-
lice de gospodărie comunală, nr. 
1402/2002, atribuie un rol impor-
tant organelor administraţiei publi-
ce centrale de specialitate, inclusiv 
Guvernului, ca organ central al ad-
ministraţiei publice, în asigurarea 
continuităţii şi bunei funcţionări 
a serviciilor publice. Conform art. 
96 din Constituţia Republicii Mol-
dova, Guvernul asigură realizarea 
politicii interne şi externe a statu-
lui şi exercită conducerea generală 
a administraţiei publice. Organele 
administraţiei publice centrale de 
specialitate având competenţă spe-
cială sunt responsabile de dome-
niul său de activitate. 

Astfel, Guvernul asigură realiza-
rea politicii generale a statului în do-
meniul gospodăriei comunale, în con-
cordanţă cu programul de guvernare şi 
cu obiectivele strategiei dezvoltării so-
cial-economice a ţării. Guvernul prin 
realizarea politicii generale a statu-
lui cu servicii publice în domeniul 
gospodăriei comunale, are sarcina 
de a crea un cadru normativ care 
ar reglementa activităţile din do-
meniul dat. Intervenţia guvernului 

în acest domeniu are un caracter de 
reglementare prin adoptarea unor 
norme şi regulamente pentru a ţine 
la control situaţia din această sferă 
şi de a interveni în caz de necesita-
te la nivel central sau la nivel local, 
după caz. Activitatea Guvernului 
în acest domeniu este realizată în 
conformitate cu Programul său de 
activitate, aprobat de Parlament şi 
cu programele şi strategiile naţio-
nale (SCERS, programul „Satul 
Moldovenesc” etc.). 

În programul său de activita-
te „Modernizarea ţării-bunăstarea 
poporului” Guvernul a stabilit 
obiectivele principale în domeniul 
organizării serviciilor publice loca-
le:

•  stimularea procesului de 
organizare a serviciilor 
publice locale, inclu-
siv a celor cu caracter 
edilitar-gospodăresc, şi 
implicarea mai activă a 
sectorului privat în diver-
sificarea şi dezvoltarea 
acestora;

•  organizarea serviciilor 
publice în funcţie de ne-
cesităţile populaţiei şi 
posibilităţile financiare 
ale unităţilor administra-
tiv-teritoriale;

•  sporirea responsabilităţii 
autorităţilor admini-
straţiei publice locale 
pentru stabilirea standar-
delor de calitate la pre-
starea serviciilor publice, 
ameliorarea şi simplifi-
carea condiţiilor locale în 
desfăşurarea activităţii 
de întreprinzător, folosi-
rea raţională a bunurilor 
şi mijloacelor financiare 
la organizarea şi presta-
rea serviciilor publice.

Guvernul, prin intermediul 
autorităţilor administrative cen-
trale (ministere, agenţii, servicii 
birouri) sprijină autorităţile admi-
nistraţiei publice locale în ceea ce 
priveşte înfiinţarea, dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea serviciilor publice 
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de gospodărie comunală, precum 
şi dezvoltarea infrastructurii din 
acest domeniu. 

Guvernul examinează perio-
dic informaţiile privind starea 
serviciilor publice de gospodărie 
comunală prezentate de organele 
administraţiei publice centrale de 
specialitate (Ministerului Admi-
nistraţiei Publice Locale, Agenţia 
Construcţii şi Dezvoltare a Terito-
riului etc.). Starea socio-economică 
din unităţile administrativ-terito-
riale reprezintă obiectul şedinţelor 
Guvernului organizate în teritoriu, 
în cadrul cărora sunt examinate şi 
problemele cu care se confruntă 
autorităţile administraţiei publice 
locale în organizarea şi prestarea 
serviciilor publice locale de interes 
general. 

În temeiul informaţiilor prezen-
tate de autorităţile administrative 
centrale (Ministerul Administraţiei 
Publice Locale, Agenţia Constru-
cţii şi Dezvoltare a Teritoriului) şi 
autorităţile administraţiei publice 
locale Guvernul elaborează şi ad-
optă strategii, programe naţiona-
le de creştere a calităţii serviciilor 
furnizate. 

Guvernului, în conformi-
tate cu programul de gu-
vernare îi revine sarcina 
de a crea cadrul normativ 
general de reglementare 
a serviciilor publice şi în 
caz de necesitate, de inter-
venţie atât la nivel central, 
cât şi cel local în situaţiile 
disfuncţionalităţilor lor. 

b. Atribuţiile autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale

Prin aplicarea principiilor auto-
nomiei locale şi subsidiarităţii, care 
sunt fixate în Carta Europeană a 
autonomiei locale, care prevede că 
exerciţiul responsabilităţilor publi-
ce trebuie, într-o manieră generală, 
să revină de preferinţă acelor auto-
rităţi care sunt cele mai apropiate 
de cetăţeni. Din punct de vedere 
administrativ serviciile publice de 

gospodărie comunală sunt de inte-
res local, şi în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare se organizează 
şi se conduc de către autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Potrivit articolul 80 din Legea 
privind administraţia publică lo-
cală, nr. 123/2006, serviciile pub-
lice locale se organizează de către 
consiliul local, la propunerea pri-
marului, în principalele domenii 
de activitate, potrivit specificului 
şi necesităţilor locale, în limita mij-
loacelor financiare de care dispune. 
Autorităţile administraţiei publice 
locale (deliberativă şi executivă) 
au competenţa exclusivă privind 
înfiinţarea, organizarea, coordo-
narea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor publice de 
gospodărie comunală, precum şi 
crearea, administrarea şi exploata-
rea bunurilor proprietate publică 
din infrastructura edilitară a uni-
tăţilor administrativ-teritoriale re-
spective. 

Legislaţia în vigoare sta-
bileşte suficiente compe-
tenţe autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale 
pentru a asigura populaţia 
cu servicii publice locale de 
interes general. Descentra-
lizarea competenţelor de la 
nivel central la nivel local, 
însă nu a fost complemen-
tată cu transferul de re-
surse financiare. Astfel, se 
creează o situaţie în care 
autorităţile administraţiei 
publice locale sunt obli-
gate să organizeze servicii 
publice la nivelul unităţi-
lor administrativ-terito-
riale şi, în acelaşi timp nu 
dispun de mecanisme fi-
nanciare pentru a-şi exerci-
ta atribuţiile stabilite prin 
acte normative. 

c. Gestionarea serviciilor pub-
lice locale de interes general 

Legislaţia în domeniul ser-
viciilor publice de gospodărie 

comunală (art. 10 din Legea nr. 
1402/2002) prevede că ele sunt fur-
nizate/ prestate de operatori spe-
cializaţi (întreprinderi municipale 
şi individuale, societăţi pe acţiuni, 
în comandită, societăţi cu răspun-
dere limitată, întreprinderi cu alte 
forme juridice de organizare), care 
pot fi: 

a) compartimente de spe-
cialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice 
locale;

b) agenţi economici, indife-
rent de forma juridică de 
organizare.

Astfel, calitatea de operator o 
pot avea atât structurile organi-
zaţionale din sectorul public, cât şi 
din sectorul privat. 

Potrivit art. 17 din Legea nr. 
1402/2002 gestiunea serviciilor 
publice de gospodărie comunală se 
organizează prin: 

a) gestiune directă; 
b) gestiune indirectă sau con-

cesionare. 

Autorităţile administraţiei pub-
lice locale sunt obligate să asigu-
re forma de gestiune a serviciilor 
publice locale de interes general 
(gestiune directă sau gestiune de-
legată) cea mai optimală în teme-
iul criteriilor de competitivitate 
şi eficienţă managerială şi să pro-
moveze reabilitarea infrastructurii 
din sectorul utilităţilor publice de 
gospodărie comunală. Autorităţile 
administraţiei publice locale tre-
buie să asigure continuitatea ser-
viciilor publice de gospodărie co-
munală, să monitorizeze şi să efec-
tueze controlul periodic ale acti-
vităţilor de prestare a serviciilor 
publice de gospodărie comunală, 
în conformitate cu actele normati-
ve, şi să ia măsuri în cazul în care 
operatorul nu asigură performanţa 
pentru care s-a obligat. 

Alegerea formei de gestiune a 
serviciilor publice de gospodărie 
comunală se face prin decizia auto-
rităţilor administraţiei publice lo-
cale, în funcţie de natura serviciu-
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lui furnizat/prestat, de interesele 
curente şi de perspectivă ale popu-
laţiei şi unităţilor administrativ-te-
ritoriale, precum şi de mărimea şi 
complexitatea sistemelor publice 
de gospodărie comunală. 

Gestiunea directă este în cazul 
prestării serviciului public de go-
spodărie comunală de către între-
prinderile municipale, organizate 
de către autorităţile publice locale 
în acest scop. În cadrul gestiunii 
directe, autorităţile administraţiei 
publice locale îşi asumă toate sar-
cinile şi responsabilităţile privind 
organizarea, conducerea, admi-
nistrarea şi gestionarea servicii-
lor publice de gospodărie comu-
nală. Fiecare serviciu public de 
gospodărie comunală constituit 
şi exploatat în regim de gestiune 
directă îşi desfăşoară activitatea 
în baza unui regulament de orga-
nizare şi funcţionare, elaborat şi 
aprobat de autoritatea deliberativă 
a administraţiei publice locale, în 
conformitate cu prevederile regu-
lamentului-tip elaborat şi aprobat 
de Guvern. 

Actualmente, în majoritatea 
localităţilor, sunt deja organizate 
servicii publice de  interes local, 
cum ar fi: aprovizionarea cu apă 
potabilă, servicii de salubrizare, 
încălzire centralizată, transport 
public şi altele, fiind prestate, în 
majoritatea cazurilor, de întreprin-
deri municipale. Însă, o bună parte 
din ele nu sunt capabile să activeze 
în condiţiile economiei de piaţă, iar 
autorităţile administraţiei publice 
locale sunt împuternicite să între-
prindă măsuri pentru reorganiza-
rea acestor servicii pentru asigura-
rea prestării lor, reieşind din noile 
principii şi condiţii prevăzute de 
legislaţie.

Gestiunea indirectă are loc în 
cazul prestării serviciului public 
de gospodărie comunală de către 
un agent economic privat, în baza 
unui contract de concesiune supus 
regimului juridic de drept public. 
Legiuitorul, pentru prima dată, 
consacră în mod detaliat contrac-
tul de concesionare a serviciilor 
publice din care se pot desprinde 
şi caracterele de drept public, de 

rând cu cele de drept privat, ale 
acestui contract. Autorităţile ad-
ministraţiei publice locale prin 
anunţarea unui concurs, pot sele-
cta cel mai optim agent economic 
pentru delegarea serviciului dat. 

Regulamentul cu privire la 
concesionarea serviciilor publice 
de gospodărie comunală, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului, nr. 
1006, din 13.09.2004 stabileşte ca-
drul juridic unitar privind etapele 
şi condiţiile ce trebuie îndeplinite 
în procedura de concesionare a 
serviciilor publice de gospodărie 
comunală, indiferent de forma de 
proprietate a operatorului şi forma 
organizatorică de gestiune. Tre-
buie să menţionăm, că acest Regu-
lament nu este operaţional la nivel 
local, deoarece lezează dreptul au-
torităţilor administraţiei publice 
locale de a gestiona bunurile pub-
lice din patrimoniul unităţii ad-

ministrativ-teritoriale în condiţii-
le autonomiei locale, stipulate în 
art. 109 (1) din Constituţie. Astfel, 
potrivit p. 13 din Regulament, De-
partamentul Privatizării în comun 
cu Departamentul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Teritoriului (reorgani-
zat în Agenţia Construcţii şi Dez-
voltare a Teritoriului) şi autori-
tăţile respective ale administraţiei 
publice locale vor alcătui lista  
obiectivelor propuse spre conce-
sionare, prezentând-o Guvernului 
spre aprobare. 

În opinia noastră această regle-
mentare încalcă principiile consti-
tuţionale de autonomie locală şi 
descentralizare a serviciilor pub-
lice locale şi creează o situaţie în 
care concesionarea serviciilor pub-
lice locale se tergiversează şi de-
pinde în mare măsură de deciziile 
Guvernului. 

Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, monitori-
zarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie 
comunală, coordonarea activităţii lor sunt atribuţii ale autori-
tăţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

Dacă autorităţile publice centrale au doar atribuţii generale de 
control şi de intervenire doar în cazurile când autorităţile pub-
lice locale nu au surse financiare suficiente pentru a realiza un 
serviciu necesar populaţiei, atunci autorităţile administraţiei 
publice locale sunt responsabile de  tot ce priveşte organizarea, 
gestionarea şi buna funcţionare a serviciilor publice de go-
spodărie comunală. 

În Republica Moldova forma principală de gestiune a serviciilor 
publice locale de interes general este gestiunea directă prin in-
termediul întreprinderilor municipale care activează în condiţii 
de pierderi economice. Gestiunea delegată a serviciilor publice 
locale în Republica Moldova este în stare incipientă. Drept 
exemplu de gestiune delegată poate servi concesionarea servi-
ciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din 
oraşul Cimişlia. 

În Republica Moldova nu se utilizează Formele Alternative de 
Prestare a Serviciilor Publice (FAPSP)- (parteneriat public-pri-
vat, servicii intercomunale, constituirea societăţilor comerciale 
cu capital mixt, implicarea capitalului privat în serviciile pub-
lice, în principal prin aranjamente de tip BOT (Construcţie-
Operare-Transfer), DBO (Proiectare-Construcţie-Operare), BOR 
(Construcţie-Operare-Reînnoire), ROT (Reabilitare-Operare-
Transfer).     



�

Prin Hotărârea Guvernului, nr. 530 
din 06.06.2000 „Cu privire la restruc-
turarea gospodăriei de alimentare cu 
apă şi canalizare” întreprinderile de 
alimentare cu apă din oraşe, au fost în 
mare parte reorganizate în întreprinde-
ri municipale apă-canal, iar în zonele 
rurale acestea au servicii publice fără a 
avea un statut juridic bine determinat. 
Din lipsa de fonduri pentru reparaţii şi 
întreţinere, serviciile de alimentare cu 
apă şi canalizare s-au deteriorat rapid 
în majoritatea oraşelor deservite de în-
treprinderile municipale de alimentare 
cu apă (regiile „Apă-Canal”), precum şi 
în zonele rurale, rezultînd într-un im-
pact advers asupra sănătăţii publice. 

Curtea de Conturi2 a estimat patri-
moniul serviciilor publice de aprovi-
zionare cu apă şi canalizare în valoare 
totală de circa 1 miliard de lei. În perio-
ada anilor 1996-2002 nu s-au efectuat 
investiţii capitale în dezvoltare bazei 
tehnico-materiale a întreprinderilor 
din acest domeniu de activitate (cu ex-
cepţia SA „Apă-Canal Chăşinău”, D.P. 
„Apă-Canal Căuşeni”), modernizarea 
utilajului de producţie şi a reţelelor de 
transportare a apei şi celor de canali-
zare, uzura cărora constituie de la 60 
până la peste 90 la sută. Uzura respec-
tivă a infrastructurii serviciilor publice, 
majorarea permanentă a preţurilor la 
energia electrică, precum şi indiferenţa 
autorităţilor administraţiei publice lo-
cale şi conducerii acestor întreprinderi 
a generat o situaţie economico-finan-
ciară deplorabilă.   

Potrivit informaţiilor parvenite 
de la Asociaţia republicană Apă-Ca-
nal, sectorul este falimentar din pun-
ct de vedere financiar, 2/3 din pier-
deri înregistrându-se numai în mun. 
Chişinău. Majorările recomandate a 
tarifelor pentru apă şi canalizare în 
mun. Chişinău nu au fost implemen-
2 � ����������� �C��ţ�� ��� �C�������� ������ ��00 ����� �24���0��2002 �

tate cu perseverenţă şi tariful este mult 
sub nivelul de acoperire a costurilor, 
cauzând lipsa totală de fonduri pentru 
operare şi întreţinere. Deteriorarea ser-
viciilor de alimentare cu apă este legată 
şi de problema endemică a neachitării 
plăţilor, perioada medie de colectare a 
plăţilor la nivelul ţării crescând de la 
197 de zile în anul 1997 la 340 zile în 
anul 2004. Subvenţionarea încrucişată 
a gospodăriilor casnice de către între-
prinderi este foarte înaltă, tarifele pen-
tru întreprinderi fiind de până la 5 ori 
mai mari decât pentru gospodăriile 
casnice. În mun. Chişinău, acest raport 
este mai mare de 7 ori, în timp ce go-
spodăriile casnice beneficiază de tarife 
care sunt mai reduse decât în celelalte 
părţi ale ţării, în pofida condiţiei finan-
ciare relativ mai bune a gospodăriilor 
casnice din capitală.

Serviciile publice 
de alimentare cu apă
Asigurarea populaţiei cu apă po-

tabilă de bună calitate constituie unul 
din factorii primordiali ai securităţii 
naţionale a ţării, ţinând cont de faptul 
că circa ca 20% din morbidităţile în-
registrate sunt provocate de calitatea 

necorespunzătoare a apei. Problema 
vizată este una dintre cele mai strin-
gente cu care se confruntă societatea, 
devenind şi o problemă politică.

În republică funcţionează 544 si-
steme de alimentare cu apă, dintre 
care numai 46% corespund exigenţelor 
igienice şi numai 3% dispun de autori-
zaţii necesare pentru funcţionare.

Doar 17% din locuitorii de la sate 
sunt asiguraţi cu sisteme centralizate 
de alimentare cu apă, ceilalţi folosesc 
apă din fântâni şi izvoare. 

Proporţia apei distribuită con-
sumatorilor localităţilor urbane, în 
totalul distribuit, este de 92,9%, dife-
renţa fiind cantitatea de apă distri-
buită consumatorilor localităţilor 
rurale. Pierderile şi consumul de apă 
necontorizată în cantitatea totală de 
apă captată fiind de 37,8%, situaţie 
caracteristică şi pentru anii prece-
denţi. Consumul mediu zilnic de 
apă pentru uz casnic, în municipii 
şi oraşe, în anul 2005, a fost de 82,0 
litri/locuitor, faţă de 74,6 litri/locui-
tor în anul 2004. 

În prezent, în calitate de surse 
descentralizate de alimentare cu apă, 
se folosesc circa 150 mii fântâni, care 
utilizează apele freatice, a căror ca-
litate, în majoritatea cazurilor, este 
nesatisfăcătoare din cauza conţinutu-
lui mărit de compuşi chimici.

În ultimii ani, s-a înregistrat pre-
tutindeni o creştere a conţinutului de 
nitraţi şi a mineralizării apelor freati-
ce, cauzată de starea sanitară nefavo-
rabilă a teritoriului, constatată în 76% 
din fântâni şi 50% din izvoare ceea ce 
a avut impact asupra calităţii apelor 

CApITOLUL 3. 

Serviciile publice de alimentare 
cu apă şi canalizare

Tab.1 Utilarea localităţilor cu instalaţii de aprovizionare 
cu apă şi distribuţia apei1 

2005 Infor-
mativ: 
Total
2004

Loca-
lităţi 

urbane

Loca-
lităţi 

rurale

Total

efectiv în % faţă 
de 2004

Sisteme de alimentare cu apă, 
unităţi 99 445 544 100,6 541

Venituri de la distribuţia apei (fără 
TVA), mil. lei 277,7 8,3 286,0 102,3 279,7

Cheltuieli pentru distribuţia apei, 
mil. lei 291,7 11,6 303,3 104,7 289,7

Sursă: Biroul Naţional Statistică
� � �B����� �N�ţ������ �S������s�����, �N���� �I��f��m������: �C� �������� ��� ��������������� �s�s���m���� ��� ����m�������� ��� ���� �ş� ��� ��������z��� �î�� ������ �
2005, ������ �08-0�/84 ����� ��3��07��06
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din fântâni. Sunt inutilizabile, în ca-
litate de sursă de apă potabilă, peste 
83% din fântâni şi 50% din izvoare.

Actualmente, 67% din apeductele 
existente în localităţile rurale nu core-
spund exigenţelor igienice, aflându-se 
în stare nesatisfăcătoare. Doar 20% din 
sursele subterane de alimentare cu apă, 
din 77 localităţi rurale, au calitatea apei 
corespunzătoare exigenţelor normative şi 
pot fi folosite ca surse de alimentare cen-
tralizată cu apă menajer-potabilă. În cele-
lalte surse, calitatea apei nu corespunde 
exigenţelor normative conform următo-
rilor indici: reziduu fix, duritate generală, 
fluor, fier, cloruri, sulfaţi, culoare.

În prezent, peste 50% din populaţia 
ţării utilizează în scopuri potabile apa 
care nu corespunde exigenţelor sanitare. 
Din cauza lacunelor existente în activi-
tatea de protecţie a apelor, epurării sub 
nivel a apelor uzate continuă poluarea 
intensivă a bazinelor de apă, degradarea 
surselor de apă, fapt ce conduce la înrău-
tăţirea calităţii apelor subterane.  În ulti-
mii ani au fost întreprinse un şir de măsu-
ri privind ameliorarea lucrărilor în acest 
sector important al economiei naţionale. 
Cu susţinerea instituţiilor internaţionale 
financiar-bancare au fost renovate pe-
ste 100 km reţele de apeduct în mun. 
Chişinău, renovat apeductul Bădraji-
Edineţ, precum şi reţelele orăşeneşti şi 
de distribuţie în or. Călăraşi, reconstrui-
te şi reparate apeductele într-un şir de 
localităţi rurale, cum sunt: Сhircăieşti, 
Borceag, Stăuceni, Baccealia, Hiliuţi, Fe-
teşti, Cneazevca, Mihailovca, Alexeevca, 
Marchet, Oneşti, Negrea, Pervomaiscoe, 
Strîmbeni, Surchiceni, Negurenii Noi, 
Ţibirica, Pituşca, Pociumbăuţi şi altele. 

Au fost create întreprinderi speciali-
zate prestatoare de servicii de alimentare 
cu apă şi canalizare subordonate autori-
tăţilor administraţiei publice locale. 

Din lipsa de fonduri pentru re-
paraţii şi întreţinere serviciile 
de alimentare cu apă şi cana-
lizare s-au deteriorat rapid în 
majoritatea localităţilor având 
un nivel avansat de uzură mo-
rală şi fizică de la 60 până la 
peste 90 la sută, ceea ce conduce 
la o eficienţă scăzută, consu-
muri mari şi servicii de proastă 
calitate.

Serviciile publice de canalizare 
şi evacuare a apelor uzate 

Sistemele de canalizare existente 
în localităţile din Republica Moldova 
au fost realizate în baza unor proiecte 
şi scheme de dezvoltare a teritoriului 
şi de amplasare în zonele economice 
a obiectelor economiei naţionale, a 
întreprinderilor industriale, a forţelor 
de producţie, a schemelor de folosire 
complexă a resurselor de apă, care, 
actualmente, şi-au pierdut actualita-
tea şi necesită reactualizare, conform 
schemelor complexe corectate şi no-
ilor planuri generale de dezvoltare a 
localităţilor. 

Sistemele comunale centralizate 
de canalizare se exploatează în 74 de 
localităţi urbane şi 125 localităţi rurale. 

Actualmente, se află în funcţiune 
100 staţii de pompare a apelor uzate, 
trei dintre care sunt în stare de avarie-
re (oraşele Hînceşti, Ungheni şi Basa-
rabeasca). În 10 localităţi apele uzate 
se pompează la staţiile de epurare ale 
altor oraşe. Din cauza exploatării de 
lungă durată, 100 km de reţele urme-
ază a fi renovate, 20 km - construite 
din nou.

Staţiile de epurare şi pompare nu 
sunt încărcate în măsură deplină, de 
aceea se impune modernizarea sche-
melor tehnologice, iar instalaţiile de 
pompare şi refulare a aerului necesită 
renovare cu scopul reducerii cheltuie-
lilor pentru energia electrică, deoarece 
cota energiei electrice în suma totală a 
cheltuielilor constituie în medie 34%. 
La staţiile de epurare nu se respectă 

Tab.2 Utilarea localităţilor cu sisteme de canalizare 
şi evacuarea apelor uzate� 

2005
Informa-
tiv: Total

2004
Localităţi 

urbane

Loca-
lităţi 

rurale

Total

efectiv
în % 

faţă de 
2004

Sisteme de canalizare, unităţi 74 125 199 99,5 200

Venituri de la evacuarea apelor 
uzate (fără TVA), mil. lei 101,3 1,8 103,1 106,1 97,2

Cheltuieli pentru evacuarea 
apelor uzate, mil. lei 137,1 3,7 140,8 113,8 123,7

Sursă: Biroului Naţional Statistică
3 � B����� N�ţ������ S������s�����, N���� I��f��m������: C� ������� �� �������������� s�s���m���� �� ���m�������� �� ��� ş� �� �������z��� î�� ����� �B����� N�ţ������ S������s�����, N���� I��f��m������: C� ������� �� �������������� s�s���m���� �� ���m�������� �� ��� ş� �� �������z��� î�� �����B����� �N�ţ������ �S������s�����, �N���� �I��f��m������: �C� �������� ��� ��������������� �s�s���m���� ��� ����m�������� ��� ���� �ş� ��� ��������z��� �î�� ������ �
2005, ������ 08-0�/84 ���� �3��07��06����� �08-0�/84 ����� ��3��07��06

tehnologia epurării din cauza neuni-
formităţii debitului apelor uzate şi de-
conectării frecvente a energiei electri-
ce. S-a schimbat şi componenţa apelor 
uzate, 75% revenind apelor menajere. 
În multe cazuri exploatarea sisteme-
lor comunale este nesatisfăcătoare din 
cauza nivelului redus de calificare al 
specialiştilor angajaţi şi lipsei mijloace-
lor adecvate de control. 

În perioada 2002-2004 au fost im-
plementate proiecte pentru restabili-
rea sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare în 144 localităţi urbane 
şi rurale. Costul lucrărilor s-a cifrat la 
247,5 mil. lei. În anul 2005 au fost alo-
cate 39135,0 mii lei din contul mijloa-
celor bugetului de stat şi a proiectelor 
investiţionale ca investiţiilor capitale 
pentru aprovizionarea localităţilor cu 
apă potabilă. 

În scopul restabilirii şi dezvoltării 
sistemelor de alimentare cu apă po-
tabilă şi de canalizare, prestării unor 
servicii de bună calitate consumato-
rilor, soluţionării problemelor ce ţin 
de utilizarea raţională şi păstrarea re-
surselor acvatice, protecţia mediului 
înconjurător, Guvernul prin Hotărâ-
rea nr. 1406 din 30.12.2005 a aprobat 
Programul de alimentare cu apă şi de 
canalizare a localităţilor din Republica 
Moldova până în anul 2015. Obiectivul 
de bază al Programului rezidă în so-
luţionarea unui complex de probleme 
reciproc condiţionate, cu caracter orga-
nizaţional, tehnic, economic şi juridic, 
soluţionarea cărora va asigura funcţio-
narea stabilă şi continuă a sistemelor 
comunale centralizate şi descentraliza-



�

te de alimentare cu apă şi canalizare. 
Programul inserează şi concretizează 
căile de soluţionare a problemelor 
expuse în direcţiile strategice ale dez-
voltării social-economice a Republicii 
Moldova până în anul 2015, cuprin-
zând 43 de localităţi urbane (municipii 
şi oraşe) cu populaţia totală de circa 1 
mil. 500 mii locuitori şi 556 localităţi 
rurale (comune şi sate), cu populaţia 
totală de circa 2 milioane. Pentru mo-
dernizarea şi dezvoltarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare 
pentru perioada 2006-2015 se prevăd 
în total 5 164 559 mii lei, inclusiv 1569 
mil. lei din bugetele de toate nivelu-
rile (30,38%), 3490 mil. lei din credite 
bancare, mijloace ale programelor şi 
fondurilor internaţionale (67,58%) şi 
106 mil. lei constituie contribuţia po-
pulaţiei (2,04%).

Pentru anul 2006 Agenţia Constru-
cţii şi Dezvoltare a Teritoriului a elabo-
rat Programul efectuării lucrărilor de 
construcţie şi reconstrucţie a apeduc-
telor în 26 de localităţi ale republicii în 
sumă totală de 30,74 mil. lei. 

Tab. 4 Surse de finanţare planificate (mil.lei)4

Nr.
d/o Sursa de finanţare

oraşe şi municipii 
(mil.lei)

localităţile rurale 
(mil.lei)

Alimen-
tarea cu 
apă

Cana-
lizarea Total

Alimen-
tarea 
cu apă

Canali-
zarea Total

1. Bugete de toate 
nivelurile 773 493 1266 203 100 303

2. Credite şi granturi ale 
organizaţiilor financiare 
internaţionale, mijloace 
ale programelor şi 
fondurilor internaţionale

1744 1088 2832 440 218 658

Contribuţia populaţiei 71 35 106
Total: 2517 1581 4098 714 353 1067
inclusiv elaborări 
ştiinţifice, de investigaţii 
şi normative

50 32 82

Sursă: Programul de alimentare cu apă şi de canalizare 
4 ����������� ��������� ���������� �������, ����� �406 ���� 30���2��2005���������� ���������� ����������� ��������, ������ ��406 ����� �30���2��2005

Realizarea Programului este pus 
în sarcina organelor administraţiei 
publice centrale de specialitate, auto-
rităţilor administraţiei publice locale 
de toate nivelurile, defalcări de la po-
pulaţie şi de la agenţi economici din 
teritoriu. 

Aprovizionarea centralizată 
cu energie termică de asemenea a 
experimentat o perioadă lungă de 
lipsă de reparaţii şi nu mai funcţio-
nează decât în oraşele Chişinău şi 
Bălţi. În sectorul de termoficare s-
a creat o situaţie alarmantă. Astăzi 
aproape că nu mai funcţionează 
sistemele centralizate de aprovi-
zionare cu căldură în oraşe – centre 
raionale. Cauza rezidă nu numai 
în lipsa surselor bugetare pentru 
susţinerea acest sector, dar şi con-
sumurile foarte mari de energie a 
utilajelor care sunt învechite moral 
şi fizic. Din acest motiv rezultă şi 
preţul exorbitant la energia termică 
pe care trebuie să-l achite consuma-
torul. Tot mai frecvent consumato-
rii decid deconectarea de la siste-
mul centralizat şi instalarea unor 
centrale termice autonome (în ca-

CApITOLUL 4. 

Servicii publice 
de aprovizionare cu energie 
termică

zul că este accesibil un alt serviciu 
– gazele naturale). Aceasta aduce 
după sine o scumpire şi mai mare a 
serviciului pentru acei consumatori 
care au rămas să fie deserviţi prin 
reţeaua centralizată. 

Lipsa unui concept de descen-
tralizare a acestui serviciu duce la 
deteriorarea fondurilor în perma-
nenţă şi la imposibilitatea autori-
tăţilor administraţiei publice locale 
să asigure cu serviciul de termo-
ficare consumatorii din teritoriul 
subordonat.

Astfel, în majoritatea oraşelor, 
serviciile de aprovizionare cu ener-
gie termică sunt asigurate în mare 
parte prin intermediul sistemelor 
descentralizate de generare a ener-
giei termice la nivel de bloc sau un 
grup de blocuri. 

Potrivit informaţiei Ministeru-
lui Industriei şi Infrastructurii în 
Republica Moldova funcţionează 
numai 16 întreprinderi producăto-
are şi furnizoare de energie termică 
fondului locativ. Ele sunt situate în 
oraşe – centre raionale şi în munici-
piul Chişinău. În restul localităţilor 
fondul locativ este asigurat cu ener-
gie termică prin sisteme descentra-
lizate sau nu dispun în general de 
sisteme de aprovizionare cu ener-
gie termică. 

Recuperarea costurilor potrivit ra-
poartelor pentru serviciile de aprovi-
zionare cu energie termică şi apă cal-
dă este în mod constant mai înaltă, şi 
atinge aproape 66% pentru întreprin-
derii operate la nivelul autorităţilor 
publice locale şi 95% pentru operaţiu-
nile cu ciclu combinat de producere a 
energiei termice şi energiei electrice 
aflate în proprietate de stat.
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 Măsurile de eficienţă a energiei în 
sectorul termoenergetic sunt impor-
tante din mai multe considerente: 

a) dependenţa aproape totală a 
Moldovei de resurse energe-
tice de import; 

b) oportunităţi importante de 
economie a resurselor ener-
getice în sectoarele alimen-
tare cu apă şi aprovizionare 
cu energie termică; 

c) cererea din partea consu-
matorilor pentru servicii de 
aprovizionare mai bune şi 
mai eficiente cu energie ter-
mică, dat fiind creşterea co-
tei cheltuielilor gospodării-
lor casnice în consumul total 
al energiei. 

În scopul renovării şi dezvoltării 
sistemelor de alimentare cu căldură a 
localităţilor din republică, precum şi 
alimentării fiabile şi eficiente a con-
sumatorilor cu căldură, Guvernul 
Republicii Moldova prin Hotărârea 
1059 din 29 august 2003 a aprobat 
Programul Naţional de renovare şi 
descentralizare a sistemelor de ali-
mentare cu căldură a localităţilor din 
Republica Moldova. Potrivit Progra-
mului Naţional investiţiile necesare 
pentru reconstrucţia şi renovarea 
sistemelor de alimentare cu energie 
termică a 36 oraşe şi localităţi au fost 
estimate la suma de 15,8 mil. dolari 
cu condiţia construcţiei surselor de 

Tab. 6  Lista întreprinderilor producătoare şi furnizoare de energie 
termică fondului locativ

Nr. d/o Localitatea Denumirea întreprinderii
1 Anenii Noi I.M. „Antermo”
2 Bălţi S.A. „CET-Nord”
3 Bălţi Î.M „Termogaz Bălţi”
4 Călăraşi S.A „Reţelele termice Călăraşi”
5 Cimişlia S.A „Reţelele termice Cimişlia”
6 Criuleni Î.M. „Reţele termice Criuleni”
7 Ceadîr-Lunga S.A „Reţelele termice Ceadîr-Lunga”
8 Orhei S.A „SCL Orhei”
9 Glodeni Î.M „Reţele termice Glodeni”
10 Rîşcani Î.M „Reţele termice Rîşcani”
11 Şoldăneşti Î.M „Şoldăneşti-Service”
12 Ştefan Vodă I.M „Reţelele termice Ştefan Vodă”
13 Taraclia S.A „Reţele termice Taraclia”
14 Ungheni S.A „Comgaz-Plus”
15 Chişinău S.A „TERMOCOM”

S.A „Apă Canal”
Sursă: Ministerul Industriei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

producere doar a energiei termice, 
cu capacitatea instalată totală egală 
cu 415MW. 

Mersul îndeplinirii Programului 
Naţional de renovare şi descentra-
lizare a sistemelor de alimentare cu 
căldură a localităţilor din Republica 
Moldova, a fost examinată la şedinţa 
Guvernului din 12 iulie 2006 (Ho-
tărârea Guvernului nr.1059 din 29 
august 2003 nr. 815 din 12.07.2006).

Astfel, în conformitate cu preve-
derile sus-numitului Program, până 
în anul 2006, sunt prevăzute de a fi 
construite 700 surse noi de energie 
termică, destinate să asigure cu agent 
termic obiectele de menire socială. În 
urma eforturilor conjugate ale au-
torităţilor administrative centrale şi 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, în ultimii ani, o parte consi-
derabilă a măsurilor stipulate în Pro-
gram au fost realizate. Astfel, până la 
ora actuală, 451 de centrale termice 
au fost deja construite, şi anume, în 
anul 2003 au fost construite 105 surse 
noi de energie termică, în anul 2004 
- 154, iar în anul 2005 - 192. Pentru 
2006 se prevede construirea a încă 
249 surse noi de energie termică. 

În ansamblu, în centrele raionale, 
se constată o tendinţă de descentra-
lizare a sistemelor de alimentare cu 
căldură, inclusiv în oraşele în care s-
au păstrat şi funcţionează sistemele 
centralizate, spre exemplu, Călăraşi, 

Cimişlia, Criuleni şi Anenii Noi. 
Practic în toate localităţile instituţiile 
publice sunt asigurate cu căldură de 
la centralele termice autonome ce au 
fost construite pe parcursul ultimilor 
trei ani. 

Totodată, în Program se pune ac-
centul şi pe asigurarea fiabilă cu ener-
gie termică a consumatorilor la tarife 
acceptabile. Reducerea considerabilă 
a tarifelor la energia termică este po-
sibilă în cazul utilizării în calitate de 
sursă de energie termică, în sistemele 
respective, a mini-CET-lor, care pro-
duc energie termică şi electrică con-
comitent, în mod combinat. Având în 
vedere acest fapt, pentru majoritatea 
oraşelor se prevede construirea mini-
CET-urilor care funcţionează în baza 
gazelor naturale. Astfel de variante au 
fost elaborate în cadrul Programului 
pentru oraşele Briceni, Cupcini, Don-
duşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Glo-
deni, Ocniţa, Otaci, Rîşcani, Sîngerei şi 
altele. În condiţiile economice existen-
te în republică această variantă de mo-
dernizare este destul de reală. În anul 
curent este preconizată finalizarea 
proiectul-pilot în or. Ocniţa, unde va 
fi dată în exploatare prima mini-CET, 
cu o capacitate de 6 MW, care va asi-
gura consumatorii oraşului cu energie 
termică în cantitatea necesară şi la un 
preţ rezonabil. La ora actuală, lucrările 
de construcţie şi montaj sunt efectuate 
în proporţie de 90 la sută.

Astăzi aproape că nu mai 
funcţionează sistemele cen-
tralizate de aprovizionare 
cu căldură în oraşe. Cauza 
este nu numai în lipsa surse-
lor bugetare pentru a putea 
susţine acest sector, dar şi 
consumurile foarte mari de 
energie a utilajelor care sunt 
învechite moral şi fizic. Tot 
mai frecvent consumatorii 
decid deconectarea de la si-
stemul centralizat şi insta-
larea unor centrale termice 
autonome. Aceasta aduce 
după sine o scumpire şi mai 
mare a serviciului pentru 
acei consumatori care au 
rămas să fie deserviţi prin 
reţeaua centralizată.
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lor de furnizare a energiei electrice, 
furnizorii evită să semneze contrac-
te directe cu utilizatorii (beneficia-
rii) 

Regulamentul diferenţiază ser-
viciile publice prestate în 3 catego-
rii (servicii locative, servicii comu-
nale, servicii necomunale).

Din categoria de servicii locati-
ve fac parte: 

a) închirierea apartamente-
lor, încăperilor locuibile 
în cămine din fondurile 
de stat (departamental), 
municipal, obştesc şi cu 
statut special; 

b) darea în arendă a apar-
tamentelor, încăperilor 
locuibile în cămine pro-
prietate privată, de stat 
(departamentală), muni-
cipală şi obştească. 

În categoria serviciilor comu-
nale sunt incluse serviciile de: 

1. încălzire a caselor indi-
viduale, apartamentelor, 
încăperilor locuibile în 
cămine şi încăperilor de 
uz comun din blocurile 
locative şi cămine; 

2. alimentare cu apă caldă 
menajeră; 

3. alimentare cu apă pota-
bilă; 

4. evacuarea apelor uzate; 

5. transportul deşeurilor 
menajere solide şi lichide; 

6. servicii ascensor; 

7. deservirea tehnică şi re-
paraţia blocurilor locative 
cu apartamente, a blocu-
rilor căminelor cu încăpe-
ri locuibile;

8. deservirea tehnică şi re-
paraţia echipamentelor 
tehnice din interiorul blo-
cului.

Servicii necomunale: 

a) reţeaua de radiodifuziune 
prin fire; 

b) sistemul de recepţie co-
lectivă a semnalului de 
televiziune şi televiziune 
prin cablu; 

c) servicii de telecomuni-
caţii;

d) alimentarea cu energie 
electrică a apartamente-
lor, încăperilor locuibile 
în cămine, locurilor de 
uz comun din blocurile 
locative şi funcţionarea 
ascensoarelor; 

e) alimentarea cu gaze na-
turale utilizate pentru 
aragaze, boilere sau insta-
laţiile de încălzire auto-
nomă a apartamentelor.

Fondul locativ, principală sursă 
a bunăstării populaţiei, se deterio-
rează cauza neglijării ani la rând şi 
lipsei finanţării pentru reparaţiile 
capitale şi întreţinere, întreprin-
derile municipale de exploatare a 
fondului locativ prestează servi-
cii ineficiente, încă subvenţionate 
proprietarilor privaţi a locuinţelor 
şi duc lipsă de fonduri suficiente 
pentru a efectua reparaţiile capi-
tale necesare. Gospodăriile casni-
ce în calitatea lor de proprietari ai 
locuinţelor duc lipsă de stimulente 
şi mijloace pentru a realiza un efort 
colectiv în efectuarea reparaţiilor 
urgente şi întreţinerii curente.

 „Regulamentul cu privire la 
modul de prestare şi achitare a 
serviciilor locative, comunale şi 
necomunale pentru fondul locativ, 
contorizarea apartamentelor şi con-
diţiile deconectării acestora de la/
reconectării la sistemele de încălzi-
re şi alimentare cu apă”, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 191 
din 19.02.2002 stabileşte modul de 
achitare de către proprietari, chi-
riaşi şi arendaşi de apartamente, în-
căperi locuibile în cămine şi încăpe-
ri cu altă destinaţie decât acea de 
locuinţe, a plăţilor pentru serviciile 
locative, comunale şi necomunale 
şi reglementează relaţiile contrac-
tuale între furnizori (gestionari) şi 
consumatorii acestor servicii. Art. 
3 din Regulament prevede că servi-
ciile se prestează proprietarilor de 
apartamente, încăperi locuibile în 
cămine sau asociaţiilor lor, chiriaşi-
lor şi arendaşilor în baza contrac-
telor încheiate direct cu furnizorul 
de servicii sau cu gestionarul. În 
practică însă cu excepţia contracte-

CApITOLUL 5. 

Serviciile publice pentru 
fondul locativ 



1�

Finanţarea serviciilor publice 
locale presupune asigurarea fun-
cţionării administraţiei publice loca-
le, dar această funcţionare precum şi 
calitatea serviciilor publice furnizate 
depinde de nivelul infrastructurii 
publice locale şi generale, care repre-
zintă şi necesită bani publici pentru 
dezvoltare. De aici rezultă necesi-
tatea delimitării foarte clare a chel-
tuielilor curente ale administraţiei 
publice locale legate de funcţionarea 
acesteia şi de asigurarea serviciilor 
publice locale, de cele care se concre-
tizează în cheltuieli de capital oca-
zionate de finanţarea dezvoltării, în 
scopul îmbunătăţirii calităţii servicii-
lor publice.

Există o mare necesitate pentru 
investiţii în infrastructura comunală 
locală. Totuşi, politicile tarifare sunt 
intermitente şi nu asigură recupera-
rea costurilor, ceea ce contribuie la 
deteriorarea continuă a sistemului. 
Tarifele sub rata de recuperare a co-
sturilor, lipsa disciplinei de plată şi 
subvenţiile încrucişate reprezintă o 
subvenţie generală ascunsă şi o con-
strângere viitoare pentru bugetele 
guvernului, şi eşuează în orienta-
rea subvenţiilor către grupurile so-
cial-vulnerabile care într-adevăr au 
nevoie de ele. Creşterea disciplinei de 
plată este o cerinţă de ordin impera-
tiv pentru îmbunătăţirea recuperării 
costurilor şi trebuie să fie combinată 
cu sporirea eficienţei operaţionale în 
vederea minimizării pierderilor din 
sistem şi reducerea impactului majo-
rării preţurilor la resursele energeti-
ce de import.

Veniturile locale sunt limitate şi 
privează autorităţile administraţiei 
publice locale de o sursă indepen-
dentă de finanţare care ar reflecta în 
mod vizibil responsabilitatea autori-

tăţilor administraţiei publice locale 
faţă de populaţia locală. Fluxurile 
fiscale reprezintă partea majoră a 
finanţării serviciilor publice. Ace-
ste fluxuri sunt insuficient definite, 
imprevizibile şi sunt subiectul unor 
variaţii şi negocieri anuale ceea ce 
face dificil pentru autorităţile admi-
nistraţiei publice locale să elaboreze 
şi să implementeze planurile lor de 
acţiuni şi de investiţii. 

Conform art. 9 din Legea nr. 
1402/2002, finanţarea şi realizarea 
investiţiilor publice aferente sisteme-
lor  publice de gospodărie comunală 
se fac cu respectarea legislaţiei în  
vigoare  privind  iniţierea, funda-
mentarea, promovarea şi aprobarea 
investiţiilor publice, în temeiul ur-
mătoarelor principii:

b) promovarea  rentabilităţii  
şi eficienţei economice şi 
manageriale prin păstrarea 
unei părţi a veniturilor rea-
lizate din activităţi proprii 
la nivelul comunităţilor lo-
cale;

c) consolidarea  autonomiei  
fiscale locale pentru crea-
rea mijloacelor financiare  
necesare  funcţionării  ser-
viciilor  publice  de  go-
spodărie comunală, în con-
diţiile legii;

d) promovarea creării pieţelor 
locale de capital;

e) consolidarea  autonomiei  loca-
le  prin  contractarea  şi ga-
rantarea împrumuturilor  ne-
cesare  pentru  finanţarea  ser-
viciilor  publice  de gospodărie 
comunală, în condiţiile legii.

Finanţarea cheltuielilor curente 
de capital ale sistemelor publice lo-

cale  de  gospodărie  comunală  se  
asigură  din bugetele de venituri şi 
cheltuieli  ale  operatorilor,  care  se  
formează  prin  încasarea  de la uti-
lizatori  a  sumelor  reprezentând  
contravaloarea  serviciilor furnizate/
prestate  şi prin instituirea unor taxe 
speciale potrivit legii, şi suplimentar,  
din  bugetele  locale  sau,  după  caz,  
din  alocaţiile acordate de Guvern.

Din aceste prevederi reiese că, 
consiliile locale sunt obligate să apro-
be tarife economic argumentate, care 
să acopere toate cheltuielile operaţio-
nale ale întreprinderii prestatoare 
de servicii, ceea ce poate să asigure 
întreţinerea infrastructurii pe care o 
are în gestiune întreprinderea pre-
cum şi realizarea serviciului calitativ 
şi continuu. De fapt, în realitate ace-
ste prevederi nu se respectă din mai 
multe motive:

• motivul politic, când consi-
lierii doresc să-şi acumule-
ze capital politic prin pro-
movarea unor tarife sub ni-
velul costului real (tarifele 
la apă în mun. Chişinău); 

• motivul tehnic, când ma-
joritatea reţelelor de infra-
structură au un grad de 
uzură avansată, ceea ce 
duce la necesitatea de in-
vestiţii substanţiale de care 
întreprinderile nu dispun; 

• capacitatea scăzută de plată 
a serviciilor de către o parte 
din populaţie, pentru care 
autorităţile administraţiei 
publice locale ar putea ad-
opta decizii de subvenţio-
nare a acestora.

Autorităţile administraţiei publi-
ce locale, în scopul soluţionării unor 
probleme sociale, pot decide asupra 
subvenţionării unor servicii şi în 
acest scop aprobă în bugetele locale 
surse financiare pentru acoperirea 
unor cheltuieli ale întreprinderilor 
prestatoare de servicii. Astfel pot fi 
micşorate preţurile la serviciile de 
aprovizionare cu apă şi canalizare, 
agent termic etc.

 Alocaţiile acordate de guvern 
poartă, de obicei, caracter investiţio-
nal, dar pot fi prevăzute şi sub formă 
de subsidii pentru diferite pături de-

CApITOLUL 6. 
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favorizate ale populaţiei, care vor fi 
îndreptate ca plată pentru serviciile 
publice de interes general al comuni-
tăţii  direct pe conturile întreprinde-
rilor prestatoare de servicii (majora-
rea tarifelor la gaze naturale).

6.1.  Costuri şi tarife 
pentru serviciile publice 
locale de interes 
general

Costul serviciilor 
Costul reprezintă totalitatea chel-

tuielilor făcute de organizaţie pentru 
realizarea serviciilor sale. Cheltuieli-
le se exprimă în formă bănească. Co-
stul reflectă consumul factorilor de 
producţie: capital, muncă, natură. 

În capitalul fix sunt cuprinse clă-
dirile, utilajele etc. care se consumă 
treptat. Uzura utilajelor şi clădirilor 
se acoperă prin amortizare. În capita-
lul circulant sunt cuprinse materiile 
prime. Ele se consumă în cursul pre-
staţiei, iar valoarea lor se transmite 
integral produselor. 

Munca se transpune în salariile 
plătite. Există atât o muncă directă (a 
operatorilor care realizează servicii-
le), cât şi o muncă indirectă (a mana-
gerilor care organizează procesul de 
servire). 

Natura se evidenţiază prin preţul 
plătit pentru procurarea apei, pentru 
folosirea terenului etc. 

Determinarea costului are un 
anumit grad de relativitate, deoarece 
unele cheltuieli sunt directe (factorii 
de producţie se regăsesc în serviciu), 
iar altele indirecte (cheltuielile sunt 
la nivelul organizaţiei şi ele se repar-
tizează pe serviciu mai mult sau mai 
puţin exact).

Tariful serviciilor 
Valoarea pe piaţă a unui serviciu 

se numeşte în majoritatea cazurilor 
tarif (de exemplu pentru distribuţia 
de energie). Cuvântul preţ se folo-
seşte mai rar (de exemplu în serviciile 
de alimentaţie publică). Taxă se folo-
seşte tot pentru unele servicii publice 
(notariat, aprobări de urbanism, pen-
tru autostradă, parcări, reclame şi fir-

me luminoase. Cuvântul redevenţă 
se foloseşte pentru plata unor bunuri 
sau drepturi concesionate, achiziţio-
nare de licenţe de know-how (este 
un procent din cifra de afaceri). 

Tariful este expresia valorii servi-
ciului pe piaţă. În funcţie de deschi-
derea pieţelor pot fi preţuri interne 
(pe piaţa naţională), preţuri regiona-
le şi preţuri internaţionale (pe pieţele 
unde se întâlneşte un volum impor-
tant de cereri şi oferte). 

Tariful este folosit de consuma-
tor ca indicator de bază al calităţii 
serviciilor. În acest context stabili-
rea unui preţ este foarte importantă, 
mai ales în cazurile în care prestarea 
unui serviciu diferă sensibil de la 
un prestator la altul şi unde riscul 
de a cumpăra un serviciu public de 
slabă calitate este ridicat. În Repub-
lica Moldova majoritatea serviciilor 
publice locale de interes general sunt 
prestate în sistem de monopol (apro-
vizionare cu apă, canalizare, energie 
termică, salubrizarea etc.) şi bene-
ficiarul nu are posibilitate de alege 
operatorul/furnizorul, şi operatorul 
îşi impune tariful la cantitatea şi cali-
tatea respectivă. 

Un rol deosebit în reglementa-
rea tarifelor la serviciile publice de 
gospodărie comunală furnizate/
prestate în mod centralizat le revi-
ne Agenţiei Naţionale pentru Re-
glementare în Energetică (ANRE) şi 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, cu respectarea reglementări-
lor în vigoare. 

Astfel, Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică: 

a) elaborează şi aprobă, în coor-
donare cu Guvernul, metodologia de 
calculare a tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu energie ter-
mică, de alimentare cu apă, de cana-
lizare şi epurare a apelor uzate; (Ho-
tărâre Nr.164 din 29.11.2004 privind 
Metodologia determinării, aprobării şi 
aplicării tarifelor pentru serviciile pub-
lice de alimentare cu apă, de canalizare 
şi epurare a apelor uzate şi Hotărâre nr. 
147 din 25.08.2004 privind Metodolo-
giile de determinare, aplicare şi aproba-
re a tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu energie termică); 

b) aprobă, în coordonare cu ad-
ministraţia publică locală, tarifele 

pentru serviciile publice de alimen-
tare cu apă tehnologică, prestate cen-
tralizat la nivel de municipiu (oraş) 
şi raion, calculate în conformitate cu 
metodologia de calculare a tarifelor. 
De  ex. tariful pentru apa tehnologică în 
mun. Chişinău constituie 9,82 lei/m.c.; 

c) monitorizează respectarea de 
către operatori a metodologiei de cal-
culare a tarifelor, participă, în limite-
le competenţei, la exercitarea contro-
lului asupra activităţii participanţilor 
pe piaţa serviciilor comunale; 

d) asigură transparenţa tarife-
lor pentru serviciile publice de go-
spodărie comunală. 

Serviciile publice de gospodărie 
comunală după natura lor sunt ser-
vicii publice industriale şi comercia-
le (SPIC), deoarece au drept sursă de 
finanţare taxele încasate de la benefi-
ciari. Activitatea acestor servicii este 
comparabilă cu activitatea întreprin-
derilor private

Metodologia determinării, apro-
bării şi aplicării tarifelor pentru ser-
viciile publice de alimentare cu apă, 
de canalizare şi epurare a apelor 
uzate, aprobate de Agenţia Naţio-
nală Reglementare în Energetică prin 
Hotărârea nr. 164 din 29.11.2004, 
prevede că tarifele pentru servicii-
le de alimentare cu apă potabilă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 
se aprobă de către autorităţile admi-
nistraţiei publice locale, în coordo-
nare cu autoritatea publică centrală 
de specialitate, conform legislaţiei. 
Tarifele pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă tehnologică (indu-
strială), prestate centralizat la nivel 
de municipiu (oraş) şi raion se apro-
bă de către Consiliul de Admini-
straţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică (ANRE), 
în coordonare cu organele publice 
locale.

Metodologia prevede stabilirea 
tarifelor separat pentru fiecare ser-
viciu prestat (apă potabilă, apă teh-
nologică, canalizare şi epurare a apei 
uzate). Autorităţile administraţiei 
publice locale sunt în drept să stabi-
lească pentru populaţie tarife mai re-
duse decât cele medii calculate, aco-
perind diferenţa respectivă din con-
tul majorării tarifelor pentru celelalte 
categorii de consumatori. În cazul, 
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când tarifele diferenţiate sunt stabi-
lite fără balansarea reducerilor pe o 
grupă de consumatori şi majorărilor 
pe altă grupă, autoritatea publică 
locală este obligată să compenseze 
întreprinderii, din sursele financiare 
proprii, pierderile suportate din ace-
astă cauză.

Tarifele se stabilesc drept tarife 
fixe, care nu pot fi modificate de în-
treprinderi, pentru evitarea oricăror 
discriminări a consumatorilor în pro-
cesul aplicării acestora.

În tarifele pentru serviciile pub-
lice de alimentare cu apă, de cana-
lizare şi epurare a apelor uzate se 
includ consumurile şi cheltuielile 
pentru captarea, pomparea, tratarea, 
filtrarea, transportarea, distribuţia şi 
furnizarea apei, transportarea şi epu-
rarea apelor uzate până la punctul de 
delimitare a consumatorului. În ane-
xa nr. 2 se conţin calcululele tarifelor 
necesare pe anul 2006 la serviciile 
de alimentare cu apă şi canalizare 
prestate de către S.A. „Apă-Canal 
Chişinău” efectuat de către ANRE. 

Reglementări similare se conţin 
în Metodologiile de determinare, 
aplicare şi aprobare a tarifelor pen-
tru serviciile publice de alimen-
tare cu energie termică aprobate 
prin Hotărârea ANRE, nr. 147 din 
25.08.2004.

Tarifele pentru deservirea reţe-
lelor inginereşti interne se stabilesc 
conform prevederilor stipulate în 
„Regulamentul cu privire la modul 
de prestare şi achitare a serviciilor 
locative, comunale şi necomunale 
pentru fondul locativ, contorizarea 
apartamentelor şi condiţiile decone-
ctării acestora de la/ reconectării la 
sistemele de încălzire şi alimenta-
re cu apă” aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 
191/2002, care prin art.7 stabileşte 
procedura de elaborare, aprobare şi 
reglementare a tarifelor pentru ser-
viciile locative, comunale şi necomu-
nale. Elaborarea, aprobarea şi regle-
mentarea tarifelor se efectuează în 
modul următor: 

a) tarifele pentru închirierea 
sau arendarea apartamen-
telor, încăperilor locuibile 
din cămine ori încăperilor 

nelocuibile din blocul loca-
tiv, pentru energia termică 
produsă de centralele ter-
mice, apa potabilă şi apa 
caldă menajeră, evacuarea 
apelor uzate, deservirea 
tehnică şi reparaţia echipa-
mentelor tehnice din inte-
riorul blocului, deservirea 
tehnică şi reparaţia blocu-
lui locativ de stat sau mu-
nicipal şi utilajului, trans-
portul deşeurilor menajere 
solide şi lichide, deservirea 
tehnică a ascensoarelor şi 
a sistemului de recepţie 
colectivă a semnalului de 
televiziune - de către orga-
nele administraţiei publice 
locale; 

b) tarifele pentru sursele ener-
getice (gazele naturale, 
precum şi energia electrică 
şi energia termică produsă 
de centralele electrice cu 
termoficare (CET) – de 
către Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în 
Energetică; 

c) tarifele pentru serviciile de 
radiodifuziune prin fire 
– de către Agenţia Naţio-
nală de Reglementare în 
Telecomunicaţii şi Infor-
matică; 

d) tarifele pentru deservirea 
tehnică şi reparaţia blo-
curilor locative, precum 
şi deservirea tehnică şi 
reparaţia echipamentelor 
tehnice din interiorul blo-
curilor aflate în gestiunea 
asociaţiilor de proprietari 
ai apartamentelor privati-
zate, încăperilor locuibile 
în cămine, asociaţiilor de 
coproprietari în condomi-
niu şi cooperativelor de 
construcţie a locuinţelor - 
de către adunarea generală 
a membrilor acestora. 

Tarifele pentru închirierea, aren-
darea apartamentelor şi încăperilor 
locuibile în cămine şi pentru deser-

virea tehnică şi reparaţia blocurilor 
locative se calculează pentru un metru 
pătrat de suprafaţă a apartamentului, 
încăperilor locuibile în cămine. Pla-
ta pentru închirierea sau arendarea 
apartamentului şi încăperii locuibi-
le în cămin se percepe în baza con-
tractului încheiat între gestionarul 
acestora şi persoana - chiriaş sau 
arendaş principal – care reprezintă 
familia sa. 

Proprietarii apartamentelor şi 
încăperilor locuibile în cămine achi-
tă plata pentru deservirea tehnică şi 
reparaţia blocurilor locative în baza 
tarifului, care include toate cheltuie-
lile pentru deservirea tehnică şi re-
paraţia blocului locativ, întreţinerea 
locurilor de uz comun, amenajarea şi 
salubrizarea terenurilor aferente. 

Tariful pentru apă potabilă şi eva-
cuarea apelor uzate se calculează 
pentru un metru cub de apă potabilă 
consumată şi un metru cub de apă 
uzată. 

Plata pentru încălzire se calculează 
pentru un metru pătrat de suprafaţă 
încălzită a apartamentului/încăperii 
locuibile în cămin. Instalarea, explo-
atarea (întreţinerea şi reparaţia), ve-
rificarea metrologică, înlocuirea (în 
perioada indicată în documentele 
normative ale organului naţional de 
metrologie) şi sigilarea contoarelor 
termice se efectuează din contul fur-
nizorului. 

Plata pentru alimentarea cu energie 
electrică. Proprietarii locuinţelor, pre-
cum şi chiriaşii locuinţelor cu orice 
formă de proprietate sunt obligaţi să 
achite în termen plăţile pentru ener-
gia electrică consumată, inclusiv, 
pentru energia electrică utilizată pen-
tru iluminarea locurilor de uz comun 
şi pentru funcţionarea ascensoarelor. 
Plata pentru alimentarea cu energia 
electrică se percepe conform tarifelor 
în vigoare şi indicaţiilor contoarelor 
electrice, în baza contractelor înche-
iate între prestatori de servicii şi con-
sumatori. Evidenţa energiei electrice 
utilizate pentru iluminarea locurilor 
de uz comun şi pentru funcţionarea 
ascensoarelor se efectuează separat 
de către prestatorii de servicii 
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Prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 468 din 
02.05.2006 a fost modificată moda-
litatea de achitare a plăţilor pentru 
energia electrică utilizată pentru 
iluminarea locurilor de uz comun şi 
pentru funcţionarea ascensoarelor 
(serviciile – energie electrică scară şi 
energie electrică lift), care se calcule-
ază proporţional suprafeţei totale a 
apartamentului. Se creează o situaţiei 
de neechitate, deoarece mai raţional 
ar fi achitarea plăţilor după numărul 
de locatari înregistraţi.

Plata pentru alimentarea cu gaze 
naturale se percepe conform tarifelor 
în vigoare şi conform indicaţiilor de 
gaze, iar în lipsa lor, conform norme-
lor de consum în vigoare. 

Plata pentru folosirea ascensoarelor 
se calculează pentru o persoană cu 
excepţia copiilor în vârstă de până 
la doi ani şi a locatarilor de la etajele 
1, în baza contractelor încheiate între 
prestatorul de servicii şi gestionar 
sau consumator.

Plata pentru transportul deşeurilor 
menajere solide se calculează pentru o 
persoană şi se percepe în baza nor-
melor şi tarifelor stabilite, conform 
conturilor (chitanţelor), prezentate 
de prestatorul de servicii, şi contrac-
telor încheiate în mod obligatoriu cu 
toţi consumatorii, inclusiv cu pro-
prietarii caselor individuale.

Plata pentru folosirea reţelei de ra-
diodifuziune, a sistemului de recepţie 
colectivă a semnalului de televiziune 
şi pentru serviciile de telecomunicaţii 
se percepe în conformitate cu tarifele 
în vigoare şi cu contractele încheiate. 

Plăţile pentru serviciile locative, 
comunale şi necomunale se percep 
de la proprietarii, chiriaşii şi aren-
daşii caselor individuale, aparta-
mentelor/ încăperilor locuibile în 
cămine şi încăperilor nelocuibile din 
bloc conform contractelor, în baza 
conturilor (bonurilor) lunare respec-
tive pentru fiecare tip de serviciu, 
eliberat de furnizori, gestionari sau 
prestatorii de servicii.

Stabilirea tarifelor  modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, co-
munale şi necomunale pentru fondul locativ

Costurile de distribuire a apei şi de evacuare a apelor uzate

Tab. 8 Veniturile şi cheltuielile medii de la distribuirea 
1 m.c. de apă şi la evacuarea 1 m.c. de apă �

Anul

Venitul 
mediu de la 

distribuirea 1 
m.c. de apă, lei

Cheltuielile 
medii de la 

distribuirea 1 
m.c. de apă, lei

Venitul 
mediu de la 
evacuarea 1 
m.c. de apă, 

lei

Cheltuielile 
medii de la 
evacuarea 1 

m.c. de apă, lei

2002 3.7 4.5 - 0.8
2003 4.1 5.4 - 1.3 2.1 2.3 - 0.2
2004 4.4 4.6 - 0.2 1.9 2.4 - 0.5
2005 4.3 4.5 - 0.2 1.9 2.6 - 0.7

Sursă: Biroului Naţional Statistică

În anul 2005, venitul mediu de la distribuţia 1 m.c. de apă a alcătuit 4,3 
lei şi cheltuielile medii pentru distribuţia 1 m.c. de apă - 4,5 lei (fiecare fiind 
cu 0,1 lei mai puţin faţă de anul precedent); venitul mediu de la evacuarea 1 
m.c. de apă uzată a alcătuit 1,9 lei (la nivelul anului precedent) şi cheltuielile 
medii pentru evacuarea şi epurarea 1 m.c. de apă uzată – 2,6 lei (cu 0,2 lei mai 
mult faţă de anul precedent). Creanţele populaţiei pentru serviciile comunale 
nominalizate, la sfârşitul anul 2005, au alcătuit 174,9 mil. lei şi s-au mărit faţă 
de anul precedent cu 12,4%. 

În prezent, în municipiul Chişinău se aplică un tarif pentru apă potabilă 
şi canalizare în mărime de 2,62 lei/m.c. pentru populaţie şi de 14,9 lei/m.c. 
pentru agenţii economici şi 9,82 lei/m.c. pentru apă tehnologică. În anul 1998, 
Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a acordat SA „Apă-
Canal Chişinău” un credit în valoare de $22,7 mil. Până în prezent, întreprin-
derea a achitat $5,1 mil. Graficul achitărilor prevede rambursarea creditului, 
până în anul 2014, în doua tranşe pe an, în volum de $796,4 mii fiecare.

Potrivit formulei BERD tariful mediu la apa potabilă şi canalizare trebuie 
să fie de 8,45 lei. 
5 � B����� N�ţ������ S������s�����, N���� I��f��m������: C� ������� �� �������������� s�s���m���� �� ���m�������� �� ��� ş� �� �������z��� î�� ����� �B����� �N�ţ������ �S������s�����, �N���� �I��f��m������: �C� �������� ��� ��������������� �s�s���m���� ��� ����m�������� ��� ���� �ş� ��� ��������z��� �î�� ������ �
2005, �2004, �2003

Tab. 7 Serviciile şi taxele serviciilor publice pentru fondul locativ

Serviciul Unitatea 
de măsură

Tariful , lei Autoritatea publică şi/sau actul 
normativ care a stabilit tariful 

Tarifele pentru închirierea, 
arendarea apartamentelor

m.p. 0,2 Consiliul municipal Chişinău

Deservirea blocului locativ m.p. 0,19 Consiliul municipal Chişinău
Apă potabilă
Apă menajeră 

m.c. 2,62 Consiliul municipal Chişinău 
în vigoare de la 01.07.2001

Încălzire Gcal 233,0 ANRE
Gaze naturale m.c. > 30 – 2,3058

< 30 – 2,9526
ANRE, Hotărârea, nr. 220 din 
19.07.2006 

Transportare deşeuri persoană 2,80 Consiliul municipal Chişinău, 
decizia nr. 16/10 din 
15.12.2005

Radio unit 3,36 ANRTI
Energie electrică scară kWh 0,78 ANRE
Energie electrică lift kWh 0,78 ANRE
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Tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare în vigoare la 01.07.2006
pe întreprinderi specializate din Republica Moldova1

Nr. 
crt.

Întreprinderea prestatoare de 
servicii publice de alimentare 

cu apă şi canalizare

Tarife medii Populaţia Instituţii bugetare Alţi consumatori
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1 D.P. “Apă-Canal”, Rîşcani 13.35 13.17 26.52 8.00 7.00 15.00   - 24.00 20.14 44.14 23.00  

2 D.P. “Apă-Canal” Ştefan Vodă 15.39 10.89 26.28 9.00 4.50 13.50   - 48.74 18.50 67.24 20.00  

3 Î.M. “Apă-Canal” Drochia 14.32 11.24 25.56 7.50 3.50 11.00   - 46.00 24.00 70.00 30.00  

4 D.P. “Apă-Canal” Teleneşti 10.04 15.35 25.39 7.50 9.15 16.65   - 32.70 20.70 53.40 27.50  

5 Î.M. “Apă-Canal” Vulcăneşti 9.24 13.53 22.77 7.50 7.50 15.00   - 26.20 25.12 51.32   

6 Î.M. “Apă-Canal” Ceadîr-Lunga 6.77 15.21 21.98 4.95 4.50 9.45   - 40.00 20.00 60.00   

7 Î.M. “GC” Briceni 10.32 8.57 18.89 8.35 7.35 15.70   - 21.50 15.00 36.50   

8 Î.M. “GAAC” Nisporeni 10.82 7.43 18.25 8.66 6.69 15.35 15.96 5.16 21.12 31.92 10.32 42.24   

9 Î.M. “Apă-Canal” Rezina 8.66 8.89 17. 55 6.95 6.95 13.90   - 18.00 18.00 36.00   

10 Î.M. “Apă-Canal” Anenii Noi 5.41 11.76 17.17 4.50 4.00 8.50   - 19.55 35.48 55.03   

11 Î.M. “Regia Apă-Canal” Orhei 8.60 8.19 16.79 7.50 1.50 9.00   - 18.18 15.00 33.18 21.50  

12 Î.M. “Apă-Canal”, Edineţ 9.13 7.24 16.37 6.40 4.10 10.50   - 10.20 8.10 18.30   

13 D.P. “Apă-Canal” Donduşeni 10.00 6.35 16.35 9.10 5.20 14.30 4.76 4.46 9.22 12.50 12.00 24.50   

14 Î.M. “Amen Ver” Hînceşti 8.33 7.61 15.94 4.95 2.00 6.95   - 37.00 15.67 52.67   

15 Î.M. “GC” Glodeni 7.47 8.20 15.67 6.50 6.90 13.40   - 13.94 15.24 29.18   

16 Î.M. “Su-Canal” Comrat 7.46 7.51 14.97 5.95 3.95 9.90   - 25.83 24.17 50.00   

17 Î.M. “DAC” Soroca 8.11 6.46 14.57 7.60 0.40 8.00 10.40 25.35 35.75 13.26 33.80 47.06 47.06  

18 Î.M. “LC” Lipcani 5.89 8.18 14.07 3.50 3.50 7.00   - 24.00 22.50 46.50   

19 Î.M. D.P.G.L.C. Făleşti 10.23 3.75 13.98 8.00 2.75 10.75   - 33.20 10.98 44.18   

20 Î.M. “GCL” Căuşeni 6.31 7.46 13.77 4.50 4.00 8.50   - 33.00 23.00 56.00   

21 Î.M. “Apă-Canal” Cahul 8.99 4.64 13.63 5.35 1.35 6.70 21.00 4.00 25.00 26.63 5.00 31.63 11.76  

22 Î.M. D.P.G.L.C. Leova 6.30 7.07 13.37 5.00 5.70 10.70   - 22.65 20.53 43.18   

23 Î.M. “Comunservice” Criuleni 6.39 6.93 13.32 6.00 5.64 11.64   - 16.24 15.33 31.57   

24 Î.M. “GCL” Călăraşi 7.69 5.45 13.14 6.15 4.36 10.51   - 18.65 13.88 32.53   

25 S.A. “Service Comunale” Floreşti 6.25 6.86 13.11 5.00 4.00 9.00 11.00 11.60 22.60 7.12 9.69 16.81   

26 Î.M.D.C. Cojuşna 3.00 10.05 13.05 3.00 3.00 6.00   - 3.00 10.76 13.76   

27 D.P. “Apă-Canal” Taraclia 4.65 7.87 12.52 6.00 4.00 10.00 10.00 10.00 20.00 36.00 30.00 66.00   

28 Î.M. “Apă-Canal” Străşeni 6.00 6.10 12.10 6.00 3.40 9.40   - 20.00 14.00 34.00   

29 Î.M. “Regia Apă-Canal” Bălţi 6.38 4.62 11.00 6.38 2.00 8.38   - 6.38 7.70 14.08 11.13  

30 D.P. “Apă-Canal”, Sîngerei 5.38 5.59 10.97 4.50 5.00 9.50 10.50 22.00 32.50 25.00 25.00 50.00   

31 SRL “Stăuceni sevice” 6.15 3.91 10.06 3.66 2.35 6.01   - 12.30 12.75 25.05   

32 Î.I. “Brumă Mihail” 5.09 4.30 9.39 5.00 3.80 8.80   - 10.00 12.00 22.00   

33 Î.M. “Apă-Canal” Cantemir 6.36 2.53 8.89 6.36 2.53 8.89   - 8.45 4.53 12.98   

34 Î.M. “Apă-Canal”, Basarabeasca 4.32 4.51 8.83 3.00 2.75 5.75   - 33.75 31.25 65.00   

35 Î.M. RCL Cricova 3.57 5.16 8.73 2.10 1.30 3.40   - 8.72 8.01 16.73   

36 Î.M.C. “Floreni-service” 4.55 2.66 7.21 3.49 1.58 5.07   - 12.43 3.96 16.39   

37 Î.M. “RCL” Ciorescu 4.25 2.09 6.34 2.80 1.25 4.05   - 15.63 8.78 24.41   

38 Î.M. “Şoldăneşti-Service” 6.01  6.01 5.40 - 5.40   - 12.57 - 12.57   

39 Î.M. “Apă-Canal” Ungheni 2.55 3.24 5.79 1.53 1.94 3.47   - 5.62 6.30 11.92   

40 S.A. “Apă-Canal Chişinău” 4.13 1.35 5.48 1.96 0.66 2.62   - 11.30 3.60 14.90  9.82

Secţia analize economice şi preţuri, S.A. “Apă-Canal Chişinău”,  tel. de contact 256846

SA „Apă-Canal Chişinău” a 
prezentat Consiliului municipal 
Chişinău calculul tarifelor necesare 
pe anul 2006 la serviciile de alimen-
tare cu apă şi canalizare prestate de 
regia „Apă-Canal Chişinău” efectua-
te de către ANRE (a se vedea anexa 

2). Consiliul municipal Chişinău nu 
a modificat tarifele la apă din anul 
2001. 

Din tabelul de mai jos se observă 
că în mun.Chişinău este cel mai jos 
tarif la asigurarea cu apă potabilă 
pentru populaţie, constituind 2,62 

lei, tariful mediu fiind de 5,48 lei, 
pentru alţi consumatori – 14,90 lei, 
cel mai înalt tarif la apa potabilă este 
în Râşcani şi constituie 15 lei la 1 m.c. 
pentru populaţie, 44,14 lei –pentru 
alţi consumatori şi tariful mediu de 
26,52 lei.
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Concluzii
Republica Moldova se confruntă 

cu serioase probleme la întreţinerea 
şi îmbunătăţirea infrastructurii publi-
ce locale, condiţionate, pe de o parte, 
de capacitatea redusă a autorităţilor 
administraţiei publice locale de a pre-
găti, promova şi implementa progra-
me de investiţii de care au nevoie, iar 
pe de altă parte de posibilităţile finan-
ciare limitate ale acestora în situaţia 
actuală, precum şi de nivelul redus al 
populaţiei în ceea ce priveşte achita-
rea serviciilor, în cantitatea şi la calita-
tea corespunzătoare. Autorităţile ad-
ministraţiei publice locale nu dispun 
de mecanismele necesare pentru pu-
nerea în aplicare a responsabilităţilor 
pentru întreţinerea mijloacelor de in-
frastructură locală din jurisdicţia lor.

Există o mare necesitate pentru 
investiţii în infrastructura comunală 
locală pentru întreţinerea, şi mo-
dernizarea utilajului de producţie şi 
reţelelor de distribuţie, actualmente 
ele au un nivel avansat de uzură mo-
rală şi fizică de la 60 până la peste 90 
la sută, ceea ce conduce la o eficienţă 
scăzută, consumuri mari şi servicii 
de proastă calitate. Uzura respectivă 
a infrastructurii serviciilor publice, 
majorarea permanentă a preţurilor 
la energia electrică, precum şi in-
diferenţa autorităţilor administraţiei 
publice locale şi conducerii acestor 
întreprinderi a generat o situaţie eco-
nomico-financiară deplorabilă. 

Politicile tarifare sunt intermiten-
te şi nu asigură recuperarea costuri-
lor, ceea ce contribuie la deteriorarea 
continuă a sistemului. Costurile sub 
rata de recuperare a lor, lipsa disci-
plinei de plată şi subvenţiile încru-
cişate reprezintă o subvenţie gene-
rală ascunsă şi o constrângere viito-
are pentru bugetele locale, şi eşuează 
în orientarea subvenţiilor către gru-
purile social-vulnerabile, care într-

adevăr au nevoie de ele.
Prezenţa unui număr substanţial 

de cetăţeni săraci care nu pot plăti 
taxele de utilizare la cote liberaliza-
te este o ameninţare directă la adre-
sa viabilităţii metodei de finanţare a 
operaţiunilor şi a unei părţi din inve-
stiţii ale taxelor de utilizare. Această 
ameninţare se materializează în plăţi 
scăzute sau întârziate ale operatori-
lor, o condiţie financiară mai slabă şi 
mai puţin sprijin al cetăţenilor pen-
tru îmbunătăţirile esenţiale.

Autorităţile administraţiei publi-
ce locale nu sunt familiarizate şi nu 
utilizează Formele Alternative de 
Prestare a Serviciilor Publice de inte-
res local în condiţiile descentralizării 
şi autonomiei locale. 

În domeniul serviciilor publice 
locale de interes general nu sunt sta-
bilite standarde de calitate la presta-
rea serviciilor public.  

Recomandări
1. Crearea unui cadru normativ 

coerent în domeniul organizării şi 
funcţionării serviciilor publice locale 
de interes general care ar asigura o 
delimitare clară a competenţelor în-
tre nivelele administrative, formele 
de gestiune al serviciilor publice. 

2. Creşterea capacităţii autorităţi-
lor administraţiei publice locale de a 
mobiliza resursele existente pe plan 
local. Pentru a putea realiza acest 
obiectiv este necesară existenţa unei 
reţele fiscale şi de control care impu-
ne următoarele condiţii: 

a) competenţele pentru furni-
zarea serviciilor să fie clar 
delimitate între nivelele de 
guvernare; 

b) capacitatea de a genera re-
surse proprii să fie sporită; 

c) transferurile de la nivel cen-
tral către nivelul local să fie 
predictibile şi constante.

În politica de finanţare a servicii-
lor publice de aprovizionare cu apă 
potabilă şi canalizare este necesară 
schimbarea accentelor în favoarea 
reconstrucţiei sistemelor de aprovi-
zionare cu apă, evacuare şi epurare a 
apelor uzate, accelerarea procesului 
de reexaminare a tarifelor şi racorda-
rea lor la cheltuielile reale ale între-
prinderilor, inclusiv cele de moder-
nizare a utilajului şi tehnologiilor.

3. Autorităţile administraţiei 
publice locale trebuie să elaboreze şi 
să aprobe indicatori de calitate al ser-
viciilor publice locale de interes ge-
neral. Cu standarde minime de servi-
cii, se pot clarifica şi obiectivele siste-
mului de transferuri, şi se va putea 
crea un cadru de sprijin necesar de la 
resursele statului (suplimentar faţă 
de veniturile locale) pentru a acor-
da autorităţilor administraţiei pub-
lice locale venituri suficiente pentru 
finanţarea standardelor minime de 
servicii la care cetăţenii vor avea ac-
ces garantat. La evaluarea asigurării 
cu servicii publice locale se vor lua în 
consideraţie şi:

• numărul de beneficiari; 
• numărul furnizorilor de 

servicii (publici şi privaţi) şi 
numărul de personal impli-
cat în acordarea serviciilor; 

• coeficientul de satisfacere a 
nevoilor, numărul de recla-
maţii, plângeri; 

• rapoarte de evaluare ale 
ONG-urilor; 

• analize, studii şi alte situaţii 
statistice. 

4. În privinţa asigurării coerenţei 
şi stabilităţii reglementărilor din do-
meniul serviciilor publice locale de 
interes general, trebuie creat un ca-
dru normativ favorabil de atragere a 
investiţiilor în infrastructura servicii-
lor publice locale. 

4.1. Instituţionalizarea creditului 
local constituie una dintre pârghiile 
esenţiale ale mecanismului finan-
ciar, care va permite autorităţilor 
administraţiei publice locale asigu-
rarea unui grad mai pronunţat de 
autonomie. Una din soluţiile posibile 
– înfiinţarea unei bănci de investiţii 
specializate în acest domeniu, ban-
ca de investiţii a autorităţilor loca-

CApITOLUL 7. 

Concluzii şi recomandări 
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le (BIAL), care să asiste autorităţile 
publice locale, în principal cele mici 
şi mijlocii, în procesul de pregătire şi 
promovare a proiectelor de infrastru-
ctură, în găsirea surselor de finanţare 
pe termen lung, în acord cu ciclul de 
viaţă al dotărilor tehnico-edilitare.

4.2. O altă soluţie este sprijini-
rea implicării capitalului privat în 
serviciile publice, în principal prin 
aranjamente de tip BOT (Constru-
cţie-Operare-Transfer), DBO (Pro-
iectare-Construcţie-Operare), BOR 
(Construcţie-Operare-Reînnoire), 
ROT (Reabilitare-Operare-Transfer). 

4.3. Stimularea procesului de or-
ganizare a serviciilor publice cu ca-
racter edilitar-gospodăresc şi impli-
carea mai activă a sectorului privat 
în diversificarea şi dezvoltarea ace-
stora; organizarea serviciilor publice 
în funcţie de necesităţile populaţiei şi 
posibilităţile financiare ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. Trebuie su-
sţinute parteneriatele public-private 
bazate pe contracte de delegare a ge-
stiunii serviciilor municipale (conce-
siune).

5. Asigurarea transparenţei în 
activitatea autorităţilor admini-
straţiei publice locale în acţiunile în-
treprinse pentru organizarea servicii-
lor publice de gospodărie comunală, 
stimularea spiritului participativ al 
cetăţenilor în viaţa publică şi antre-
narea acestora la procesul de luare 
a deciziilor la nivel local. Facilitarea 
controlului societăţii civile asupra 
activităţii administraţiei publice lo-
cale, prin asigurarea accesului aso-
ciaţiilor obşteşti (neguvernamentale), 
mijloacelor mass-media şi cetăţenilor 
la informaţia privind activitatea de 
prestare a serviciilor publice de go-
spodărie comunală.
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