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2. SUMAR EXECUTIV 

Acest raport trece în revistă aspecte importante ale accesibilităţii gospodăriilor casnice din 

Moldova pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în baza datelor statistice din anul 

2010. 

Capitolul 3 introduce conceptul accesibilităţii serviciilor AAC. 

Capitolul 4 reflectă unele exemple ale accesibilităţii gospodăriilor casnice a serviciilor AAC 

folosite în întreaga lume ca îndrumare posibilă pentru definirea pragurilor accesibilităţii 

rezonabile pentru gospodăriile casnice din Moldova. 

Capitolul 5 documentează estimarea şi presupunerile datelor concrete pentru Moldova  

privind consumul de apă folosit în evaluare. 

Capitolul 6 documentează diverse estimări ale nivelului accesibilităţii şi constrângerile cu care 

se confruntă gospodăriile casnice din Moldova, în special în rândul decililor cu cel mai mic 

venit. Evaluarea este documentată la diverse nivele: (i) la nivel de ţară, (ii) la nivel de “zonă” 

precum este definit în Studiul Bugetului Gospodăriilor Casnice (SBGC) elaborat în Moldova 

(zonele corespund în special cu regiunile Republicii Moldova şi cu tipul suprafeţei 

aşezămintelor umane (urban – rural) care prevalează în Moldova). Capitolul examinează atât 

abordarea macro-accesibilităţii (la nivel de ţară), cât şi micro-accesibilităţii (la nivel de 

gospodărie casnică). 

Capitolele 7 şi 8 în cele din urmă vin cu unele concluzii şi recomandări bazate pe constatările 

evaluării. 
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3. INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL ACCEPTABILITĂŢII 

SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SANITAŢIE 

În Republica Moldova, ca şi în alte republici din fosta URSS, apa a fost considerată drept 

fiind un bun aproape „gratis” timp îndelungat. Din acest motiv, în perioada URSS, nimeni nu-

şi făcea griji de accesibilitatea serviciilor de apă/apă uzată. Aceasta a devenit o problemă 

atunci când URSS s-a destrămat, iar venitul populaţiei a suferit dramatic. 

În perioada de tranziţie de la economia planificată la economia de piaţă, nivelul sărăciei a 

sporit. Aceasta a condus la dificultatea pentru gospodăriile casnice de a achita serviciile 

pentru apă şi sanitaţie. Ne-achitarea serviciilor AAS de către consumatori a condus la pierderi 

din partea companiilor apă-canal şi la incapabilitatea lor de a face investiţiile necesare pentru 

întreţinerea infrastructurii lor. Acest deficit infrastructural care a persista o perioadă destul de 

lungă explică cererea actuală înaltă de investiţii în infrastructură şi necesitatea de a mobiliza 

parţial finanţarea donatorilor pentru aceste investiţii. 

Investiţiile înalte în infrastructură presupun de asemenea necesitatea de a le exploata în mod 

sustenabil prin tarife adecvate pentru recuperarea costurilor. Obiectivul acestui raport este de 

a evalua măsura în care tariful care va trebui să fie ajustat şi deseori mărit pentru a corespunde 

exploatării şi întreţinerii sustenabile a infrastructurii AAS îmbunătăţite este accesibil pentru 

comunităţile beneficiare. 

În termeni generali, conceptul “accesibilităţii” serviciilor de apă şi apă uzată nu este definit în 

mod exact. Acesta cuprinde nu doar dimensiunile economice, ci si aspectele social-politice. 

Acest raport se axează pe aspectele economice ale accesibilităţii care pot fi documentate şi 

cuantificate cu ajutorul statisticilor. 

Accesibilitatea economică poate fi interpretată drept preţul pe care un consumator al 

serviciilor AAS şi-l poate permite să-l achite fără a periclita abilitatea sa de a satisface alte 

necesităţi importante.  

 

Abilitatea de plată a consumatorului este elementul central pe care se axează evaluarea 

accesibilităţii. În afară de accesibilitate, mai există şi dorinţa consumatorilor de a plăti rate 

mai înalte pentru servicii mai bune. Aceasta poate fi evaluată prin diferite tipuri de studii 

economice care depăşesc cu mult domeniul acestui raport succint. 

 

Accesibilitatea economică a serviciilor AAS depinde atât de preţul la apă, cât şi de capacitatea 

de plată a gospodăriilor casnice. Serviciile pot deveni mai accesibile fie atunci când se 

diminuează costurile serviciilor (eficienţa şi productivitatea mai înaltă a operatorilor), sau 

atunci când se îmbunătăţeşte situaţia economică a gospodăriilor casnice, sau când au loc 

ambele. 

 

Chestiunile de accesibilitate a serviciilor AAS trebuie să fie examinate în paralel cu alte 

scopuri importante ale politicii în domeniul apelor, cum ar fi eficienţa economică, echitatea 
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socială şi protecţia mediului. Deseori apar unele compromisuri. Pe de o parte, cu cât tariful 

rezidenţial este mai mic, cu atât mai înaltă devine accesibilitatea populaţiei. Pe de altă parte, 

tariful mai mic înseamnă capacitate mai limitată pentru întreprinderea apă-canal de a asigura 

calitatea serviciilor pe care le prestează, renunţând eventual la capacitatea întreprinderii apă-

canal de a investi în întreţinerea necesară şi modernizarea sistemelor AAS pe care aceasta le 

exploatează. 

 

Fără finanţare pentru dezvoltarea şi efectuarea investiţiilor în tehnologii, întreprinderile apă-

canal pot să nu fie capabile să realizeze obiectivele lor privind protecţia mediului, în special 

cu referinţă la staţiile de epurare a apelor uzate foarte costisitoare. Prin urmare, axând-ne pe 

asigurarea accesibilităţii economice a serviciilor pentru populaţie (în particular pentru 

gospodăriile cu venit scăzut), politica de stabilire a tarifelor pentru gospodăriile casnice nu 

trebuie să submineze sustenabilitatea financiară şi economică a serviciilor comunale de 

apă/apă uzată. 
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4. DEFINIREA UNUI NIVEL DE ACCESIBILITATE ADECVAT DE  

Accesibilitatea este deseori definită drept prag al procentajului din venitul unei gospodării 

casnice sub care gospodăriile casnice, în special cele mai sărace, încep să fie lipsite de 

capacitatea lor de a accesa alte necesităţi de bază, cum ar fi disponibilitatea acoperişului sau 

alimentaţia. 

Definirea unui astfel de prag este în mod inevitabil o judecată de valoare. Este dificil de 

determinat indicatorul de referinţă şi din motivul că accesibilitatea depinde de profilul general 

al cheltuielilor gospodăriilor casnice care poate fi foarte diferit în regiuni sau comunităţi 

diferite (urbane sau rurale) din ţară. 

Multe guverne şi instituţii financiare internaţionale au elaborat reguli ad hoc a ceea ce 

constituie un procentaj acceptabil al cheltuielilor gospodăriei casnice care poate fi alocat în 

mod rezonabil pentru serviciile AAS. Multe din aceste coşuri ad-hoc nu au o justificare 

ştiinţifică definitivă. Tabelul 1 ce urmează mai jos prezintă sumarul unor din aceste coşuri, în 

general folosite la efectuarea analizelor cost-beneficiu ale proiectelor AAS, care reprezintă 

cifre rezonabile acceptate în general. 
 

Tabelul 1: Praguri de accesibilitatea a serviciilor AAS folosite în general (% din venitul total al 

gospodăriei casnice). 

Sursa 
% venitului gospodăriilor 

casnice pentru serviciile AAS 

Banca Mondială 3-5 

Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii
1
 3 

Guvernul SUA
2
 2.5 

Banca Asiatică de Dezvoltare 5 

 

Deşi nu există un indicator de referinţă universal, şi fiecare ţară poate decide şi documenta 

individual ceea ce este un coş accesibil pentru serviciile AAS, tabelul sugerează că un cos 

maximal pentru serviciile AAS poate fi în jurul sau puţin mai jos de 5% (procente) din venitul 

oricărei gospodării casnice. Cu cât este mai dezvoltată ţara, cu atât mai jos se preconizează să 

fie coeficientul practic al serviciilor AAS în comparaţie cu venitul gospodăriei casnice. Cu cât 

mai scăzut este nivelul de dezvoltare a ţării, cu atât mai înalt poate fi necesar să fie coşul 

accesibilităţii, coşul de 5% reprezentând o cifră maximală generală a accesibilităţii, oricare ar 

fi gospodăria casnică luată în consideraţie. 

 

 

                                                 
1 Guvernul britanic a stabilit 3 procente drept fiind un coş de  povară pentru decilele cu cel mai scăzut venit (vezi www.sustainable-

development.gov.uk/sustainable/quality04/maind/04j06.htm şi www.scotland.gov.uk/library5/environment/sfps.pdf). 
2 Agenţia de Protecţie a Mediului a SUA (http://www.epa.gov). 

http://www.sustainable-development.gov.uk/sustainable/quality04/maind/04j06.htm
http://www.sustainable-development.gov.uk/sustainable/quality04/maind/04j06.htm
http://www.scotland.gov.uk/library5/environment/sfps.pdf
http://www.epa.gov/
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5. SURSELE DE DATE ŞI PRESUPUNERILE 

Acest capitol generalizează datele de bază necesare pentru efectuarea unei evaluări a 

accesibilităţii serviciilor AAS din ţară. Capitolul include date despre venitul gospodăriilor 

casnice din diferite segmente ale populaţiei în contextul urban şi cel rural, precum şi date 

despre consumul de apă casnic pentru care plăţile pentru apă şi apa uzată trebuie să fie 

colectate prin tariful la AAS pentru a acoperi costurile. 

5.1 Venitul gospodăriilor casnice din Republica Moldova 

Veniturile gospodăriilor casnice documentate, folosite în acest studiu sunt publicate de Biroul 

Naţional de Statistică al Republicii Moldova (BNS), conform celor prezentate în Studiul 

Bugetului Gospodăriilor Casnice (SBGC) pentru anul 2010
3
. Cifrele sunt prezentate în Anexa 

1 şi generalizate în Tabelele 2 şi 3 pentru subgrupuri importante. Cifrele prezentate reflectă 

venitul disponibil al gospodăriilor casnice. Acestea au fost ajustate pentru a elimina cota 

venitului în natură, în baza presupunerii că gospodăria casnică nu poate efectua tranzacţii de 

barter contra servicii AAS şi trebuie să achite aceste servicii în numerar.  

 

Tabelul 2: Venitul disponibil ajustat în Moldova (lunar mediu pe cap de locuitor, a. 2010) 

Pe tip de comunitate 

Urbană 1505,4 

Rurală 845,9 

Ţară 1123,4 

 

Pe regiuni 

Nord 1026,4 

Centru 901,8 

Sud 928,5 

 

Decile I II III IV V VI VII VIII IX X 

Urbană 555,3 708,5 841,8 979,0 1074,6 1180,6 1369,8 1449,3 1743,1 2651,2 

Rurală 373,1 510,0 684,1 761,8 890,2 959,4 1113,6 1288,9 1416,7 1906,2 

Ţară 399,4 546,0 725,3 822,9 958,8 1056,4 1241,3 1389,8 1637,7 2454,2 
Sursa: Calcule proprii 

Luând în consideraţie mărimea gospodăriilor casnice, precum sunt reflectate în paragraful 5.2, 

este posibil de estimat venitul disponibil lunar mediu pe gospodărie casnică la nivel de ţară. 

Toate calculele sunt prezentate în următorul tabel. 

Tabelul 3: Structura venitului disponibil ajustat (mediu lunar pe gospodărie casnică, lei) 

După zone 

Urbană 3763,5 

Rurală 2283,8 

Ţară 2920,8 

 

După regiuni 

                                                 
3www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/aspecte_nivelul_trai/Aspecte_Nivelul_Trai_2010.pdf.  

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/aspecte_nivelul_trai/Aspecte_Nivelul_Trai_2010.pdf
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Nord 2463,4 

Centru 2434,8 

Sud 2599,9 

 

Decile I II III IV V VI VII VIII IX X 

Urbană 2038,0 2217,7 2575,8 2711,9 2976,7 2951,6 3493,1 3637,8 4113,6 5382,0 

Rurală 1402,9 1677,8 2018,2 2018,8 2287,7 2254,5 2516,7 2835,6 3244,3 3926,8 

Ţară 1477,8 1801,7 2175,8 2222,0 2492,8 2535,4 2979,1 3335,5 3766,8 4908,5 
Sursa: Calcule proprii 

5.2 Structura gospodăriilor casnice 

Conform BNS, mărimea medie a gospodăriilor casnice în Republica Moldova pentru anul 

2010 a constituit 2,6 persoane. În zonele urbane mărimea acesteia a constituit 2,5 persoane, 

iar în zonele rurale – 2,7 persoane. Examinând din perspectiva regională, mărimea 

gospodăriilor casnice este după cum urmează: Nord – 2,4 persoane, Centru – 2,7 persoane şi 

Sud – 2,8 persoane. Informaţii mai detaliate sunt prezentate în Anexa 2.  

5.3 Consumul de apă 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă drept volum minim de apă compatibil cu 

starea sănătăţii rezonabilă cifra de 50 litri pe persoană pe zi. În prezent, nici o lege sau 

regulament moldovenesc nu stipulează nivelul minim al consumului de apă dorit pentru ţară. 

Această situaţie poate fi cauzată de faptul că în Moldova este încă pe larg răspândită utilizarea 

fântânilor publice şi doar un număr foarte limitat de gospodării casnice, în special în zonele 

rurale, au acces la alimentarea cu apă prin conductă. 

În baza informaţiei cu privire la Reţeaua Internaţională de Benchmarking (International 

Benchmarking Network) pentru întreprinderile de apă şi sanitaţie (IBNET)
4
, consumul casnic 

mediu de apă pe ţară în zona urbană pentru anul 2010 a constituit aproximativ 46 litri pe 

persoană pe zi
5
, care este mai scăzut decât recomandarea OMS. Pentru zonele rurale nu există 

informaţie documentată sau date înregistrate cu privire la consumul de apă pe ţară. Unele 

presupuneri ar putea fi în principiu derivate din proiectele ApaSan implementate cu susţinerea 

Agenţiilor Austriacă şi Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare. În satele cuprinse de proiectul 

ApaSan, consumul mediu examinat este de aproximativ 40 litri pe persoană/pe zi. 

În scopul acestei evaluări, s-a prevăzut că cifrele care nu se încadrează în recomandarea OMS 

nu sunt neapărat finale din cauza apariţiei anticipate în zonele rurale şi extinderii în zonele 

urbane a reţelelor de alimentare cu apă prin conductă şi branşamentelor casnice care se 

preconizează să sporească brusc consumul casnic. 

În scopul acestei evaluări, s-a presupus un consum de 110 litri pe persoană pe zi pentru zonele 

urbane şi 70 litri pe persoană pe zi pentru zonele rurale. În primul caz de aproximare, s-a 

presupus de asemenea că cantităţile ar fi consumate pentru alimentarea cu apă şi ar servi drept 

bază pentru estimarea serviciilor de canalizare şi tratare a apelor uzate. 

                                                 
4
 http://www.ib-net.org/en/utilities_map.php?country=Moldova.  

5
Vezi tabelul din Anexa 3. 

http://www.ib-net.org/en/utilities_map.php?country=Moldova
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Luând în consideraţie presupunerea de mai sus, Tabelul 4 prezintă sumarul consumului mediu 

de apă pe gospodărie casnică pe lună. Calculul se bazează pe o perioadă presupusă de 30 zile 

pe lună. Pentru evaluarea nivelului pe ţară şi structurii decililor corespunzătoare, a fost păstrat 

un consum mediu de 90 litri de apă pe persoană pe zi. 

 

Tabelul 4: Consumul mediu de apă (m3 pe gospodărie casnică pe lună) 

Indicator/zone Urban Rural Ţară 

Consumul mediu de apă 

(litri/persoană/zi) 
110 70 90 

Mărimea gospodăriei casnice 2.5 2.7 2.6 

Consumul mediu de apă 

(m3/gospodărie casnică/lună) 
8.3 5.7 7.0 

 
Indicator/zonă Nord Sud Centru 

Consumul mediu de apă 

(litri/persoană/zi) 
90 90 90 

Mărimea gospodăriilor casnice 2.4 2.7 2.8 

Consumul mediu de apă 

(m3/gospodărie casnică/lună) 
6.5 7.3 7.6 

 

Indicator/ decilă I II III IV V VI VII VIII IX X 

Urban 12.1 10.3 10.1 9.1 9.1 8.3 8.4 8.3 7.8 6.7 

Rural 7.9 6.9 6.2 5.6 5.4 4.9 4.7 4.6 4.8 4.3 

Ţară 10.0 8.9 8.1 7.3 7.0 6.5 6.5 6.5 6.2 5.4 
Sursa: Calcul propriu 

 
 

5.4 Tariful la serviciile de apă şi apă uzată 

Tariful pentru serviciile AAS diferă în fiecare municipalitate pe întreg teritoriul ţării. Pentru a 

ajunge la o estimare a tarifului AAS mediu reprezentativ pentru întreaga ţară, au fost folosite 

datele de la întreprinderile apă-canal din Moldova extrase din IBNET. 

Conform bazei de date IBNET, tariful AAS din Moldova variază de la 9,27 lei/m3 până la 

43.41 lei/m3, în dependenţă de municipalitatea implicată. Acesta corespunde tarifului aplicat  

pentru serviciile de alimentare cu apă şi sanitaţie în contextul urban pentru a acoperi în primul 

rând costurile E&Î a infrastructurii. Anexa 4 oferă o listă a tarifelor AAS aplicate pentru anul 

2010 in fiecare comunitate urbană din ţară. Nu există date oficiale pentru costul serviciilor 

AAS în contextul rural. Conform echipei de experţi ApaSan, costurile de E&Î în zonele rurale 

constituie de la 5 până la 12 lei/m3 doar pentru alimentarea cu apă. 

În baza datelor din Anexa 4, tariful mediu pentru AAS pe ţară constituie 21,97 lei/m3. După 

cum este indicat în Figura 1 evidenţiată mai jos, 15 localităţi urbane aplică un tarif AAS mai 

înalt decât tariful mediu. 
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Figura 1: Tariful E&Î în zonele urbane, a. 2010 

 
Sursa: IBNET 

Tarifele AAS medii pot fi de asemenea exprimate pe regiune sau zonă, precum sunt definite 

în metodologia BNS. În Tabelul 2 din Anexa 4 este prezent tariful mediu pe zone.  
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6. EVALUAREA CAPACITĂŢII DE PLATĂ A GOSPODĂRIILOR 

CASNICE 

Capacitatea gospodăriilor casnice de a plăti pentru serviciile de apă şi apă uzată a fost 

evaluată la două nivele (Figura 2.2): 

 La nivel macroeconomic; i.e. evaluarea poverii agregate a plăţilor pentru apă în baza 

datelor macroeconomice (“macro-accesibilitatea” sau capacitatea de plată evaluată 

pentru poluţia ţării, în întregime); şi 

 La nivel microeconomic: i.e. evaluarea poverii plăţilor pentru apă în baza datelor 

microeconomice (“micro-accesibilitatea” sau capacitatea de plată evaluată pe grupuri 

de consumatori). 

Capacitatea de plată este măsurată preponderent prin coeficientul poverii plăţilor ce urmează 

să fie achitate pentru serviciile de apă şi apă uzată de o gospodărie casnică, în comparaţie cu 

venitul total disponibil al gospodăriei casnice. 

Cea mai adecvată metodă de evaluare a nivelului accesibilităţii la nivel macro (macro-

accesibilităţii) este de a determina procentajul venitului mediu al gospodăriei casnice care 

urmează să fie dedicat achitării plăţilor pentru serviciile de apă şi apă uzată. Acesta este cel 

mai frecvent utilizat şi cel mai uşor indicator de măsurare. În această perspectivă, pentru 

evaluare au fost folosite trei grupuri de referinţă:  

 Ţara în întregime; 

 Regiunile sau zonele Republicii Moldova 

 Comunitatea vizată. 

 

Estimările macro-accesibilităţii sunt importante pentru asigurarea unei descrieri generale a 

nivelului global al accesibilităţii din ţară. Este de asemenea utilă comparaţia cu alte ţări. 

Aceasta este însă insuficientă, deoarece nu ia în consideraţie diferenţa tarifelor AAS aplicate 

în diferite comunităţi din întreaga ţară, şi nici venitul diferenţiat al diferitor segmente (decile) 

ale populaţiei în oraşele selective. 

Pentru a permite o astfel de evaluare, este necesar de explorat micro-accesibilitatea care 

evaluează accesibilitatea serviciilor AAC a diferitor tranşe (decile) ale populaţiei din 

comunităţile selective. 

 

6.1 Evaluarea capacităţii de plată a serviciilor AAS a gospodăriilor casnice la 

nivel macro 

Evaluarea macro-accesibilităţii serviciilor AAS în Moldova înseamnă estimarea capacităţii de 

plată a serviciilor AAS pentru ţară, în general. Aceasta este deseori măsurată raportând plăţile 

lunare ale gospodăriilor casnice pentru serviciile de apă şi apă uzată la venitul total disponibil 

al gospodăriei casnice medii pe parcursul aceleiaşi perioade. 
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Tabelul 5 reflectă capacitatea estimată de plată a serviciilor AAS de către populaţia ţării luată 

în ansamblu. Datele prezentate se referă la anul 2010. 

Tabelul 5: Evaluarea accesibilităţii la nivel de ţară 

Indicatorul Valoarea 

Tariful mediu  pe ţară (lei/m3) 21.97 

Consumul de apă mediu pe ţară (m3/gospodărie 

casnică/lună 
7.0 

Venitul mediu disponibil al gospodăriilor casnice 

(lunar, lei) 
2920.85 

Cheltuielile medii pentru serviciile de apă şi apă uzată 154.24 

% din venitul gospodăriei casnice folosit pentru 

serviciile comunale de apă şi sanitaţie 
5% 

Sursa: Calcule proprii 

După cum este indicat în Tabelul 5, nivelul accesibilităţii pentru ţară, în întregime pare să fie 

exact în raza pragului de 5% indicate mai sus, care poate fi o povară relativ mare pentru o 

populaţie, în întregime.  

Tabelul 6 de mai jos prezintă rezultatele pentru evaluarea accesibilităţii apei folosind criteriile 

regionale/zonale. Evaluarea se bazează pe aceleaşi date şi presupuneri menţionate mai sus. 

Tabelul 6: Evaluarea accesibilităţii după regiuni/ zone 

Indicator Nord Centru Sud 

Tariful mediu (lei/m3) 23.12 22.50 20.66 

Consumul mediu de apă  (m3/gospodărie 

casnică/lună 6.5 6.5 7.6 

Venitul mediu disponibil al gospodăriei 

casnice (lunar, în lei) 2463.4 2434.8 2599.9 

Cheltuieli medii pentru serviciile de apă 

şi apă uzată 149.85 145.77 156.16 

% din venitul gospodăriei folosit 

pentru serviciile de apă şi sanitaţie 6% 6% 6% 

Sursa: Calculele proprii 

Conform Tabelului 6, povara anticipată a serviciilor de apă şi apă uzată atinge pentru fiecare 

regiune aproximativ 6% din venitul lunar disponibil al populaţiei vizate, în baza unui consum 

de apă de 90 litri/ cap de locuitor/zi. Diferenţa în comparaţie cu media naţională se datorează 

ponderii oraşului Chişinău în media naţională, care contribuie la scăderea procentajului 

mediu. 

La nivel global, povara venitului disponibil al gospodăriei casnice de 6% observată în regiuni 

este relativ înaltă. Aceasta indică cu siguranţă că trebuie de făcut orice efort în dezvoltarea 

infrastructurii AAS pentru a încerca de a reduce costul întreţinerii infrastructurii şi costurile 

de exploatare pentru a evita riscul supra-împovărării financiare a consumatorilor  
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Tabelul 7 în cele din urmă oferă cifre comparative pentru comunităţile urbane versus 

comunităţile rurale. 

Tabelul 7: Evaluarea accesibilităţii după tip de comunitate 

Indicator Urban Rural 

Tariful mediu (lei/m3) 21.97 21.97 

Consumul mediu de apă (m3/gospodărie 

casnică/lună 8.3 5.7 

Venitul mediu disponibil al gospodăriei 

casnice (lunar, în lei) 3763.5 2283.8 

Cheltuielile medii pentru serviciile de 

apă şi apă uzată 181.27 124.58 

% din venitul gospodăriei casnice 

folosit pentru serviciile de alimentare 

cu apă şi sanitaţie 

5% 5% 

      Sursa: Calculele proprii 

6.2 Evaluarea capacităţii gospodăriilor casnice de plată a serviciilor AAS la 

nivel micro. 

Pentru a efectua această evaluare, datele din Tabelele 3 şi 4 prezentate mai sus au fost 

distribuite după decilele gospodăriilor casnice pentru a identifica povara financiară anticipată 

să afecteze diferite segmente ale populaţiei, în special gospodăriile casnice cele mai sărace. 

Figura 2 de mai jos prezintă sumarul constatărilor după decilele gospodăriilor casnice. Baza 

de date pentru diagramă este prezentată în Anexa 5. 
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Figura 2: Evaluarea accesibilităţii pe ţară şi după tipuri de comunicate 
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Sursa: Calculele proprii 

Figura 2 permite următoarele comentarii: 

Nivel naţional 

Povara serviciilor AAS variază semnificativ pentru gospodăriile casnice cu diferite nivele de 

venit. Pentru decila celui mai scăzut venit, povara facturilor la apă şi sanitaţie este de trei ori 

mai înaltă decât pragul stabilit de 5% din venitul disponibil. De fapt, aproape jumătate din 

populaţie ar depăşi acest prag.  

Nivel urban 

În această categorie, doar gospodăriile din 3 cele mai bogate decile se preconizează să aibă o 

povară la nivel sau mai jos de 5% din veniturile lor disponibile. Aceasta înseamnă că 70% din 

populaţie se pot confrunta cu dificultatea de achitare a facturilor pentru serviciile AAS, 

afectând capacitatea comunităţii de a dezvolta şi susţine infrastructurile sale. 
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Nivel rural 

Din cauza consumului scăzut de apă examinat în zonele rurale în comparaţie cu zonele 

urbane, se preconizează că un procent mai mare al populaţiei să se încadreze în pragul de 5% 

discutat mai sus. 

  . 

6.2.1 Evaluarea consumului de apă care limitează accesibilitatea la 

pragul de 5%. 

O altă cale de evaluare a accesibilităţii gospodăriilor casnice la serviciile AAS este de a 

evalua consumul de apă al gospodăriilor casnice care ar fi compatibil cu un prag maximal de 

5% al cheltuielilor gospodăriilor casnice pentru serviciile AAS. 

Figura 3 de mai jos documentează pentru fiecare decilă de gospodării casnice la nivel naţional 

legătura dintre costurile lunare ale serviciilor AAS exprimate ca procentaj al venitului lunar 

disponibil al gospodăriilor casnice şi consumul de apă exprimat ca litri/ persoană & zi. Linia 

orizontală de culoare roşie indică pragul de 5% ca limită de sus posibilă a accesibilităţii pentru 

gospodăriile casnice. 

Figura 3: Legătura costului serviciilor AAS pe gospodărie casnică cu consumul de apă 
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Sursa: Calculele proprii 

Conform graficului din figura 3, pentru a rămânea la pragul de 5%, decila gospodăriilor 

casnice cu cel mai scăzut venit ar putea consuma doar aproximativ 30 litri / persoană & zi, 

care constituie aproximativ 3m
3
 de apă pe lună pe gospodărie casnică. Consumul de 90 litri/ 

persoană & zi pentru decila respectivă a gospodăriilor casnice ar depăşi pragul de 5% cu un 

factor 3. În decila a şasea există doar o gospodărie casnică care ar putea să-şi permită 90 litri / 

persoană & zi şi rămâne în limita pragului de 5%. 
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Tabelul 8 prezintă sumarul rezultatelor graficului din Figura 3 în format de tabel. Tabelul 

evidenţiază pentru fiecare decilă consumul de apă compatibil cu pragul de 5% discutat mai 

sus şi decalajele faţă de recomandarea OMS. 

Tabelul 8: Legăturile consumului de apă cu accesibilitatea pentru decilele gospodăriilor casnice din 

Moldova 

Decile 

Consumul mediu de apă 
(m3/gospodărie 

casnică/lună) pentru a 
se încadra în pragul de  

5% 

Consumul 
mediu 

necesar de 
apă pentru 

gospodăriile 
casnice 

Sub/supra - 
consum 

Recomandările 
OMS 

Sub/supra – 
consum 

I 3 10 -7 6 -2 

II 4 9 -5 5 -1 

III 5 8 -3 5 1 

IV 5 7 -2 4 1 

V 5 7 -2 4 2 

VI 6 7 -1 4 2 

VII 7 6 1 4 4 

VIII 8 6 2 4 4 

IX 9 6 3 3 6 

X 9< 5 4< 3 6< 
Sursa: Calculele proprii 

O presupunere a consumului de 50 litri /persoane & zi
6
 ar lăsa totuşi 2 decile a gospodăriilor 

casnice incapabile de a-şi permite serviciile AAC (dacă limita accesibilităţii  este stabilită la 

maximum 5% din venitul disponibil al gospodăriei casnice). 

6.2.2 Presupunerea mijloacelor suplimentare pentru finanţarea nivelului 

necesar de consum al apei 

Paragrafele de mai sus indică că standardele minimale de alimentare cu apă şi sanitaţie (50 

litri/ persoană/zi) conform recomandării OMS totuşi lasă un număr de gospodării casnice din 

ţară incapabile să achite pentru servicii. 

Pe de altă parte, o întreprindere apă-canal care prestează servicii AAS în Moldova necesită să 

fie plătită  pentru serviciile prestate, deoarece acestea nu trebuie să fie considerate drept 

servicii sociale. Compania apă-canal trebuie să acopere costul său şi să perceapă de la toţi 

consumatorii costul echitabil al serviciilor prestate, astfel încât să poată continua prestarea 

serviciul public pe bază sustenabilă. 

Tabelul 9 prezintă indicele nivelului subvenţiilor care ar trebui să fie mobilizate de Guvernul 

RM în cadrul unei scheme sociale posibile pentru a acoperi costurile serviciilor AAS şi achita 

companiilor apă-canal pentru gospodăriile casnice care nu-şi pot permite aceste servicii. 

 

                                                 
6
 Nivelul consumului minimal de apă conform recomandărilor OMS. 
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Tabelul 9: Nivelul subvenţiilor lunare necesare pentru a susţine gospodăriile casnice sărace să acceseze 

serviciile AAS minimale 

Decile Sub-consum Tariful mediu (lei/m3) Total  

I 7 21.97 153.80 

II 5 21.97 109.86 

III 3 21.97 65.92 

IV 2 21.97 43.94 

V 2 21.97 43.94 

VI 1 21.97 21.97 
Sursa: Calculele proprii 

Drept exemplu şi în baza tarifului mediu actual pentru serviciile AAS din ţară, nivelul 

subvenţionării necesare pe lună pentru a susţine decila celor mai sărace gospodării casnice s-

ar ridica până la aproximativ 154 MDL sau ar constitui aproximativ 10% din venitul 

disponibil al acestei decile de gospodării casnice. Decilele cu venit mai înalt ar necesita mai 

puţine subvenţii până la a şasea decilă. În baza calculului, doar 4 decile cu cele mai înalte 

venituri sunt capabile să acopere singure serviciile AAS. 
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7. CONCLUZII 

Evaluarea macro-accesibilităţii prezentată în paragrafele precedente sugerează că gospodăria 

casnică medie din Moldova  la moment deja a cheltuit 5% din venitul său disponibil pentru 

serviciile AAS. Deoarece 5% este în general considerată drept fiind o limită mai înaltă 

rezonabilă a accesibilităţii serviciilor AAS pentru gospodăriile casnice din ţările în curs de 

dezvoltare, studiul prezentat mai sus pare să sugereze că pot exista unele preocupări în 

Moldova că prestarea serviciilor AAS eficiente minimale în ţară poate să nu fie pe deplin 

accesibilă pentru un segment al populaţiei care nu este de neglijat. 

Analiza micro-accesibilităţii gospodăriilor casnice grupate după decile în conformitate cu 

metodologia BNS confirmă că decila gospodăriilor casnice cele mai sărace ar trebui să 

cheltuiască 15% din venitul lor disponibil pentru a-şi permite standarde de servicii AAS 

minimale. Acesta este un cost prea înalt pentru gospodăriile vizate. Conform evaluării, doar 

patru din decilele gospodăriilor casnice cu cel mai înalt venit pot să-şi permită să achite 

singuri serviciile AAS. Aceasta poate limita capacitatea creării tarifului serviciilor AAS prin 

subvenţionare încrucişată în cazul căruia gospodăriile cu venit mai înalt pot achita un tarif mai 

înalt şi parţial subvenţiona gospodăriile cu venit mai scăzut, care nu pot să-şi permită 

serviciile. 

Deoarece o întreprindere prestatoare a serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie nu poate fi 

considerată drept serviciu social care trebuie să absoarbă pierderile cauzate de gospodăriile ce 

nu-şi pot permite serviciile respective, implementarea infrastructurii AAS eficiente în toată 

ţara poate necesita să fie însoţită de o schemă socială pentru a subvenţiona plăţile datorate de 

gospodăriile casnice sărace companiilor apă-canal pentru a le permite acestora să acopere 

costurile lor. 
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8. RECOMANDĂRI 

Măsurile de protecţie socială au scopul de a acorda asistenţă socială grupurilor vulnerabile ale 

populaţiei pentru a le asigura accesul la bunurile şi serviciile de bază care să le asigure un 

nivel de trai minimal acceptabil. Obiectivul principal al măsurilor de protecţie socială în 

domeniul serviciilor de apă şi apă uzată este de a satisface necesităţile de bază ale oamenilor 

în apă potabilă, colectarea şi tratarea apei uzate, indiferent de situaţia lor economică. 

Evaluarea prezentată în paragrafele precedente poate indica asupra necesităţii de a susţine 

gospodăriile cu venit scăzut pentru a asigura ca aceştia să aibă acces la standardele AAS 

minimal compatibile cu standardele OMS. 

Urmând recomandările OECD
7
, aceste măsuri ar trebui să întrunească următoarele condiţii: 

• Să asigure accesul egal la apă astfel încât consumatorii să poată satisface necesităţile 

lor psihologice şi de igienă vitale, indiferent de situaţia lor economică; 

• Să susţină accesul celor mai nevoiaşe gospodării casnice (ţintă); 

• Să asigure ca gospodăriile casnice cu venit scăzut să-şi poată permită procurarea unui 

nivel de bază minimal al serviciilor de apă; 

• Să creeze condiţii care ar încuraja consumatorii spre conservarea apei; 

• Să asigure asistenţă socială care reflectă disponibilitatea mijloacelor bugetare; 

• Să fie simple şi efective în administrare şi monitorizare; 

• Să evite efectele secundare negative. 

Există în general două căi de îmbunătăţire a accesibilităţii serviciilor de apă şi apă uzată 

pentru grupurile cu venit scăzut din ţară: prin reducerea costului serviciilor (i. e. Factura 

serviciului) şi/ sau prin sporirea capacităţii de cumpărare a consumatorilor (i.e. sporirea 

veniturilor lor).  

Măsurile îndreptate spre reducerea preţului serviciilor de apă şi apă uzată încep cu obţinerea 

câştigurilor prin eficienţă şi îmbunătăţirea productivităţii de către întreprinderile apă-canal. 

Dacă astfel de măsuri rămân insuficiente, poate fi examinată opţiunea subvenţionării 

încrucişate a serviciilor de către consumatorii casnici sau comerciali care îşi pot permite cu 

uşurinţă să achite un tarif AAS mai înalt, deşi această posibilitate poate avea doar o aplicare 

potenţială limitată din cauza nivelului global foarte constrâns al venitului populaţiei ţării în 

întregime. 

Măsurile axate pe sporirea capacităţii de plată a gospodăriilor casnice includ asistenţa 

direcţionată spre gospodăriile casnice cu venit scăzut. Subvenţionarea spaţiului locativ şi 

asistenţa direcţionată fac parte din cele mai răspândite forme de asistenţă direcţionată în 

                                                 
7
 Chestiuni principale şi recomandări pentru protecţia consumatorilor: accesibilitatea, protecţia social şi 

participarea publicului în reforma sectorului apelor urbane din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală 

 // OECD, 

Paris, 2003. – p.13 
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regiunea EECAC. Acesta ar putea necesita să fie examinate la modul serios în Moldova pe 

viitor. 
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ANEXE: 

Anexa 1: Venitul disponibil 

Tabelul 1: Structura venitului disponibil pe zone 

Indicatori Urbane Rurale Ţară 

Venitul disponibil (mediu lunar pe cap de locuitor, în 
lei) 

1574.7 1054.7 1273.7 

Cota venitului în natură în venitul disponibil, în % 4.4 19.8 11.8 

Tabelul 2: Structura venitului disponibil pe zonă/ regiune 

Indicatorii Nord Centru Sud Chişinău 

Venitul disponibil (mediu lunar pe cap de locuitor, în 
lei) 

1194.9 1086.5 1106.7 1749.7 

Cota venitului în natură în venitul disponibil, în % 14.1 17.0 16.1 3.5 

Tabelul 3: Structura venitului disponibil pe decile din ţară 

Indicatorii I II III IV V VI VII VIII IX X 

Venitul disponibil (mediu lunar 
pe cap de locuitor, în lei) 

535.4 713.7 889.9 995.1 1125.3 1224.1 1386.9 1518.9 1762.9 2583.4 

Cota venitului în natură în 
venitul disponibil, în % 

25.4 23.5 18.5 17.3 14.8 13.7 10.5 8.5 7.1 5.0 

Tabelul 4: Structura venitului disponibil pe decile şi zone 

Indicatorii I II III IV V VI VII VIII IX X 

Urbane 

Venitul disponibil (mediu lunar 
pe cap de locuitor, în lei) 

606.9 773.5 900.3 1048.2 1142.0 1256.0 1429.9 1509.7 1813.8 2741.7 

Cota venitului în natură în 
venitul disponibil, în % 

8.5 8.4 6.5 6.6 5.9 6.0 4.2 4.0 3.9 3.3 

Rurale 

Venitul disponibil (mediu lunar 
pe cap de locuitor, în lei) 

523.3 700.5 886.2 974.2 1115.5 1199.2 1344.9 1534.4 1657.0 2141.8 

Cota venitului în natură în 
venitul disponibil, în % 

28.7 27.2 22.8 21.8 20.2 20.0 17.2 16.0 14.5 11.0 

(Sursa: BNS, SBGC pentru anul 2010) 
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Anexa 2: Mărimea medie a gospodăriilor casnice din Republica Moldova 

Tabelul 1: Mărimea medie a gospodăriilor casnice pe zonă, nr. persoane 

 Mărimea medie Numărul mediu al 

bărbaţilor 

Numărul mediu al femeilor Numărul mediu al copiilor 

Ţară 2.6 0.9 1.1 0.6 

Urbane 2.5 0.9 1.1 0.5 

Rurale 2.7 0.9 1.1 0.7 

 

Tabelul 2: Mărimea medie a gospodăriilor casnice pe zone, nr. persoane 

 Mărimea medie Numărul mediu al 

bărbaţilor 

Numărul mediu al femeilor Numărul mediu al copiilor 

Ţară 2.6 0.9 1.1 0.6 

Nord 2,4 0,8 1,1 0,5 

Centru  2,7 0,9 1,1 0,7 

Sud 2,8 1,0 1,1 0,7 

 

Tabelul 3: Mărimea medie a gospodăriilor casnice pe decile, nr. persoane 

Zone I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ţară  3.7 3.3 3.0 2.7 2.6 2.4 2.4 2.4 2.3 2 

Urbane 3.7 3.1 3.1 2.8 2.8 2.5 2.6 2.5 2.4 2.0 

Rurale 3.8 3.3 3.0 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.3 2.1 
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Anexa 3: Consumul mediu de apă pe ţară (litri/persoană, pe zi) 

 

Localităţile Consumul de apă 

Anenii Noi 56 

Basarabeasca 45 

Briceni 29 

Cahul 50 

Călăraşi 46 

Cantemir 43 

Căuşeni 33 

Ceadîr-Lunga 33 

Cimişlia 46 

Comrat 49 

Criuleni 47 

Donduşeni 44 

Drochia 47 

Edineţ 31 

Făleşti 53 

Floreşti 41 

Glodeni 19 

Hînceşti 53 

Ialoveni 46 

Leova 42 

mun. Chişinău 147 

mun. Bălţi 65 

Nisporeni 23 

Ocniţa 11 

Orhei 57 

Rezina 44 

Rîşcani 57 

Sîngerei 50 

Şoldăneşti 30 

Soroca 45 

Ştefan-Vodă 41 

Străşeni 23 

Taraclia 32 

Teleneşti 45 

Ungheni 93 

Vulcăneşti 41 

Media pe ţară 46 
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Anexa 4: Tariful mediu pentru alimentarea cu apă şi sanitaţie pe comunitate şi regiune. 

 

Localităţi Tarife  Zone Localităţi Tarife 

Anenii Noi 21.15  Nord Briceni 29.18 

Basarabeasca 20.40   Ocniţa 41.06 

Briceni 29.18   Edineţ 25.35 

Cahul 15.58   Donduşeni 17.93 

Călăraşi 24.36   Rîşcani 24.73 

Cantemir 18.92   Drochia  19.66 

Căuşeni 21.76   Soroca 19.66 

Ceadîr-Lunga 23.99   Şoldăneşti 12.86 

Cimişlia 24.90   Glodeni 42.42 

Comrat 24.61   Făleşti 18.18 

Criuleni 19.79   mun. Bălţi 13.60 

Donduşeni 17.93   Sîngerei 12.00 

Drochia 19.66   Floreşti 23.99 

Edineţ 25.35   Mediu 23.12 

Făleşti 18.18  Centru Ungheni 10.26 

Floreşti 23.99   Teleneşti 23.25 

Glodeni 42.42   Rezina 19.91 

Hînceşti 23.12   Călăraşi 24.36 

Ialoveni 9.27   Nisporeni 31.41 

Leova 13.60   Străşeni 43.41 

mun. Chişinău 9.27   Orhei 21.52 

mun. Bălţi 20.03   Criuleni 19.79 

Nisporeni 31.41   Hînceşti 23.12 

Ocniţa 41.06   Ialoveni 9.27 

Orhei 21.52   Anenii Noi 21.15 

Rezina 19.91   Mediu 22.50 

Rîşcani 24.73  Sud Leova 13.60 

Sîngerei 12.00   Cimişlia 24.90 

Şoldăneşti 12.86   Basarabeasca 20.40 

Soroca 19.66   Căuşeni 21.76 

Ştefan-Vodă 23.37   Cantemir 18.92 

Străşeni 43.41   Cahul 15.58 

Taraclia 18.55   Taraclia 18.55 

Teleneşti 23.25   Ştefan-Vodă 23.37 

Ungheni 
10.26 

  Ceadîr-

Lunga 

23.99 

Vulcăneşti 21.52   Comrat 24.61 

Mediu pe ţară 21.97   Vulcăneşti 21.52 

    Mediu 20.66 
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9.5 Anexa 5: Evaluarea accesibilităţii la nivel de ţară şi pe zone 

Indicatori I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ţară           

Media consumului de apă 10.0 8.9 8.1 7.3 7.0 6.5 6.5 6.5 6.2 5.4 

Costul pentru AAS 219.50 195.77 177.97 160.18 154.24 142.38 142.38 142.38 136.45 118.65 

Venitul disponibil ajustat (mediu lunar pe 
gospodărie casnică, urbană) 

1477.8 1801.7 2175.8 2222.0 2492.8 2535.4 2979.1 3335.5 3766.8 4908.5 

Povara 15% 11% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 2% 

Urbane           

Media consumului de apă 12.11 10.33 10.10 9.14 9.14 8.25 8.42 8.28 7.79 6.70 

Costul pentru AAS 266.10 226.95 221.87 200.85 200.85 181.27 184.89 181.99 171.12 147.19 

Venitul disponibil ajustat (emdiu lunar pe 
gospodărie casnică, urbană) 

2038.0 2217.7 2575.8 2711.9 2976.7 2951.6 3493.1 3637.8 4113.6 5382.0 

Povara 13% 10% 9% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 

Rurale           

Media consumului de apă 7.9 6.9 6.2 5.6 5.4 4.9 4.7 4.6 4.8 4.3 

Costul pentru AAS 173.49 151.80 136.12 122.27 118.58 108.43 104.28 101.51 105.66 95.05 

Venitul disponibil ajustat (mediu lunar pe 
gospodărie casnică, urbană) 

1402.90 1677.78 2018.23 2018.83 2287.73 2254.50 2516.68 2835.57 3244.32 3926.78 

Povara 12% 9% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 

 


