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În contextul reformei de descentralizare și modernizare 
a administraţiei publice în Republica Moldova, subiectul re-
feritor la performanţa autorităţilor în furnizarea serviciilor 
publice de gospodărie comunală și calitatea acestor servicii 
rămîne a fi umbrit de probleme ce țin de politic. O com-
ponentă importantă a modernizării administraţiei publice 
locale este garantarea accesului liber la informaţii ce vizează 
gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală – 
informaţii care, în prezent, nu sînt disponibile utilizatorilor 
și nu sînt cunoscute nici de autorităţi. 

Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) 
și-a propus să studieze, în premieră pentru Republica Mol-
dova, performanţa administraţiilor publice locale și să ofere 
o descriere comparativă a calităţii și a costurilor la serviciile 
comunitare de utilitate publică furnizate în 17 orașe-centre 
raionale din țară. Raportul de față este un prim demers de 
acest gen în Republica Moldova și prezintă rezultatele testă-
rii unui șir de indicatori de performanţă pentru măsurarea 
eficienţei, eficacităţii și a raţionalităţii serviciilor furnizate 
locuitorilor din orașele respective. Scopul nostru final este 
de a elabora și promova mecanisme viabile de măsurare a 
performanţei în furnizarea de servicii publice locale, astfel 
încît aplicarea sistematică a acestor mecanisme să ducă la 
creșterea calităţii și eficienţei serviciilor prestate cetăţenilor. 

Dat fiind faptul că în prezent nu există niciun fel de 
date și evaluări elaborate la iniţiativa autorităţilor statului, 
Asociaţia ADEPT pune la dispoziţia administraţiilor pu-
blice locale de gradul I și II, autorităţilor centrale și cetă-
ţenilor o descriere comparativă a calităţii celor mai impor-
tante servicii furnizate locuitorilor în anul 2011: de apro-
vizionare cu apă rece; canalizare și epurare; salubrizare; 
transport public. 

Necesitatea unui asemenea studiu este determinată de 
faptul că în prezent cetăţenii Republicii Moldova au o ex-
perienţă redusă în ceea ce privește controlul și responsabi-
lizarea autorităţilor locale pe durata mandatului acestora. 
Astfel, în localităţile Moldovei mai sînt cetăţeni care nu au 
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acces la apă potabilă calitativă, la canalizare sau la serviciul 
de salubrizare. De asemenea, sînt cetăţeni care plătesc mai 
mult pentru servicii comunitare mai puţin calitative, spre 
deosebire de locuitorii din orașele unde administrarea ser-
viciilor de gospodărie comunală este mai eficientă. 

Prin acest studiu, ADEPT își propune să prezinte date 
comparative consistente despre managementul serviciilor 
publice locale în orașele Moldovei, despre investiţiile făcute 
și costul operaţional pentru furnizarea acestora. 

Informaţia analizată a fost colectată de ADEPT în baza 
mecanismului de benchmarking, elaborat participativ, în co-
laborare cu funcţionarii autorităţilor locale din Republica 
Moldova și cu experţii de la Institutul pentru Politici Pu-
blice (IPP) din România, care au o experienţă de opt ani în 
evaluarea serviciilor comunitare. Cercetarea a fost efectuată 
pe un eșantion de 17 orașe-centre raionale și municipii, și 
anume: Bălţi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Chi-
șinău, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Edineţ, Glodeni, Hîn-
cești, Ialoveni, Nisporeni, Rezina, Soroca și Ștefan-Vodă. 

Analiza comparativă a performanţei administrației pu-
blice permite observarea diferenţelor între orașele de același 
nivel și demonstrează existenţa unor discrepanţe semnifica-
tive în accesul cetăţenilor la servicii publice de gospodărie 
comunală, dar și deosebiri considerabile în costul și calita-
tea acestor servicii.

Indicatorii de performanţă folosiţi pentru acest studiu 
sînt testaţi pentru prima dată în Republica Moldova și nu 
sînt singurii posibili pentru măsurarea eficienţei și eficaci-
tăţii serviciilor comunitare. Ţinînd cont de acest fapt, indi-
catorii pot fi perfecţionaţi de către specialiștii în domeniu, 
astfel încît să reflecte cît mai realist și obiectiv situaţia servi-
ciilor publice de gospodărie comunală. 



Raportul de performanță Serviciile publice de gos-
podărie comunală în municipii și centre raionale este un 
prim exerciţiu al Asociației ADEPT de testare a unui 
mecanism de benchmarking al serviciilor publice de 
gospodărie comunală din orașele Moldovei. Colectînd 
informaţii de la autorităţile publice locale în baza mai 
multor indicatori, acest studiu prezintă a radiografiere 
a calităţii principalelor servicii de gospodărie comuna-
lă: aprovizionare cu apă; canalizare și epurare; salubri-
zare; transport public. 

Toate datele și informaţiile prezentate în acest stu-
diu rezultă din datele furnizate de autorităţile locale și 
descriu situaţia anului 2011. ADEPT a efectuat inves-
tigaţii suplimentare pentru verificarea datelor obţinute 
de la primării și, unde a fost posibil, aceste date au fost 
revăzute și corectate. Trebuie să se pună accent pe ma-
nagementul slab al datelor la nivel local, fapt care a în-
greunat procesul de analiză a performanţei orașelor în 
furnizarea de servicii de gospodărie comunală. 

În continuare, studiul prezintă o serie de informa-
ţii statistice cantitative pentru fiecare dintre serviciile 
menţionate la nivelul anului 2011 pentru 17 orașe-cen-
tre raionale. Cîteva dintre concluziile studiului sînt:

REZUMAT

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

 Accesul populaţiei la serviciile de aprovizionare cu apă este neuniform și 
diferă mult în orașele analizate. În medie, 71,2% din locuitorii orașelor-
centre raionale au acces la serviciul de aprovizionare cu apă potabilă, în 
unele orașe acest grad apropiindu-se de 100%, iar în altele acesta fiind 
substanţial mai mic: Dondușeni – 40,75%, Nisporeni – 18,44%. 

 În majoritatea orașelor, calitatea apei corespunde în mare măsură cerinţe-
lor de potabilitate ale Ministerului Sănătăţii, în timp ce în orașul Nispo-
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reni doar 41,67% din probele de apă sînt conforme, în Cimișlia – 47,87% 
și în Hîncești – 50%. 

 Datele colectate arată o mare discrepanţă între valoarea investiţiilor fă-
cute de diferite primării în sistemul de aprovozionare cu apă în ultimii 
cinci ani. În trei primării din cele 17 cercetate (Soroca, Rezina, Ialoveni), 
nu s-au făcut deloc investiţii în sistemul de aprovizionare cu apă rece, în 
timp ce în orașul Nisporeni aceste investiţii ajung la 982,45 lei pe cap de 
locuitor. 

 De asemenea, datele prezentate în cercetare indică clar că în majorita-
tea localităţilor pierderea de apă potabilă în reţeaua publică de transport 
și distribuţie a apei pînă la intrarea în bloc/casă este, în medie, de 39%, 
cele mai mari pierderi înregistrîndu-se la Edineţ – 72,18%, Nisporeni – 
61,12%, Rezina – 58,75%, Dondușeni – 54,09%, Criuleni – 49,31%, Soroca 
– 47,07% etc. O situaţie favorabilă este înregistrată în Cantemir și Cimiș-
lia, cu 11,21% și respectiv 1,65% pierderi de apă în reţea.

 Variaţii semnificative sînt înregistrate și în tariful plătit de consumatori 
pentru 1m3 de apă potabilă – de la 8 lei/m3 (Basarabeasca, Chișinău) pînă 
la 15 lei/m3 (Dondușeni, Ștefan-Vodă). 

 Costurile de exploatare și întreţinere a reţelei publice de transport și dis-
tribuţie a apei potabile variază mult în localităţile analizate. În orașele 
Soroca, Cahul și municipiul Bălţi, acestea depășesc 100 000 de lei pe kilo-
metru de reţea anual, ceea ce este de peste 50 de ori mai mult decît între-
ţinerea unui kilometru de reţea în Cimișlia, de exemplu. 

SERVICIUL PUBLIC DE CANALIZARE ȘI EPURARE

 Potrivit datelor furnizate de primării, 12 dintre cele 17 orașe incluse în 
cercetare dispun de staţii de epurare funcţionale; apa uzată și epurată în 
aceste staţii rareori corespunde însă normelor de deversare a apelor uzate 
în apele receptoare. Orașele Cantemir și Soroca nu dispun de staţii de 
epurare funcţionale, astfel apa uzată adunată din sistemul de canalizare 
se revarsă direct în rîurile Tigheci și Nistru, nefiind prelucrată.

 În zece dintre orașele analizate, peste jumătate din locuitori nu au acces 
la serviciul de canalizare, investiţiile pentru îmbunătăţirea calităţii acestui 
serviciu fiind extrem de reduse. În Nisporeni, Edineţ, Criuleni, Bălţi, Chi-
șinău, valoarea investiţiilor în sistemul de canalizare și epurare în ultimii 
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cinci ani nu a depășit 25 de lei pe cap de locuitor, în timp ce în orașul Ci-
mișlia acest indicator a înregistrat 316,57 lei pe cap de locuitor, sau de cir-
ca 13 ori mai mult decît în Chișinău. Chiar dacă în unele orașe valoarea 
investiţiilor făcute în ultimii cinci ani în sistemul de canalizare și epurare 
este aproape egală, sînt înregistrate devieri semnificative în costul de ex-
ploatare și întreţinere a sistemului de canalizare, ceea ce indică eficienţa 
redusă în gestionarea serviciului în orașe precum Bălţi, Nisporeni, Hîn-
cești și Cahul. Orașele Chișinău și Basarabeasca par a fi cele mai eficiente, 
reușind, cu investiţii mici, să aibă și costuri mici de întreţinere a reţelei, și 
un grad înalt de conformare a apelor uzate la normele ecologice. 

 În total, cel mai mult achită pentru 1 m3 de apă rece și pentru evacuarea 
și epurarea 1 m3 de apă uzată locuitorii orașelor Ștefan-Vodă, Căușeni și 
Edineţ. La celălat pol sînt locuitorii orașelor Chișinău, Soroca și Ialoveni, 
care achită cel mai puţin pentru aceste servicii publice.

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

 În doar patru orașe, accesul populaţiei la serviciul public de salubrizare 
este de peste 60% (Cantemir, Criuleni, Chișinău și Ialoveni); în alte patru 
localități, acest nivel este mai mic de 15% (Basarabeasca, Cimișlia, Don-
dușeni și Nisporeni). Numai în trei orașe, peste 50% din străzi sînt mătu-
rate și salubrizate: Soroca, Chișinău, Rezina; în alte șapte orașe, acest grad 
fluctuează între 30-50%, iar în alte șase, nici 20% din străzi nu se mătură 
(Edineţ, Criuleni, Bălţi, Basarabeasca, Hîncești și Cahul). 

 Gradul de acoperire cu veceuri publice a orașelor-centre raionale este ex-
trem de redus. Sînt orașe în care nu există deloc veceuri publice amenaja-
te, iar în alte localități numărul acestora este foarte mic. Cele mai multe 
veceuri publice sînt în Chișinău (din cele 20 de veceuri, 13 sînt în gestiu-
nea unui agent privat). 

 În localităţile studiate, tarifele plătite de locuitorii de la bloc pentru co-
lectarea deșeurilor variază între 5,60 lei/persoană (municipiul Chișinău) 
și 9,87 lei/persoană (orașul Hîncești). Cele mai înalte tarife, pe lîngă ora-
șul Hîncești, sînt stabilite în Basarabeasca (9,00 lei/persoană), Soroca (8,60 
lei/persoană), Dondușeni (8,30 lei/persoană) și într-un grup omogen de 
localităţi (Ștefan-Vodă, Nisporeni, Ialoveni, Edineţ, Cimișlia), în care este 
stabilit un tarif egal cu 8,00 lei/persoană.
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SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT

 Cea mai mare capacitate de transport este înregistrată în orașele Cahul, 
Bălţi, Chișinău și Ialoveni, unde fiecărui locuitor îi revin cca 0,3 locuri în 
transportul public. Orașele Dondușeni, Criuleni, și Cantemir nu dispun 
de serviciul transport public de pasageri.

 Parcurile de mijloace de transport în comun, în mare măsură, sînt înve-
chite și cu uzură fizică ridicată. În opt orașe, vechimea medie a parcului 
de mijloace de transport în comun depășește 10 ani. În orașul Rezina, ve-
chimea medie a parcului de mijloace de transport în comun constituie 30 
de ani. O situaţie mai bună este înregistrată în orașele Ialoveni, Hîncești, 
Cimișlia și Cahul, unde vechimea medie a parcului de mijloace de trans-
port în comun e în jur de 7 ani. 

 Tarifele mici aplicate pentru transportul public în majoritatea orașelor nu 
acoperă costurile totale ale unităţilor prestatoare de servicii de transport. 
Există orașe în care costul pentru călătoriile cu transportul public sînt 
parţial sau total compensate pentru anumite categorii de locuitori: Bălţi, 
Chișinău, Cahul, Ștefan-Vodă, Soroca și Căușeni. În restul orașelor inclu-
se în cercetare, nu sînt prevăzute compensaţii ale costului transportului 
public. 

 Reprezintă o problemă accesul pasagerilor cu nevoi speciale la transpor-
tul public. Numai în orașul Chișinău există transport public cu rampe 
de acces pentru persoanele cu nevoi speciale, dar și aici doar 4,52% din 
numărul total de autovehicule sînt dotate cu astfel de rampe. În celelalte 
orașe, unităţile de transport utilizate pentru transportarea pasagerilor nu 
sînt înzestrate cu echipamentele necesare.



Acest studiu cercetează prestaţia autorităţilor pu-
blice locale în furnizarea serviciilor comunitare de uti-
litate publică. În premieră pentru Republica Moldova, 
cercetarea încearcă să testeze un mecanism de bench-
marking pentru serviciile locale – mecanism asemă-
nător celui folosit de Institutul de Politici Publice din 
România în ultimii ani1. Cercetarea oferă răspuns la 
cîteva întrebări-cheie privind performanţa autorităţilor 
în furnizarea serviciilor publice de gospodărie comu-
nală, acoperind variabile precum accesibilitatea, calita-
tea, eficienţa și costul serviciilor: 

Care este gradul de acces al locuitorilor din orașe-centre 
raionale la serviciul de alimentare cu apă, canalizare, 
salubrizare și transport public?

Care este calitatea serviciilor comunitare de utilitate pu-
blică furnizate celor peste un milion de locuitori din 17 
orașe-centre raionale? 

Cît de eficiente sînt autorităţile și operatorii prestatori 
de servicii în furnizarea serviciilor comunitare?

Care este nivelul investiţiilor făcute de autorităţi pentru 
adaptarea serviciilor la noile exigenţe? 

Care este relaţia dintre cost și calitatea serviciilor furni-
zate cetăţenilor?

1 Vezi și:
http://www.ipp.ro/pagini/serviciile-publice-municipale-bi-

lan35.php,
http://www.ipp.ro/pagini/managementul-serviciilor-publice-

la-nive.php 
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PREZENTAREA VARIABILELOR 

Fiecare variabilă cercetată a fost operaţionalizată cu indicatori conformi 
bunelor practici în benchmarking-ul serviciilor comunitare de utilitate pu-
blică. La elaborarea acestor indicatori, au fost implicaţi direct funcţionari ai 
autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile și experţii de la 
IPP România. 

 Accesibilitatea serviciului. Pentru evaluarea serviciilor publice de apro-
vizionare cu apă, au fost calculaţi și analizaţi următorii indicatori: gradul 
de acces al gospodăriilor la serviciul public de alimentare cu apă și gradul 
de acces al populaţiei la serviciul public de alimentare cu apă, durata ac-
cesului la apă. Evaluarea serviciilor publice de canalizare-epurare a fost 
realizată prin intermediul analizei gradului de acces al populaţiei la ser-
viciul public de canalizare. Serviciile publice de salubrizare sînt analizate 
în baza analizei gradului de acces al populaţiei la serviciul public de sa-
lubrizare. Pentru evaluarea serviciilor de transport public, a fost calculat 
și analizat gradul de acces al populaţiei la serviciul de transport public de 
persoane.

 Calitatea serviciului. Pentru evaluarea serviciilor publice de aprovizio-
nare cu apă, au fost analizaţi următorii indicatori: gradul de conformare 
la cerinţele de potabilitate ale Ministerului Sănătăţii. Evaluarea servicii-
lor publice de canalizare-epurare a fost realizată prin intermediul anali-
zei gradului de conformare la cerinţele de descărcare în mediul acvatic a 
apelor uzate epurate prevăzute de HG nr. 1141 din 10.10.2008. Serviciile 
publice de salubrizare sînt studiate în baza analizei gradului de colecta-
re a deșeurilor municipale, gradului de umplere a gunoiștilor autorizate 
(pentru deșeuri menajere) și gradului de acoperire a orașului cu veceuri 
publice. Pentru evaluarea serviciilor de transport public, au fost calculate 
și analizate capacitatea de transport și vechimea medie a parcului de mij-
loace de transport în comun.

 Transparenţa serviciului. A fost luată în consideraţie disponibilitatea pri-
măriilor de a oferi informaţia solicitată de ADEPT. 

 Adaptabilitatea serviciului. Pentru evaluarea serviciilor publice de aprovi-
zionare cu apă, a fost calculată și analizată valoarea investiţiilor în sistemul 
de aprovizionare cu apă potabilă în ultimii cinci ani. Evaluarea serviciilor 
publice de canalizare-epurare a fost realizată prin intermediul analizei va-
lorii investiţiilor în sistemul de canalizare și epurare în ultimii cinci ani. 
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 Eficienţa serviciului. Pentru evaluarea serviciilor publice de aproviziona-
re cu apă, au fost calculate și analizate pierderile de apă potabilă în re-
ţeaua publică de transport și distribuţie a apei potabile pînă la intrarea în 
bloc/casă. De asemenea, pentru evaluarea eficienţei serviciilor publice de 
aprovizionare cu apă, a fost calculat și analizat gradul de contorizare.

 Suportabilitatea serviciului. Pentru evaluarea serviciilor publice de apro-
vizionare cu apă, a fost analizat preţul la apa potabilă pentru persoane 
fizice și juridice. Evaluarea serviciilor publice de canalizare-epurare a fost 
realizată prin intermediul analizei tarifelor de canalizare-epurare. Servi-
ciile publice de salubrizare sînt analizate în baza analizei tarifelor/taxelor 
pentru serviciul de colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor mena-
jere, exclusiv TVA pentru cei care locuiesc la bloc și pentru cei care locu-
iesc la casă pe pămînt. Pentru evaluarea serviciilor de transport public, au 
fost analizate tarifele întregi ale unei călătorii și gradul de compensare a 
serviciului de transport public local.

 Standarde de cost. Pentru evaluarea serviciilor publice de aprovizionare 
cu apă, au fost analizate costurile operaţionale pe kilometru de reţea publi-
că de transport și distribuţie a apei potabile. Evaluarea serviciilor publice 
de canalizare-epurare a fost realizată prin intermediul analizei costurilor 
operaţionale pe kilometru de reţea publică de colectare și evacuare a apelor 
uzate orășenești. 

 Universalitatea serviciilor. Serviciile publice de salubrizare sînt studiate 
în baza analizei gradului de salubrizare stradală a localităţii și gradului 
de salubrizare stradală a localităţii/pubele. Pentru evaluarea serviciilor de 
transport public, a fost calculat și analizat gradul de acces al pasagerilor 
cu nevoi speciale la serviciul de transport public. 

EȘANTIONUL CERCETAT

Eșantionul de 17 orașe-centre raionale și municipii a fost selectat în 
baza următoarelor criterii: disponibilitatea primăriei de a participa la cerce-
tare; existenţa în oraș a unui număr cît mai mare de servicii comunitare de 
utilitate publică din cele propuse spre cercetare; orașe care nu sînt incluse 
în proiecte de evaluare asemănătoare. Astfel, în cercetarea comparativă au 
fost incluse următoarele orașe: Bălţi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Că-
ușeni, Chișinău, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Edineţ, Glodeni, Hîncești, 
Ialoveni, Nisporeni, Rezina, Soroca și Ștefan-Vodă.
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Datele analizate în raport descriu situaţia serviciilor la nivelul anului 
20112. Această perioadă a fost selectată pentru a prezenta o cercetare actua-
lă, bazată pe date cît mai recente. 

METODE

În procesul de elaborare a studiului, au fost combinate metode de cer-
cetare cantitativă și calitativă, utilizînd măsurări agreate de comunitatea de 
cercetători în domeniul serviciilor comunitare și o metodologie fundamen-
tată în teoriile și practicile existente. Studiul reprezintă o interpretare cali-
tativă a datelor statistice colectate în baza a 26 de indicatori de performanţă 
pentru serviciile de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare, salubrizare și 
transport public, furnizate în 17 centre raionale și municipii din Moldova. 

Pentru cercetare au fost folosite informaţii din surse primare, acestea fi-
ind colectate în perioada 9 ianuarie-4 februarie 2013, prin intermediul unui 
set de chestionare de evaluare standardizate. 

Informaţiile statistice au fost solicitate de la primarii orașelor în baza 
Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie. Pînă pe data de 
4 februarie, data-limită pentru prezentarea informaţiilor, 12 dintre cele 17 
primării au răspuns solicitării ADEPT; 4 primării au răspuns cu o săptă-
mînă mai tîrziu și o singură primărie nu a răspuns deloc (mai multe detalii 
sînt prezentate în capitolul Transparența primăriilor în comunicarea datelor 
despre serviciile publice de gospodărie comunală). 

După colectarea chestionarelor îndeplinite de autorităţile publice locale, 
informațiile au fost compilate într-o bază de date, calculîndu-se valoarea 
indicatorilor aferenţi fiecărui serviciu pentru fiecare oraș. Din cauza ma-
nagementului slab al datelor la nivel local, a fost necesară contactarea tele-
fonică a responsabililor de completarea chestionarelor și solicitarea unui șir 
de precizări, fapt care a dus la extinderea perioadei de colectare a datelor cu 
peste două săptămîni. 

Rezultatele cercetării cantitative sînt reprezentate grafic, ilustrînd com-
parativ performanţa autorităţilor în furnizarea fiecărui serviciu în parte. 
Pentru mai multă claritate, datele sînt interpretate calitativ oferind detalii și 
explicaţii ce rezultă din valoarea indicatorilor calculaţi. 

2 Deoarece colectarea datelor a început în ianuarie 2013, autorităţile locale ne-au co-
municat că nu deţin, la acest moment, informaţii complete despre prestarea serviciilor 
comunitare în 2012, așa încît datele din 2011 au fost considerate mai oportune, atît din 
punct de vedere temporal, cît și logistic.
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Pentru asigurarea veridicităţii rezultatelor, unele informaţii au fost tri-
angulate, folosind surse alternative datelor obţinute de la primărie. Remar-
căm că în unele cazuri au fost obţinute valori diferite pentru același indica-
tor, ceea ce indică inadvertenţe în datele furnizate de autorităţi. Pentru a nu 
reduce din obiectivitatea studiului, toate valorile obţinute din diferite surse 
sînt prezentate. 



În scopul eficientizării procesului de informare 
a populaţiei și a controlului efectuat de către cetăţeni 
asupra activităţii autorităţilor publice și a instituţiilor 
publice, ADEPT a solicitat informaţii de interes public 
în temeiul Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul 
la informaţie. În conformitate cu această lege, autorită-
ţile trebuie să prezinte informaţia solicitată în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de 
acces la informaţie. 

Chiar dacă primăriile orașelor din Republica Mol-
dova nu au mai fost puse în situația de a prezenta unei 
instituţii nonguvernamentale date complexe despre ser-
viciile locale, acestea au dat dovadă de interes pentru 
testarea instrumentului de benchmarking al serviciilor 
de gospodărie comunală și au fost receptive în furniza-
rea datelor. 

22 TRANSPARENŢA PRIMĂRIILOR 
ÎN COMUNICAREA DATELOR 
DESPRE SERVICIILE PUBLICE 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

RESPECTAREA TERMENULUI DE TRANSMITERE 
A INFORMAŢIILOR

Primăriile au primit solicitări individuale de a furniza informaţii despre 
serviciile locale timp de 19 zile lucrătoare (9 ianuarie-4 februarie 2013), o 
perioadă puţin mai lungă decît termenul legal3. Majoritatea primăriilor au 
respectat termenul de comunicare a informaţiei (76% din primăriile inclu-
se în eșantion), acestea fiind primăriile orașelor Basarabeasca, Cahul, Can-
temir, Chișinău, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Edineţ, Hîncești, Ialoveni, 
Nisporeni, Soroca și Ștefan-Vodă. 

3 Conform legii, termenul de furnizare a informaţiilor este de 15 zile lucrătoare. Am 
optat însă pentru termenul de 19 zile pentru a da mai mult timp primăriilor pentru colec-
tarea informaţiilor necesare completării chestionarelor. 
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Trei dintre primării – Bălţi, Căușeni și Rezina – au transmis chestio-
narele completate cu întîrziere de o săptămînă. Chiar dacă legea prevede 
posibilitatea de a obţine o prelungire a termenului în care autoritatea pu-
blică urmează să prezinte informaţiile solicitate, pe motiv că volumul de 
informaţii solicitate este mare sau informaţia necesită mai mult timp pentru 
a fi prelucrată, nicio primărie nu a apelat la această prelungire. Primăria 
orașului Căușeni a invocat lipsa conexiunii la internet în primărie și impo-
sibilitatea de a transmite informaţiile prin fax din cauza limitărilor impuse 
la folosirea telefonului și faxului în comunicarea interurbană. 

Primăria orașului Glodeni este singura primărie care nu a anunţat 
niciun fel de date, chiar dacă s-au făcut apeluri telefonice insistente din par-
tea ADEPT. 

CANALELE FOLOSITE PENTRU COMUNICAREA 
INFORMAŢIILOR

Autorităţile locale au avut posibilitatea de a alege modalitatea de furni-
zare a informaţiilor. Acestora le-a fost sugerată folosirea comunicării elec-
tronice sau a faxului, pentru a reduce perioada de timp necesară transmi-
terii informaţiilor, dar și pentru a simplifica procedura de analiză a datelor. 

Majoritatea primăriilor au prezentat informaţiile utilizînd poșta electro-
nică. Dintre cele zece primării care au folosit emailul, doar primăria ora-
șului Soroca a utilizat adresa de email oficială pentru comunicarea datelor, 
în timp ce primăriile orașelor Basarabeasca, Cantemir și Dondușeni s-au 
servit de adrese de email deschise pe conturi neoficiale (yandex.ru, mail.ru, 
gmail.com). Restul datelor furnizate în format electronic au fost expediate 
de pe adresele personale ale angajaţilor primăriilor (este vorba de primăriile 
Cahul, Căușeni, Edineţ, Ialoveni, Nisporeni și Rezina).

Comunicarea prin fax a fost folosită de trei primării: Cimișlia, Criuleni 
și Hîncești; în timp ce alte trei primării au transmis răspunsuri oficiale prin 
poștă: Chișinău, Bălţi și Ștefan-Vodă. 

CALITATEA DATELOR FURNIZATE DE AUTORITĂŢILE 
PUBLICE LOCALE

Datele furnizate de primării conțin un șir de imprecizii și scăpări. Pri-
măriile au prezentat adesea date eronate din neatenţie, alteori însă, datele au 
fost prezentate cu aproximaţie din cauza lipsei unor asemenea informaţii la 
nivelul autorităţilor locale și al regiilor municipale. 
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Echipa de cercetare a primit adesea date divergente furnizate de aceeași 
autoritate publică locală. Deoarece chestionarele au fost repartizate de pri-
mărie pentru a fi completate de diferite direcţii, întreprinderi și companii, 
datele comunicate de aceștia pentru unii indicatori de verificare erau diferi-
te. Situaţia descrisă vorbește despre un management deficitar al informaţiei 
și datelor statistice la nivel local. În alte cazuri, toate chestionarele au fost 
completate de un singur angajat al primăriei, dar și aici au fost înregistrate 
o serie de scăpări și neclarităţi. 

Chestionarele completate cu cel mai înalt grad de precizie au fost cele 
care vizează serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare. Aceste servicii 
sînt disponibile locuitorilor din toate orașele cercetate și aproape în toate 
cazurile sînt furnizate de operatorii aflaţi în subordinea administraţiei pu-
blice locale. 

Cele mai multe inadvertenţe au fost identificate în datele despre servi-
ciul transport public, care, în toate orașele, este furnizat parţial sau integral 
pe bază contractuală de către agenţi economici privaţi. Odată concesionate, 
autorităţile nu colectează sistematic informaţii despre calitatea și accesibili-
tatea serviciilor publice, lăsînd serviciul prea puţin supravegheat.

Un șir de primării au furnizat date complete, nefiind necesare inter-
venţii suplimentare din partea echipei de cercetare. Acestea sînt primăriile 
orașelor Bălţi, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Dondușeni, Ialoveni, Nisporeni, 
Soroca și Ștefan-Vodă. În același timp, în cazul primăriilor Căușeni și Rezi-
na au fost necesare intervenţii multiple pentru clarificarea datelor.



În Republica Moldova, legislaţia necesară pentru 
organizarea și reglementarea serviciilor publice dar și 
cadrul normativ secundar pentru aplicarea legislaţiei 
sînt depășite de timp și nearmonizate cu reglementările 
europene din domeniu. La fel, documentele de politici 
(strategiile) nu sînt aplicate în totalitate, evaluate, actu-
alizate și nu sînt făcute publice rapoarte de progres. În 
prezent, sînt în vigoare următoarele acte legislative și 
normative: 

 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, nr. 1402-XV din 
24.10.20024. Actul legislativ stabilește cadrul juridic unitar privind înfi-
inţarea și organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în uni-
tăţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea și controlul funcţi-
onării lor. Serviciile publice de gospodărie comunală asigură furnizarea/
prestarea următoarelor servicii: alimentarea cu apă; alimentarea cu ener-
gie termică; canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale; salubrizarea, 
înverzirea localităţilor; asigurarea cu transport public local; administrarea 
fondului locativ public și privat.

 Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor5. Le-
gea stabilește bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor 
în calitatea lor de consumatori. 

 Codul apelor. Legea nr. 1532-XII din 22.06.19936. Codul reglementează 
relaţiile din domeniul folosirii fondului de ape, avînd drept scop asigura-
rea folosirii raţionale a apelor pentru necesităţile populaţiei și ale econo-
miei naţionale; protecţia apelor împotriva poluării, impurificării și epui-

4 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 14-17/49 din 07.02.2003.
5 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 126-131/507 din 27.06.2003.
6 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 10/287 din 30.10.1993.

33 CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMA
TIV CARE REGLEMENTEAZĂ 
DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
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zării; prevenirea și lichidarea efectelor distructive ale apelor; ameliorarea 
stării obiectelor acvatice și păstrarea lor pentru generaţiile prezente și vi-
itoare; protejarea drepturilor persoanelor juridice și fizice și consolidarea 
legalităţii în relaţiile din domeniul apelor. 

 Legea nr. 272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă7. Legea re-
glementează relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă și stabi-
lește norme referitoare la: asigurarea persoanelor fizice și juridice cu apă 
potabilă; funcţionarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă; 
calitatea apei potabile și răspunderea pentru încălcări în acest domeniu. 
Prevederile legii se extind asupra organelor centrale de specialitate și a 
autorităţilor administraţiei publice locale, asupra proprietarilor de siste-
me de alimentare cu apă potabilă și consumatorilor de apă potabilă, în-
treprinderilor și organizaţiilor care efectuează proiectarea, construirea și 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, asupra organelor de 
stat care exercită controlul și supravegherea în domeniul alimentării cu 
apă potabilă, precum și asupra persoanelor fizice și juridice a căror activi-
tate poate influenţa calitatea apei în sursele și sistemele de alimentare cu 
apă potabilă. Conform legii, atribuţiile organelor centrale de specialitate și 
ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul alimentării cu 
apă potabilă sînt: 

– coordonarea activităţii întreprinderilor care exploatează sisteme centra-
lizate și necentralizate de alimentare cu apă potabilă; 

– elaborarea, aprobarea și finanţarea programelor și măsurilor privind 
funcţionarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu 
apă potabilă; 

– organizarea zonelor de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă și 
controlul realizării măsurilor de protecţie a apelor; 

– organizarea contorizării și evidenţei consumului de apă potabilă distri-
buită prin sistemele de alimentare cu apă pe baza unor programe elabo-
rate de autorităţile administraţiei publice; 

– aprobarea limitelor și regimului de distribuire către întreprinderi și or-
ganizaţii a apei potabile din sistemele centralizate; 

– informarea operativă și veridică a consumatorului privitor la calitatea 
apei potabile; 

7 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 39-41/167 din 22.04.1999.



Raport de performanță Cadrul legislativ și normativ care reglementează domeniul serviciilor publice 
de gospodărie comunală

3 21

– luarea de decizii (conform avizelor organelor de supraveghere de stat) 
privind interzicerea temporară a folosirii apei potabile sau a exploatării 
sistemelor de alimentare cu apă potabilă în condiţii excepţionale; 

– soluţionarea altor probleme privind alimentarea cu apă potabilă, con-
form legislaţiei în vigoare.

 Legea apelor, nr. 272 din 23.12.20118. Legea apelor este parţial armoni-
zată cu directivele Consiliului European: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 
privind tratarea apelor urbane reziduale și nr. 91/676 CEE din 12 decem-
brie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi 
din surse agricole, cu directivele Parlamentului European și ale Consi-
liului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui ca-
dru de politică comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE 
din 15 februarie 2006 privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat; 
nr. 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea 
riscurilor de inundaţii; nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind 
standardele de calitate a mediului în domeniul apei. Legea apelor regle-
mentează gestionarea și protecţia apelor de suprafaţă și a celor subterane, 
inclusiv măsurile de prevenire și de combatere a inundaţiilor, a eroziunii 
și măsurile de contracarare a secetei și a deșertificării; activităţile care au 
impact asupra apelor de suprafaţă și a celor subterane, inclusiv captarea și 
folosinţa apei, deversarea apelor uzate și a poluanţilor, alte activităţi care 
ar putea dăuna calităţii apelor. 

 Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului încon-
jurător9. Legea privind protecţia mediului înconjurător constituie cadrul 
juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale și instrucţiu-
nilor în probleme aparte din domeniul protecţiei mediului, care au drept 
obiectiv: asigurarea, pentru fiecare om, a dreptului la un mediu sănătos 
și estetic plăcut; realizarea responsabilităţilor pentru protecţia mediului; 
obţinerea unui diapazon cît mai larg de folosire a resurselor naturale fără 
a depăși limitele admisibile, evitîndu-se epuizarea și degradarea lor, ris-
cul pentru sănătatea oamenilor și alte consecinţe nedorite și imprevizibile; 
protecţia solului și subsolului, a apelor și aerului de poluare chimică, fizică 
și biologică, de alte acţiuni care dereglează echilibrul ecologic; păstrarea 
biodiversităţii și genofondului, integrităţii sistemelor naturale, valorilor 

8 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 81/264 din 26.04.2012. Legea întră în vigoare 
după 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

9 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 10/283 din 30.10.1993.



22 Raport de performanță Cadrul legislativ și normativ care reglementează domeniul serviciilor publice 
de gospodărie comunală

3

naţionale istorice și culturale; restabilirea ecosistemelor și componentelor 
lor, afectate prin activitatea antropică sau calamităţi naturale. 

 Legea nr. 1102-XIII din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale10. 
Legea cu privire la resursele naturale reglementează relaţiile din domeniul 
folosirii, protecţiei și reproducerii resurselor naturale în scopul asigurării 
securităţii ecologice și dezvoltării durabile a ţării.

 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, nr. 1402-XV din 
24.10.200211. Legea stabilește cadrul juridic unitar privind înfiinţarea și 
organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile ad-
ministrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea și controlul funcţionării lor. 
Conform legii, serviciile publice de gospodărie comunală asigură furni-
zarea/prestarea următoarelor servicii: a) alimentarea cu apă; b) alimenta-
rea cu energie termică; c) canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale; 
d) salubrizarea, înverzirea localităţilor; e) asigurarea cu transport public 
local; f) administrarea fondului locativ public și privat.

 Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănă-
tăţii publice12. Legea reglementează organizarea supravegherii de stat a 
sănătăţii publice, stabilind cerinţe generale de sănătate publică, drepturile 
și obligaţiile persoanelor fizice și juridice și modul de organizare a siste-
mului de supraveghere de stat a sănătăţii publice.

 Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea me-
diului13. Legea are drept obiective: a) crearea unui sistem de activita-
te economică în care devine neconvenabilă cauzarea oricărui prejudiciu 
mediului; b) stimularea construcţiei și exploatării sistemelor de captare și 
neutralizare a poluanţilor, implementarea de tehnologii nonpoluante, re-
alizarea altor măsuri care ar micșora volumul emisiilor (deversărilor) de 
poluanţi în mediu și formarea deșeurilor de producţie; c) formarea fon-
durilor ecologice pentru finanţarea activităţii orientate spre ameliorarea 
calităţii mediului. Subiecţii legii sînt persoanele juridice, indiferent de ti-
pul de proprietate și forma juridică de organizare, și persoanele fizice, nu-
mite beneficiari de resurse naturale, care desfășoară activitate economică 
generatoare de poluanţi. Obiectul legii îl constituie relaţiile care apar în 

10 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 40/337 din 19.06.1997.
11 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 14-17/49 din 07.02.2003.
12 Monitorul Oficial al R. Noldova nr. 67/183 din 03.04.2009.
13 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 54-55/378 din 18.06.1998.
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legătură cu emisiile (deversările) de poluanţi în mediu și depozitarea de-
șeurilor de producţie.

 Legea nr. 179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-pri-
vat14. Legea stabilește principiile de bază ale parteneriatului public-privat, 
formele și modalităţile de realizare, procedura de iniţiere și de realizare 
a acestuia, drepturile și obligaţiile partenerului public și ale partenerului 
privat. Parteneriatul public-privat se bazează pe cooperarea între partene-
rul public și partenerul privat, avînd ca scop sporirea eficienţei patrimo-
niului public, fiecare partener asumîndu-și riscuri și responsabilităţi con-
crete. Conform legii, obiect al parteneriatului public-privat poate fi orice 
bun, lucrare, serviciu public sau funcţie exercitată de partenerul public, 
cu excepţia celor interzise expres de lege. Parteneriatul public-privat poate 
fi constituit avînd ca obiect elemente ale infrastructurii și/sau servicii de 
utilitate publică existente sau crearea acestora.

 Codul contravenţional al Republicii Moldova. Legea nr. 218-XVI din 
24.10.200815. Codul contravenţional este legea care cuprinde norme de 
drept ce stabilesc principiile și dispoziţiile generale și speciale în mate-
rie contravenţională, determină faptele ce constituie contravenţii și pre-
vede procesul contravenţional și sancţiunile contravenţionale. Scopul legii 
contravenţionale constă în apărarea drepturilor și libertăţilor legitime ale 
persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de 
lege, în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum și în prevenirea 
săvîrșirii de noi contravenţii.

 Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administra-
tivă16. Legea stabilește cadrul general de reglementare a descentralizării 
administrative pe baza principiilor de repartizare a competenţelor între 
autorităţile publice. Actul legislativ stabilește principiile descentralizării 
administrative, domeniile proprii de activitate a autorităţilor publice lo-
cale de nivelul întîi și al doilea, modul de cooperare a autorităţilor locale, 
delegarea de competenţe, regulile procesului de descentralizare adminis-
trativă, corelarea dintre transferul de competenţe și transferul de resurse, 
descentralizarea financiară, cadrul instituţional al procesului de descen-
tralizare administrativă.

14 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 165-166/605 din 02.09.2008.
15 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 3-6/15 din 16.01.2009.
16 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 29-31/91 din 02.03.2007.
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 Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică lo-
cală17. Legea stabilește și reglementează modul de organizare și funcţio-
nare a autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teri-
toriale.

 Legea condominiului în fondul locativ, nr. 913-XIV din 30.03.200018. 
Legea stabilește raporturile de proprietate în condominiu, modul de cre-
are, exploatare, înstrăinare a proprietăţii imobiliare și de transmitere a 
drepturilor asupra acesteia în condominiu, modul de administrare a pro-
prietăţii imobiliare, precum și modul de înfiinţare, înregistrare, funcţio-
nare și lichidare a asociaţiilor de coproprietari în condominiu.

 Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie19. Legea 
reglementează: a) raporturile dintre furnizorul de informaţii și persoana 
fizică și/sau juridică în procesul de asigurare și realizare a dreptului con-
stituţional de acces la informaţie; b) principiile, condiţiile, căile și modul 
de realizare a accesului la informaţiile oficiale, aflate în posesia furnizo-
rilor de informaţii; d) drepturile solicitanţilor de informaţii; e) obligaţiile 
furnizorilor de informaţii în procesul asigurării accesului la informaţiile 
oficiale; f) modalitatea apărării dreptului de acces la informaţie. 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 13.09.2004 pentru aprobarea Regu-
lamentului cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodă-
rie comunală20. Actul normativ aprobă Regulamentul cu privire la conce-
sionarea serviciilor publice de gospodărie comunală, care stabilește cadrul 
juridic unitar privind etapele și condiţiile de îndeplinit în procedura de 
concesionare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a altor 
servicii publice de gospodărie comunală, indiferent de forma de proprie-
tate a operatorului și forma organizatorică de gestionare.

 Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 10.10.2008 pentru aprobarea Re-
gulamentului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate urbane în 
receptori naturali21. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 10.10.2008, 
este aprobat Regulamentul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate 
urbane în receptori naturali, prin care normativele naţionale de calitate a 

17 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 32-35/116 din 09.03.2007.
18 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 130-132/915 din 19.10.2000.
19 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000.
20 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 171-174/1183 din 17.09.2004.
21 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 189/1163 din 21.10.2008.
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apelor uzate deversate în receptori naturali sînt adaptate la cerinţele Di-
rectivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. Regulamentul 
se referă numai la apele uzate urbane care au fost epurate și la apele uza-
te evacuate din staţiile de epurare ale acestora. Prevederile Regulamen-
tului se aplică la: a) proiectarea, avizarea și, după caz, autorizarea unor 
noi lucrări de folosire a apelor, precum și la deversările de ape uzate din 
staţiile de epurare existente, extinderea sau retehnologizarea obiectivelor 
care evacuează ape uzate epurate sau neepurate; b) stabilirea gradului de 
epurare prealabilă a apelor uzate industriale care intră în sistemele de co-
lectare și în staţiile de epurare a apelor urbane.

 Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 08.04.1998 pentru aprobarea Regu-
lamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor22. Regulamentul 
privind auditul ecologic al întreprinderilor este elaborat în scopul exe-
cutării Legii privind protecţia mediului înconjurător, nr. 1515-XII din 
16.06.1993, Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, 
nr. 1513-XII din 16.06.1993 și a altor acte normative, precum și în scopul 
stabilirii modalităţii de efectuare a auditului ecologic la întreprinderi, în 
subdiviziunile interioare, obiectele și complexele care asigură funcţiona-
rea lor.

 Hotărîrea Guvernului nr. 619 din 16.08.1994 despre reglementarea re-
laţiilor din domeniul gospodăririi apelor și folosirea raţională a resur-
selor de apă în Republica Moldova.23

 Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 18.08.1994 privind aprobarea Regu-
lamentului Cadastrului de Stat al Apelor24. Prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 626 din 18.08.1994, este aprobat Regulamentul Cadastrului de Stat al 
Apelor, care include totalitatea informaţiei oficiale privind resursele de 
apă ale ţării și se ţine în baza evidenţei de stat a apei și controlului opera-
tiv asupra folosirii apelor.

 Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea 
Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor mi-
nerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate“25. Este 
creat Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor mi-

22 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 56-59/400 din 25.06.1998.
23 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 3/26 din 08.09.1994.
24 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 3/30 din 08.09.1994.
25 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 131-135/970 din 24.08.2007.
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nerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate“ și se aprobă 
Normele sanitare privind utilizarea și comercializarea apelor minerale na-
turale, Normele sanitare privind calitatea apei potabile, Regulamentul cu 
privire la băuturile nealcoolice, Regulamentul cu privire la apele minerale 
medicinale, Formularul pentru prezentarea informaţiei privind circulaţia 
apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate 
produse sau importate.



SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

Anual, unui locuitor din Republica Moldova îi revine de 2,5 ori mai pu-
ţină apă decît unui cetăţean european. Unui locuitor al Republicii Moldova 
îi revin circa 330 m3 de apă pe an, reieșind din resursele locale, și 1 700 m3 
pe an, luîndu-se în calcul volumul cotei-parte de apă din rîurile transfron-
taliere, ceea ce este similar nivelului României și aproape de 2,5 ori mai 
puţin decît media europeană.

Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă în cantităţi suficiente trebuie să 
fie una din direcţiile prioritare în politica și acţiunile statului pentru sănă-
tate în relaţie cu mediul, fiind o măsură eficientă în profilaxia maladiilor 
condiţionate de apă. ONU a declarat perioada 22 martie 2005-22 martie 
2015 „Deceniul de acţiune Apă pentru viaţă“, ceea ce confirmă semnificaţia 
problemei la nivel global. Odată cu ratificarea, prin Legea nr. 207-XVI din 
29.07.2005, a Protocolului privind apa și sănătatea la Convenţia din 1992 
vizînd protecţia și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor 
internaţionale, Republica Moldova a devenit parte a Protocolului și, în ter-
men de doi ani, trebuia să elaboreze obiectivele în domeniul alimentării cu 
apă și canalizării, care să asigure diminuarea riscului de apariţie a maladi-
ilor condiţionate de apă. Reforma care a avut loc în descentralizarea servi-
ciilor comunale și transmiterea lor din proprietatea statului în proprietatea 
unităţilor administrativ-teritoriale, conform Hotărîrii Guvernului nr. 530 

44 PERFORMANŢA ÎN FURNIZAREA 
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În capitolul de faţă, sînt analizate serviciile publice 
de alimentare cu apă, canalizare-epurare, salubritate și 
transport public. Pentru evaluarea performanţelor ser-
viciilor publice în orașele care au răspuns chestionare-
lor ADEPT, sînt utilizaţi o serie de indicatori calculaţi 
în baza datelor primare și care caracterizează serviciile 
publice. 
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din 6.06.2000, a dus la deteriorarea stării tehnice a sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare în totalitate și a managementului existent în alimenta-
rea cu apă și evacuarea apelor uzate. 

Programul de alimentare cu apă și canalizare a localităţilor din Repu-
blica Moldova pînă în 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 
30.12.2005, a prevăzut soluţionarea urgentă a problemei ce ţine de moder-
nizarea, reutilarea tehnică și dezvoltarea sistemelor comunale de alimenta-
re cu apă și canalizare, preconizînd atingerea obiectivelor mileniului către 
anul 2015 prin asigurarea accesului la apă potabilă a 50% din populaţie, 
reanimînd sistemul de alimentare cu apă și canalizare existent. Acest sis-
tem, actualmente fiind puţin funcţional, este dotat cu utilaj învechit, avînd 
un consum major de energie, sisteme automate ieșite din uz, amplasate pe 
suprafeţe mari și cu randament de lucru mic, care nu satisfac cerinţele de 
protecţie a mediului și de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei prin acor-
darea unor servicii adecvate de alimentare cu apă și canalizare. Asigurarea 
populaţiei cu apă de calitate este una dintre direcţiile prioritare ale politicii 
statului în domeniu. Principalele obiective ale politicii naţionale în dome-
niul resurselor de apă sînt realizarea unui management stabil al apei în cali-
tate de component natural (resursă) al mediului și categorie social-economi-
că (marfă), dar și crearea unor condiţii sănătoase și inofensive pentru viaţa 
omului. În acest context, a fost elaborat Programul de alimentare cu apă 
și de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 201526, 
apoi Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităţilor din 
Republica Moldova27.

Accesibilitatea serviciului de alimentare cu apă

 Indicator 1 Gradul de acces al populaţiei la serviciul 
   public de alimentare cu apă

Din 1 632 de localităţi de pe teritoriul Republicii Moldova, 55 de orașe 
(100%) și 1 000 de sate (61,3%) dispun de sisteme publice de alimentare cu 
apă. Astfel, din numărul total al populaţiei de 3 560,4 mii, au acces la ser-
viciile centralizate de alimentare cu apă 2 milioane 100 de mii de persoane, 

26 Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30.12.2005.
27 Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 13.06.2007; Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 14 

din 12.04.2012 privind Raportul auditului performanţei în domeniul mediului – apro-
vizionarea cu apă și canalizarea localităţilor: „Situaţia privind aprovizionarea cu apă și 
canalizarea localităţilor din republică este alarmantă și în impas“, în: Monitorul Oficial al 
R. Moldova nr. 93-98/9 din 18.05.2012.
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sau 59%, dintre care, 93% din populaţia urbană și 27% din populaţia rura-
lă28. În continuare, sînt prezentate datele colectate doar din 17 orașe-centre 
raionale din Republica Moldova. 

Boxa 1. Formula de calcul al gradului de acces al populaţiei la serviciul 
public de alimentare cu apă (Gap, %)

Gap = Nta×100%/Nt, în care:
Nt = numărul total al populaţiei din oraș
Nta = numărul total de locuitori cu acces la serviciul de apă prin branșament 
comun

Potrivit datelor furnizate de primării, opt dintre localităţi înregistrea-
ză scoruri superioare peste media naţională. Astfel, orașele Cimișlia, Ialo-
veni, Criuleni, Căușeni, Ștefan-Vodă, municipiul Chișinău, Basarabeasca și 
Soroca asigură accesul la serviciul public de apă potabilă a peste 71,2% din 
locuitori. În patru dintre aceste orașe, peste 90% din locuitori au acces la 
serviciul de alimentare cu apă. 

Figura 1. Gradul de acces al populaţiei la serviciul public de alimentare 
cu apă, %
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Pe de a altă parte, în alte opt orașe incluse în cercetare, gradul de acces 
al populaţiei la serviciul public de alimentare cu apă este sub medie. Un 
astfel de nivel este înregistrat în orașele Rezina (51,16%), Hîncești (61,89%), 

28 Alimentare cu apă și canalizare, pe:
http://apelemoldovei.gov.md/category.php?l=ro&idc=120&
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Edineţ (63,57%), Bălţi (70,01%), Cantemir (56,24%) și Cahul (66,87%). În 
orașele Dondușeni și Nisporeni, gradul de acces al populaţiei la serviciul 
public de alimentare cu apă este mai mic de 50% și constituie 40,75% și re-
spectiv 18,44%. Este important de menţionat că nivelul de acces al popula-
ţiei la serviciile de aprovizionare cu apă înregistrat în orașul Nisporeni este 
mai redus decît media naţională din zonele rurale. Autorităţile din Glodeni 
nu au prezentat datele solicitate.

 Indicator 2 Durata accesului populaţiei la serviciul public 
   de alimentare cu apă

Apa livrată se consumă în rezultatul diferitor activităţi casnice sau la lo-
cul de muncă. S-a calculat că în blocurile canalizate 42% din apă se folosește 
pentru veceuri, 25% – pentru spălatul rufelor, veselei, 18% – pentru dușuri, 
12% – pentru băut și prepararea bucatelor, 3% – pentru dereticare și curăţe-
nie în încăperi. Un duș ordinar consumă 35 litri, o cadă de baie – 80 litri, 
o mașină de spălat – 80 litri la un ciclu de spălare, indiferent de faptul dacă 
este plină sau nu, iar o mașină de spălat vesela – de la 22 pînă la 35 litri29.

Boxa 2. Durata accesului la apă, ore

Ta = No/24 h, în care:
No = numărul de ore pe zi în care este livrată apa

Figura 2. Durata accesului populaţiei la apă, ore
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Numărul de ore pe zi în care este livrată apa

29 Apa potabilă pentru sănătatea ta, pe: http://www.cnsp.md/down/verf1317740970.pdf
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În majoritatea localităţilor analizate în studiu, populaţia dispune de ac-
ces nelimitat la serviciile de aprovizionare cu apă. În 14 orașe, durata acce-
sului populaţiei la apă constituie 24 de ore, iar în orașele Hîncești și Basara-
beasca – 12 ore. În Basarabeasca, locuitorii au acces la serviciul de alimen-
tare cu apă conform unui grafic stabilit de autorităţi, astfel aceștia pot uti-
liza apă rece doar în următoarele intervale de timp: 6.00-9.00; 12.00-14.00; 
17.00-23.00. Administraţia publică locală din orașul Glodeni nu a prezentat 
datele privitor la durata accesului populaţiei din localitate la apă.

Calitatea serviciului

 Indicator 3 Gradul de conformare la cerinţele 
   de potabilitate

Calitatea apei potabile și accesul populaţiei la apă se numără în conti-
nuare printre cele mai importante probleme din Republica Moldova. Potri-
vit Centrului Naţional pentru Sănătate Publică, 93% din populaţia urbană 
și doar 34% din populaţia rurală aveau acces la surse de apă îmbunătăţite 
în anul 2011. Deși incidenţa bolilor condiţionate de apă a scăzut la nivel 
naţional, o situaţie gravă în acest sens se atestă în nordul republicii, unde se 
înregistrează cea mai înaltă cotă de utilizare a apei din fîntîni, cu conţinut 
sporit de nitraţi30.

Specialiștii Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP) estimează 
calitatea apei în Moldova drept „stabil joasă“. Cea mai gravă situaţie se ates-
tă în localităţile rurale, unde principala sursă de apă sînt fîntînile. Potrivit 
CNSP, circa 61% din apeductele legate de sursele subterane de apă și apro-
ximativ 84% din apa din fîntîni nu corespund normelor sanitare privind 
componenţa chimică. Astfel, apa conţine o cantitate sporită de fluor, sul-
faţi, sulfură de hidrogen și alte elemente chimice. Calitatea apei potabile 
din sursele subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici. Cel 
mai mult sursele subterane de apă sînt afectate de fermele zootehnice, gu-
noiști, depozitele de îngrășăminte și deșeuri, precum și de lipsa sistemelor 
de epurare. În acest sens, cea mai dificilă situaţie s-a creat în raioanele 
Nisporeni, Hîncești, Fălești, Telenești, Taraclia, Leova, Ungheni și Ceadîr-
Lunga. O situaţie mai bună se înregistrează în orașele mari, unde, în mare 
parte, sînt folosite sursele de apă de la suprafaţă. În orașele mari, doar cir-

30 Problema aprovizionării cu apă a revenit în forță pe agenda publică din Republica 
Moldova. Vezi: Agenția elvețiană pentru dezvoltare și cooperare, pe: http://www.swiss-co-
operation.admin.ch/moldova/ro/Home/News/News_Detail?itemID=216446
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ca 8% din apa potabilă nu corespunde normelor sanitare. În prezent, 59% 
din populaţia Moldovei are acces la sisteme îmbunătăţite de aprovizionare 
cu apă. În republică funcţionează 53 de sisteme de aprovizionare cu apă, 
dintre care 42 se alimentează din surse subterane, iar 11 – din surse de la 
suprafaţă31.

Banca Mondială oferă suport Republicii Moldova în ceea ce privește co-
nectarea la rețelele publice de alimentare cu apă și îmbunătăţirea calităţii 
apei. În zonele în care Banca Mondială a oferit suport programelor-pilot, 
aprovizionarea zilnică cu apă este acum de 18-24 de ore. Pierderile de apă 
din cauza scurgerilor și infrastructurii în decădere au fost reduse, iar con-
sumul de apă pe cap de locuitor s-a dublat. O altă îmbunătăţire importantă 
în zonele-pilot ține de calitatea apei – 100% din probele de calitate microbi-
ologică a apei au trecut inspecţia32.

Potrivit legii cu privire la apa potabilă, calitatea apei potabile trebuie 
să corespundă normelor stabilite în actele normative în vigoare. Normele 
sanitaro-igienice de calitate a apei potabile se aprobă de către Ministerul 
Sănătăţii. Normele de calitate a apei potabile se asigură prin: alegerea sursei 
corespunzătoare de alimentare cu apă potabilă și a tehnologiei de tratare a 
apei; folosirea de materiale, reactivi și utilaj certificaţi; respectarea regulilor 
de control al calităţii apei potabile, realizarea de programe-model și de pro-
grame de lucru care să corespundă condiţiilor locale, monitorizarea calităţii 
apei și protecţia surselor de alimentare cu apă potabilă împotriva poluării 
lor întîmplătoare sau intenţionate. Normele de calitate a apei potabile și a 
surselor de alimentare cu apă potabilă se reexaminează cel puţin o dată la 
cinci ani.

Boxa 3. Gradul de conformare la cerinţele de potabilitate ale Ministeru-
lui Sănătăţii (Gpotab, %)

Gpotab = Npc×100%/Npa, în care:
Npc = numărul probelor de apă potabilă conforme
Npa = numărul total de probe de apă potabilă analizate

31 http://www.noi.md/md/news_id/20082
32 Dezvoltarea recentă economică și sectorială, pe: http://www.worldbank.org/content/

dam/Worldbank/document/Moldova-Snapshot-rom.pdf
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Figura 3. Gradul de conformare la cerinţele de potabilitate ale Ministe-
rului Sănătăţii, %
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În majoritatea localităţilor analizate în studiu, este remarcat un grad 
de conformare destul de înalt la cerinţele de potabilitate ale Ministerului 
Sănătăţii. Astfel, în zece din cele 17 orașe, indicele calculat este egal cu sau 
depășește 90%. În orașele Căușeni, Bălţi și Cahul, gradul de conformare la 
cerinţele de potabilitate este maxim. În cîteva orașe, precum Hîncești, Ci-
mișlia și Nisporeni, numărul de probe prevalate de apă potabilă conforme 
este mult mai mic în raport cu numărul total de probe analizate. 

Este demn de menţionat faptul că acest indicator a fost măsurat folo-
sind datele transmise de primării și verificat cu ajutorul datelor obţinute 
de la Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP). În majoritatea orașelor, 
datele oferite de primărie sînt identice sau foarte apropiate datelor oferite de 
CNSP. Singura excepție o constituie orașul Dondușeni. Primăria orașului 
Dondușeni a furnizat date conform cărora 100% din probele de apă efec-
tuate corespund cerinţelor de potabilitate – în timp ce CNSP arată că doar 
55% din probele de apă corespund standardelor de potabilitate. Aceste date 
contradictorii ridică semne de întrebare referitor la managementul datelor 
statistice la nivel local. Orașele Rezina, Nisporeni și Glodeni nu au prezentat 
date privitor la potabilitatea apei livrate consumatorilor. 
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Transparenţa serviciului

 Indicator 4 Gradul de contorizare

Montarea contoarelor de apă se face în conformitate cu cerinţele speci-
ficate în Standardul 213(1):2000 (ISO 4064-2) „Măsurarea debitului de apă 
în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 1. Condiţii tehni-
ce“ și Standardul 213(2):2000 (ISO 4064-2) „Măsurarea debitului de apă în 
conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 2. Condiţii de insta-
lare“. Volumul lunar al apei livrate către populaţie este determinat în baza 
indicaţiilor înregistrate de contoarele comune, instalate la branșamentele 
blocurilor locative, excluzînd din indicaţiile contoarelor comune volumul 
tuturor scurgerilor. Volumul de apă potabilă și caldă menajeră consumat 
lunar de către locatarii unui apartament din blocul locativ sau ai unei încă-
peri locuibile din cămin se determină în modul descris mai jos: 

a) pentru consumatorii care dispun de contoare în apartamente, în în-
căperile locuibile în cămine – conform indicaţiilor contoarelor din 
apartamente/încăperile locuibile în cămine și prevederilor anexei din 
Regulament; 

b) pentru consumatorii care nu dispun de contoare în apartamente, în 
încăperile locuibile din cămine – conform indicaţiilor înregistrate de 
contorul blocului locativ, dar nu mai mult decît normele de consum 
prevăzute de Normele consumului de apă pentru clădirile de locuit și 
cele publice, specificate în tabelul 2 din Regulamentul igienic, apro-
bat de Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii și Protecţiei 
Sociale prin Procesul-verbal nr. 5 din 31 octombrie 1996, nr. 06.6.3.

Boxa 4. Gradul de contorizare (Gcont, %)

Gcont = Nbc×100%/Ng, în care:
Nbc = numărul total de branșamente contorizate
Ng = numărul total de branșamente (total gospodării conectate)

Gradul de contorizare a localităţilor analizate în cercetare este relativ 
înalt. Mai mult de jumătate din primăriile chestionate au oferit date din 
care rezultă cote mai mari de 90% ale branșamentelor contorizate. Prin-
tre acestea sînt orașele Basarabeasca (98,42%), Cantemir (92,64%), Bălţi 
(91,94%), Căușeni (99,87%), Cimișlia (100,00%), Criuleni (100,00%), Dondu-
șeni (94,09%), Chișinău (99,81%) și Edineţ (92,98%). La polul opus se află 
orașele Hîncești (69,28%), Ialoveni (50,16%) și Rezina (63,94%).
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Figura 4. Gradul de contorizare, %
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Adaptabilitatea serviciului

 Indicator 5 Valoarea investiţiilor în sistemul de aprovizionare 
   cu apă pe cap de locuitor în ultimii cinci ani

Boxa 5. Valoarea investiţiilor în sistemul de aprovizionare cu apă pota-
bilă în ultimii cinci ani (invest, lei/cap de locuitor)

Invest = ∑(N)/Nt, în care:
N = totalul investiţiilor în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă în fiecare an
Nt = numărul total de locuitori ai orașului

Datele colectate arată o mare discrepanţă între valoarea investiţiilor fă-
cute de diferite primării în sistemul de aprovozionare cu apă în ultimii cinci 
ani. În trei primării din cele 17 cercetate (Soroca, Rezina, Ialoveni), nu s-au 
făcut deloc investiţii în sistemul de aprovizionare cu apă rece, în timp ce în 
orașul Nisporeni s-au invesit 982,45 lei pe cap de locuitor. 

Cu toate acestea, nu întotdeauna orașele care au investit cei mai mulţi 
bani în sistemul de aprovizionare cu apă se bucură și de cele mai calitative 
servicii. De exemplu, în pofida investiţiei majore făcute la Nisporeni, aceas-
tă localitate înregistrează pierderi de apă în reţea de peste 60%; este un oraș 
în care un număr foarte mic de locuitori beneficiază de serviciul de apă, 
tot aici înregistrîndu-se cea mai redusă potabilitate din eșantionul cercetat. 
Aceste rezultate vorbesc despre eficienţă redusă în administrarea serviciului 
public de aprovizionare cu apă. 
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Investiţii relativ înalte, comparativ cu celelalte orașe, sînt înregistrate în 
orașele Cantemir (566,67 lei/locuitor), Hîncești (448,7 lei/locuitor), Căușeni 
(258,79 lei/locuitor) și Basarabeasca (262,01 lei/locuitor). Dar și în aceste ca-
zuri, investiţiile sînt prea mici pentru a soluţiona problemele existente în 
domeniul serviciilor publice de aprovizionare cu apă. În localităţile Edineţ, 
Dondușeni, Criuleni, Cimișlia, Cahul și municipiile Bălţi și Chișinău, in-
vestiţiile realizate în ultimii cinci ani sînt mai mici de 120 lei/locuitor. În 
Ștefan-Vodă, investiţii majore în sistemul de aprovizionare cu apă au fost 
făcute în perioada 2005-2007, cu suportul Băncii Mondiale. 

Figura 5. Valoarea investiţiilor în sistemul de aprovizionare cu apă pe 
cap de locuitor în ultimii cinci ani (lei/locuitor)
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Pe parcursul anilor 2008-2011, sectorul de aprovizionare cu apă și ca-
nalizare a fost finanţat din diverse surse: bugetul de stat, bugetele locale, 
donatorii străini, Fondul Ecologic Naţional (FEN), Fondul Naţional pentru 
Dezvoltare Regională (FNDR) etc. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului 
Finanțelor privind executarea bugetului de stat, precum și utilizarea mijloa-
celor financiare alocate din FEN, valoarea totală a mijloacelor alocate siste-
mului în această perioadă a constituit echivalentul a 544,1 milioane de lei33. 

Pentru susţinerea sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare, unii 
donatori străini acordă granturi pentru realizarea proiectelor AAPL. Con-
form datelor din diverse rapoarte, studii mass-media etc., volumul unor ase-
menea granturi, acordate de numai patru donatori pe parcursul perioadei 

33 Cifra nu include alocaţiile din bugetele locale, precum și din fondurile ecologice 
locale.
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menţionate, a alcătuit 41,6 milioane de dolari SUA și 3,0 milioane de euro 
(echivalentul a circa 550,0 milioane de lei), ceea ce depășește alocaţiile de la 
toate componentele bugetului de stat pentru proiectele coordonate de organul 
central responsabil de sector – Ministerul Mediului (MM). Nu este exclus 
faptul iniţierii și/sau derulării și a altor proiecte în cadrul AAPL, despre care 
nu se cunoaște nici la nivelul MM, nici la cel al Agenţiei „Apele Moldovei“, 
organul responsabil de implementarea politicilor în domeniul respectiv34.

Implementarea Proiectelor investiţionale în sectorul aprovizionării cu 
apă și canalizare, la 01.07.201235

Nr. 
d/o Proiectul

Credi-
torul/
dona-
torul

Perioada 
de 

implemen-
tare

Valoarea
contrac-

telor 
(echiva-
lentul 

în USD)

Suma 
debur-

sată 
(mili-
oane 
USD) +/- %

Cheltu-
ieli 

aferente 
deservirii 
cre ditelor

1. Proiectul 
naţional de 
aprovizio-
nare cu apă 
și canalizare

AID 
(credit)

19.12.2008-
30.06.2013

14,0 7,3 -6,7 52,1% 81,6

2. Proiectul-
pilot de 
aprovizio-
nare cu apă 
și canalizare

AID 
(credit)

08.09.2003-
13.01.2010

13,2 13,2 0,0 100% 585,7

3. Proiectul 
de infra-
structură 
a mediului 
(construcţia 
staţiei de 
epurare în 
or. Soroca)

GEF 
(grant)

30.10.2007-
15.12.2011

4,6 0,8 -3,8 17,4%

34 Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 31 din 20.07.2012 privind Raportul auditului per-
formanţei: „Pentru ca beneficiile scontate privind reabilitarea și construcţia sistemelor 
de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare să fie atinse, sînt necesare îmbunătăţiri 
în gestionarea mijloacelor publice destinate realizării acestora, precum și a sistemului de 
management în cadrul autorităţilor publice responsabile de implementarea proiectelor în 
domeniul vizat“, în: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 177-180/24 din 24.08.2012.

35 Acordurile de finanţare/grant și informaţiile Ministerului Finanţelor.
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4. Proiectul de 
Dezvoltare 
Regională 
și Protec-
ţie Socială 
(partea D 
– staţia de 
epurare din 
or. Orhei)

CE 
(grant)

07.08.2009-
30.09.2012

3,6 1,4 -2,2 38,9%

5. Proiectul 
de îmbu-
nătăţire a 
sistemelor 
de apă în 
șase loca-
lităţi din 
Republica 
Moldova

Fondul 
Kuwei-
tian 
(credit)

22.03.2005-
30.06.2012

6,5 1,3 -5,2 20,0% 98,4

6. Programul 
de dezvol-
tare a ser-
viciilor de 
aprovizio-
nare cu apă 
potabilă

BERD 
(credit)

26.01.2011-
01.12.2013

13,3 0,1 -13,2 0,8% 129,8

BEI 
(credit 
acordat 
guver-
nului)*

11.02.2011-
16.09.2013

13,3 -13,3 0,0% 96,0

FIV 
(grant)

26.11.2010-
26.11.2017

13,3 13,3 0,0 100%

Total  39,9 13,3 -26,6 33,3% 225,8

TOTAL 81,8 37,4 -44,4 45,7% 991,5

Eficienţa serviciului

 Indicator 6 Pierderile de apă potabila în reţeaua publică

O cantitate importantă de apă – 39% – se pierde în procesul de distri-
buire a apei de la producător pînă la consumator: 75% din pierderi se pro-
duc în rezultatul avarierilor din reţea și 25% – în urma defecţiunilor tehnice 
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la reţelele interioare de apeduct sau la robinete (un robinet defectat duce la 
pierderea a 9 litri de apă/minut36).

Boxa 6. Pierderea de apă potabilă în reţeaua publică de transport și distri-
buţie a apei potabile pînă la intrarea în bloc/casă („apa nefacturată“), %

Pg = (Qp-Qf)×100%/Qp, în care:
Qp = cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de trans-
port și distribuţie), în m3/an
Qf = cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/an

Datele prezentate în cercetare arată clar că în majoritatea localităţilor 
pierderea de apă potabilă în reţeaua publică de transport și distribuţie a apei 
pînă la intrarea în bloc/casă este mai mare de 30%. Astfel, pierderile de apă 
potabilă în reţeaua publică din Basarabeasca alcătuiesc 36,25%, mun. Chi-
șinău – 39,69%, mun. Bălţi – 41,66%, Căușeni – 46,09%, Soroca – 47,09%, 
Criuleni – 49,31%, Dondușeni – 54,09%, Rezina – 58,75%, Nisporeni – 
61,12%, iar în Edineţ tocmai 72,18%. O situaţie favorabilă este înregistrată 
în orașele Ștefan-Vodă (27,29%), Hîncești (12,80%), Cantemir (11,21%) și Ci-
mișlia (1,65%).

Figura 6. Pierderile de apă potabilă în reţeaua publică, %

nu au prezentat

72,18%
61,12%

58,75%
54,09%

49,31%
47,72%

47,09%
46,09%

41,66%
39,69%

36,25%
27,29%

12,80%
11,21%

1,65%

Pierderile de apă potabilă în rețeaua publică (%)

Edineț
Nisporeni

Rezina
Dondușeni

Criuleni
Cahul

Soroca
Căușeni

Bălți
Chișinău

Basarabeasca
Ștefan-Vodă

Hîncești
Cantemir

Cimișlia
Glodeni

36 Apă potabilă pentru sănătatea ta, pe: http://www.cnsp.md/down/verf1317740970.pdf
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Suportabilitatea serviciului

 Indicator 7 Tariful pentru apa potabilă plătit de persoanele 
   fizice

Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de 
canalizare și epurare a apelor uzate se aprobă de către autorităţile admi-
nistraţiei publice locale, iar tarifele pentru serviciile publice de alimentare 
cu apa tehnologică (industrială), prestate centralizat la nivel de municipiu 
(oraș) și raion se aprobă de către Consiliul de Administraţie al ANRE, în 
coordonare cu administraţia publică locală. Întreprinderile calculează tari-
fele conform prevederilor Metodologiei aprobate de către ANRE și le pre-
zintă spre aprobare autorităţilor abilitate cu dreptul de aprobare a tarifelor 
respective (ANRE, autorităţile publice locale). Întreprinderile pentru care 
tarifele pentru serviciile prestate sînt aprobate de către ANRE prezintă 
calculele și toate materialele necesare de stabilire a tarifelor în strictă con-
formitate cu Regulamentul privind procedurile și regulile de ajustare a 
tarifelor la serviciile reglementate de ANRE, iar cele ale căror tarife sînt 
aprobate de către autorităţile publice locale – conform regulilor și proce-
durilor stabilite de către aceste organe. Autorităţile publice locale sînt în 
drept să stabilească pentru populaţie tarife mai mici decît cele medii cal-
culate, acoperind diferenţa respectivă din contul majorării tarifelor pentru 
celelalte categorii de consumatori. În cazul cînd tarifele diferenţiate sînt 
stabilite fără balansarea reducerilor pe un grup de consumatori și majo-
rărilor pe alt grup, autoritatea publică locală este obligată să compense-
ze întreprinderii, din sursele financiare proprii, pierderile suportate din 
această cauză. În tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, 
de canalizare și epurare a apelor uzate se includ consumurile și cheltuielile 
pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, transportarea, distribuţia și 
furnizarea apei, transportarea și epurarea apelor uzate pînă la punctul de 
delimitare a consumatorului37.

Preţul apei potabile livrate persoanelor fizice în localităţile cuprinse în 
cercetare variază mult, de la 8 lei/m3 pînă la 15,21 lei/m3, media fiind de 
11,08 lei/m3. Cele mai înalte preţuri sînt stabilite de către organele adminis-
traţiei publice locale din Ștefan-Vodă (15 lei/m3) și Dondușeni (15,21 lei/m3). 
Preţuri ridicate, între 10 lei/m3 și 15 lei/m3, sînt stabilite în orașele Bălţi 

37 Hotărîrea ANRE nr. 164 din 29.11.2004 privind Metodologia determinării, apro-
bării și aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canaliza-
re și epurare a apelor uzate, în: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 218-223/465 din 
03.12.2004.
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(12,59 lei/m3), Edineţ (12,5 lei/m3), Nisporeni (12 lei/m3), Hîncești (11,84 lei/m3), 
Căușeni (11,63 lei/m3), Rezina (10 lei/m3) și Cimișlia (10 lei/m3). Preţuri re-
lativ moderate, pînă la 10 lei/m3, sînt stabilite în șase localităţi: Basarabeasca 
(8 lei/m3), Chișinău (8,06 lei/m3), Criuleni (9,2 lei/m3), Soroca (9,45 lei/m3), 
Ialoveni (9,9 lei/m3) și Cantemir (9,95 lei/m3). 

În orașul Ștefan-Vodă, tariful actual pentru apă potabilă furnizată popu-
lației, care este și unul dintre cele mai înalte tarife aprobate în orașele ches-
tionate, este aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Ștefan-Vodă nr. 6/1 
din 25.09.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor locale“. La baza acestei de-
cizii a stat demersul ÎM „Apă-Canal Ștefan-Vodă“ nr. 85 din 26.05.2009 „Cu 
privire la aprobarea noilor tarife la serviciile de alimentare cu apă, canali-
zare, deservirea sistemelor inginerești de alimentare cu apă și canalizare; în 
scopul ameliorării situaţiei financiare a ÎM „Apă-Canal Ștefan-Vodă“. Prin 
această decizie, sînt aprobate următoarle tarife: 

a) apa potabilă pentru 1 m3: I grup – populaţia – 15 lei, II grup – ÎM 
„Reţelele Termice Ștefan-Vodă“ – 28 lei, fără TVA; III grup – alţi con-
sumatori – 48,74 lei, fără TVA;

d) deservirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din subsoluri 
și etajele tehnice, pentru un m2 de suprafaţă totală: I grup – popu-
laţia – 0,30 lei și II grup – alţi consumatori – 3,6 lei, fără TVA. 

O situație similară este atestată și în orașul Dondușeni, unde, din cau-
za datoriilor înregistrate de întreprinderea municipală față de furnizorii de 
resurse energetice, au loc sistări frecvente în aprovizionarea cu apă potabilă 
a populației. La fel, municipalitățile duc o lipsă acută de resurse financiare 
pentru extinderea rețelelor de aprovizonare cu apă. De exemplu, în orașul 
Dondușeni, conform planului general de dezvoltare social-economică a ora-
șului pentru anii 2009-2014, erau planificate:

 în perioada anilor 2009-2011, finalizarea reconstrucției sistemului de 
aprovizionare cu apă și canalizare, cu costuri anuale de 13,6 milioane 
de lei și reconstrucţia sistemului de apeduct din cartierul fabricii de 
zahăr, cu costuri anuale de 4,0 milioane de lei;

 în perioada anilor 2009-2014, extinderea sistemului de apeduct și ca-
nalizare, cu costuri anuale de 12,5 milioane de lei.
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Figura 7. Preţul la apă potabilă pentru persoane fizice, lei
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Standarde de cost
 Indicator 8 Costul operaţional pe kilometru de reţea publică 
   de transport și distribuţie a apei potabile

Costurile operaționale includ: costurile directe de exploatare (consum 
de materii prime, materiale și servicii, energie, întreţinere); costurile lega-
te de forţa de muncă; cheltuielile administrative și generale, cheltuielile de 
vanzare și distribuţie; reparaţiile capitale și înlocuirile de echipamente cu 
durata de viaţă sub perioada de referinţă (se includ în costurile de operare, 
în masura în care nu au fost prevăzute drept costuri investiţionale). 

La calcularea tarifelor, sînt luați în vedere o serie de indicatori stabiliți în 
Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciile pu-
blice de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată de 
ANRE38. Structura consumurilor și cheltuielilor care se includ în cost pentru 
calcularea tarifelor este stabilită în conformitate cu prevederile Standardului 
naţional de contabilitate 3 „Componenţa consumurilor și cheltuielilor între-
prinderii“, altor standarde naţionale de contabilitate și cuprinde următoarele: 
consumuri de materiale (CM); consumuri privind retribuirea muncii (CRM); 
consumuri indirecte de producţie (CIP); cheltuieli comerciale (CC); cheltuieli 
generale și administrative (CGA); alte cheltuieli operaţionale (CO); pierderi 
excepţionale (PE). Adică: Ca = CM + CRM + CIP + CC + CGA + CO + PE, 
unde: Ca înseamnă consumurile și cheltuielile întreprinderilor. 

38 Hotărîrea ANRE nr. 164 din 29.11.2004 privind Metodologia determinării, aprobă-
rii și aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare și epu-
rare a apelor uzate, în: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 218-223/465 din 03.12.2004.
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Boxa 8. Costul operaţional pe kilometru de reţea publică de transport și 
distribuţie a apei potabile (Coper, lei/km)

Coper = Ctot/Lr, în care:
Ctot = costul total anual de exploatare, întreţinere și reparaţii ale reţelei de 
transport și distribuţie, în lei
Lr = lungimea totală a reţelei de transport și distribuţie a apei, în km

Costurile operaţionale în reţeaua publică de transport și distribuţie a 
apei potabile variază mult în localităţile analizate în cercetare. Astfel, în trei 
orașe – Soroca, Cahul și municipiul Bălţi – acestea depășesc 100 000 lei/km 
reţea. În municipiul Bălţi, costul constituie 203 006,76 lei/km reţea, iar în 
orașele Soroca și Cahul – 159 076,1 și respectiv 124 743,83 lei/km reţea. 
Costuri operaţionale mai mici, între 40 000 lei/km și 100 000 lei/km re-
ţea, sînt înregistrate în orașele Ștefan-Vodă (67 412,84 lei/km), Nisporeni 
(57 062 lei/km), Hîncești (75 064 lei/km), Criuleni (70 890,57 lei/km), Cante-
mir (47 634,83 lei/km) și Basarabeasca (49 529,48 lei/km). Cele mai mici cos-
turi operaţionale în reţeaua publică de transport și distribuţie a apei potabile 
sînt în orașele Cimișlia (2 290,08 lei/km), Chișinău (6 824,18 lei/km), Cău-
șeni (21 097 lei/km), Edineţ (26 937,39 lei/km) și Dondușeni (30 348 lei/km). 
Administraţia publică locală din orașele Glodeni și Rezina nu au prezentat 
datele necesare pentru calcularea costului operaţional pe km de reţea publi-
că de transport și distribuţie a apei potabile.

Figura 8. Costul operaţional pe kilometru de reţea publică de transport 
și distribuţie a apei potabile, lei/km
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 Indicator 9 Consumul mediu zilnic de apă

Boxa 9. Consumul mediu de apă potabilă facturată/persoană/zi (m3)

Cm = Qf/Nta, în care:
Qf = cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/zi
Nta = numărul total de locuitori cu acces la serviciul de apă prin branșament 
comun

Conform UNICEF, se recomandă acoperirea necesităţilor de apă pentru 
o persoană în mediu cu 100 l/zi, dintre care minimum 20 l/zi în scopuri 
potabile și 80 l/zi în scopuri menajere.39

Cel mai mare consum mediu zilnic de apă este înregistrat în orașele Că-
ușeni, Cimișlia și municipiul Chișinău – 0,29 m3, 0,18 m3 și respectiv 0,18 m3. 

Figura 9. Consumul mediu zilnic de apă

nu au prezentat

0,29
0,18
0,18

0,10
0,10
0,10

0,09
0,09

0,08
0,07

0,07
0,06
0,06
0,06

0,05
0,04

0,02

Căușeni
Chișinău
Cimișlia

Edineț
Bălți

Media
Cantemir

Cahul
Rezina

Basarabeasca
Soroca

Hîncești
Criuleni

Dondușeni
Nisporeni

Ștefan-Vodă
Ialoveni
Glodeni

Potrivit datelor furnizate de autorităţile locale, în orașul Ialoveni este 
înregistrat cel mai mic consum, care constituie 0,02 m3. În celelalte orașe, 
media consumului zilnic de apă este în creștere și realizează următoarele 
valori: Ștefan-Vodă (0,04 m3), Nisporeni (0,05 m3), Dondușeni (0,06 m3), 
Criuleni (0,06 m3), Hîncești (0,06 m3), Soroca (0,07 m3), Basarabeasca 
(0,07 m3), Rezina (0,08 m3), Cahul (0,09 m3), Cantemir (0,09 m3), Bălţi 
(0,1 m3) și Edineţ (0,1 m3). Administraţia publică locală din orașul Glodeni 
nu a prezentat datele privitor la consumul mediu zilnic de apă.

39 Apă potabilă pentru sănătatea ta, pe:  http://www.cnsp.md/down/verf1317740970.pdf
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SERVICIUL PUBLIC DE CANALIZARE ȘI EPURARE

Potrivit programului de ţară al Băncii Mondiale din 2012, doar aproxi-
mativ 40% din comunităţile rurale dispun de infrastructură de canalizare, 
care, în multe cazuri, a încetat să mai funcţioneze. Aproximativ 80% din 
toţi locuitorii regiunilor urbane sînt conectaţi la sistemul de aprovizionare 
cu apă și 63% la sistemul de canalizare40. 

Conform datelor Agenţiei „Apele Moldovei“, în prezent, de reţele de 
canalizare publică dispun 623 de localităţi, inclusiv: 3 municipii, 52 de 
orașe, 565 de localităţi rurale. Sistemul comunal de canalizare a apelor 
uzate în localităţile din Republica Moldova este alcătuit din 464 de staţii 
de epurare, 557 de staţii de pompare și reţele de canalizare cu lungimea 
totală de 2 966 km. Din volumul total al apelor uzate evacuate în anul 
2010, 585 milioane m3 au fost convenţional pure (fără epurare) iar 116 
milioa ne m3 au fost normativ epurate.

Accesibilitatea serviciului

 Indicator 1 Gradul de acces al populaţiei la serviciul 
   de canalizare

Potrivit datelor furnizate de primării, 12 dintre orașele incluse în cerce-
tare dispun de staţii de epurare funcţionale: Basarabeasca, Cahul, Chișinău, 
Bălţi, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Edineţ, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni și 
Ștefan-Vodă. Orașul Cantemir dispune de o staţie de epurare nefuncţională, 
astfel apele uzate care se adună nu sînt prelucrate/filtrate și se revarsă direct 
în rîul Tigheci. Nici în Criuleni nu există o staţie de epurare, dar aici apele 
uzate se colectează și se transmit la staţia de epurare din orașul Dubăsari. 
În Soroca, oraș cu circa 35 000 de locuitori, nu există o staţie de epurare a 
apelor uzate. 

Din cauza sistemului de canalizare învechit, se conturează o nouă prac-
tică în orașele Moldovei – colectarea apelor uzate în edificii (gropi) special 
amenajate. Acestea sînt curăţate periodic de autorităţi contra unei taxe su-
plimentare. Numărul edificiilor variază de la trei, în Basarabeasca, la 944, 
în Ștefan-Vodă. 

40 Dezvoltarea recentă economică și sectorială, pe: ttp://www.worldbank.org/content/
dam/Worldbank/document/Moldova-Snapshot-rom.pdf
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Boxa 10. Gradul de acces al populaţiei la serviciul public de canalizare 
(Gap, %)

Gap = Ntc×100%/Nt, în care:
Ntc = numărul de locuitori cu acces la serviciul public de canalizare, prin ra-
cord comun
Nt = numărul total de locuitori ai orașului

Conform datelor colectate, numai în două localităţi, Căușeni și munici-
piul Chișinău, se înregistrează scoruri peste media naţională în privinţa ac-
cesului populaţiei urbane la serviciul public de canalizare. Gradul de acces 
al populaţiei la serviciul public de canalizare în aceste localităţi constituie 
67,84% și respectiv 86,68%, media naţională fiind de 63%. Un nivel mai re-
dus, dar apropiat de media naţională este înregistrat în orașele Ștefan-Vodă 
(61,93%), Cantemir (52,59%), Cahul (50,82%) și municipiul Bălţi (57,36%). 

În majoritatea orașelor analizate în cercetare, gradul de acces al popu-
laţiei la serviciul public de canalizare este redus și nu depășește nivelul de 
50%. Un astfel de nivel este înregistrat în orașele Soroca (48,72%), Rezina 
(39,74%), Hîncești (30,98%), Ialoveni (44,44%), Edineţ (36,36%), Dondușeni 
(41,26%) și Criuleni (47,05%). 

Figura 10. Gradul de acces al populaţiei la serviciul public de canalizare, %
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În orașele Cimișlia, Basarabeascași Nisporeni, gradul de acces al po-
pulaţiei la serviciul public de canalizare este mai mic de 25% și constituie 
22,04%, 18,02% și respectiv 12,07%. Autorităţile din Glodeni nu au prezen-
tat datele solicitate.



Raport de performanță Performanța în furnizarea principalelor servicii publice de gospodărie comunală 
la nivelul orașelor-centre raioanale și municipii

4 47

Calitatea serviciului

 Indicator 2 Gradul de conformare la cerinţele de descărcare 
   a apelor uzate

Boxa 11. Gradul de conformare la cerinţele de descărcare în mediul acvatic 
a apelor uzate epurate prevăzute de HG nr. 1141 din 10.10.2008 (Guz, %)

Guz = Npc×100%/Npa, în care:
Npc = numărul de probe conforme normelor de deversare a apelor uzate în 
apele receptoare
Npa = numărul total de probe analizate la descărcarea în emisar (receptor)

Din informaţia acumulată rezultă că numai 11 localităţi din cele 17 
analizate în cercetare dispun de date privitor la conformarea la cerinţele de 
descărcare a apelor uzate. În 5 localităţi, gradul de conformare la cerinţele 
de descărcare a apelor uzate este destul de înalt și depășește 90%, pe cînd 
în alte 5 orașe niciuna dintre probele de apă uzată nu corespund cerinţelor 
igienice (Ștefan-Vodă, Soroca, Dondușeni, Cimișlia și Cantemir). În orașul 
Hîncești, cerinţele de descărcare a apelor uzate sînt executate integral. În 
orașele Edineţ, Cahul și municipiile Bălţi și Chișinău, gradul de conformare 
la cerinţele de descărcare a apelor uzate constituie 91,67%, 94,05%, 96,85% 
și respectiv 93%. 

O atenţie sporită trebuie acordată orașelor Cantemir și Soroca, unde apa 
uzată adunată din sistemul de canalizare se revarsă direct în rîurile Tigheci 
și Nistru, nefiind prelucrată. 

Figura 11. Gradul de conformare la cerinţele de descărcare a apelor uzate, %
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Adaptabilitatea serviciului

 Indicator 3 Valoarea investiţiilor în sistemul de canalizare 
   și epurare în ultimii cinci ani

Boxa 12. Valoarea investiţiilor în sistemul de canalizare și epurare în 
ultimii cinci ani (Invest, lei/locuitor)
Invest = ∑(N)/ Nt, în care:
N = totalul investiţiilor în sistemul de canalizare și epurare în fiecare an
Nt = numărul total de locuitori

Luînd în consideraţie starea în care se află sistemele de canalizare, este 
oportună atragerea de investiţii serioase pentru modernizarea acestora. În 
prezent, valoarea investiţiilor în sistemele de canalizare și epurare sînt mi-
nore. În ultimii cinci ani, în localităţile studiate în cercetare, valoarea in-
vestiţiilor a variat considerabil. Dacă într-o serie de localităţi, cum ar fi 
Nisporeni, Edineţ, Criuleni, Bălţi, Chișinău, valoarea investiţiilor în siste-
mul de canalizare și epurare în ultimii cinci ani nu a depășit 25 de lei 
pe cap de locuitor, atunci în orașul Cimișlia acest indicator a înregistrat 
316,57 lei pe cap de lo cuitor, de circa 12 ori mai mult decît în Chișinău. Ni-
veluri re lativ înalte ale investiţiilor (de circa 4 ori mai mari), în comparație 
cu orașele din grupul celor cu investiţii mici, sînt înregistrate în Hîncești 
(96,28 lei/lo   cui tor), Dondușeni (141,84 lei/locuitor), Căușeni (149,75 lei/lo-
cuitor), Cahul (103,03 lei/lo cuitor) și Basarabeasca (75,45 lei/locuitor). Au-
torităţile din Glodeni și Rezina nu au prezentat datele privitoare la valoarea 
investiţiilor în sistemul de canalizare și epurare în ultimii cinci ani. 

Figura 12. Valoarea investiţiilor în sistemul de canalizare și epurare în 
ultimii cinci ani, lei/locuitor
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Standarde de cost

 Indicator 4 Costulul operaţional pe kilometru de reţea 
   publică de canalizare

Boxa 13. Cost operaţional pe kilometru de reţea publică de colectare și 
evacuare a apelor uzate orășenești (Coper, lei/km)

Coper = Ctot/Lr, în care:
Ctot = costul total anual de exploatare, întreţinere și reparaţii ale reţelei de 
colectare și evacuare a apei uzate orășenești, în lei
Lr = lungimea totală a reţelei de colectare și evacuare a apelor uzate orășe-
nești, în km

Costurile operaţionale pe kilometru de reţea publică de colectare și eva-
cuare a apelor uzate orășenești diferă mult în funcție de localităţi. Cel mai 
mare cost operaţional este înregistrat în municipiul Bălţi – 186 599,57 lei/km. 
Pentru exploatarea, întreţinerea și reparaţia reţelei de colectare și evacu-
are a apelor uzate orășenești, în Bălţi se fac cheltuieli de circa 3,5 ori mai 
mari decît în majoritatea orașelor analizate în studiu. Excepţie fac trei lo-
calităţi – Nisporeni, Cahul și Hîncești –, unde costurile operaţionale sînt 
relativ ridicate, dar mai mici de circa 2 ori decît în Bălţi. În Nisporeni, 
Cahul și Hîncești, costurile operaţionale pe kilometru de reţea publică de 
colectare și evacuare a apelor uzate orășenești înregistrează 113 135,74 lei/
km, 101 642,27 lei/km și 97 828 lei/km. Costuri operaţionale relativ me-
dii, cuprinse între 30 000 și 60 000 lei/km sînt înregistrate în 7 localităţi 
din cele 17 incluse în cercetare. Acestea sînt orașele Ștefan-Vodă (55 696,79 
lei/km), Cantemir (48 985,96 lei/km), Soroca (43 222,85 lei/km), Căușeni 
(40 180 lei/km), Criuleni (36 551,67 lei/km), Dondușeni (33 335,53 lei/km) 
și Edineţ (32 531,31 lei/km). Costuri operaţionale relativ reduse sînt înregis-
trate în orașele Cimișlia (10 081,69 lei/km), Basarabeasca (79,10 lei/km) și 
municipiul Chișinău (3 094,27 lei/km). 

În general, în zona de Nord, sistemele de canalizare funcţionează, în 
mare parte, doar în localităţile urbane. Densitatea reţelelor de canalizare 
este de aproximativ 20 km/100 km2 sau cu 22,6% mai puţin faţă de me-
dia naţională. La Bălţi, acest indicator este de 9 ori mai mare, ceea ce în-
seamnă 185 km/100 km2. Situaţia este agravată de starea tehnică a staţiilor 
de epurare, precum și de reţeaua de canalizare învechită. Orașul Soroca, 
avînd o populaţie de circa 35 de mii de locuitori, nu are acces la serviciile 
de epurare, iar apele pluviale sînt deversate direct în Nistru. Zilnic, în rîu 
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pătrund 2 040 tone de deșeuri, care nu sînt tratate41. În opinia autorilor 
studiului, atragerea unor proiecte investiționale pentru modernizarea re-
ţelelor publice de colectare și evacuare a apelor uzate orășenești ar con-
tribui la soluționarea eficientă a problemelor existente (calitatea servicii-
lor, problemele de mediu, accesibiltatea serviciilor, diminuarea costurilor 
operaționale etc.).

Autorităţile din Glodeni, Ialoveni și Rezina nu au prezentat datele pri-
vitoare la costurile totale anuale de exploatare, întreţinere și reparaţii ale 
reţelei de colectare și evacuare a apelor uzate orășenești.

Figura 13. Costul operaţional pe kilometru de reţea publică de colectare 
și evacuare a apelor uzate orășenești, lei/km
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Următorul grafic (figura 14) prezintă corelaţia dintre investiţiile făcute 
de autorităţi în sistemul de canalizare și epurare și costul de întreţinere a 
acestuia. Putem observa că chiar dacă în unele orașe valoarea investiţii-
lor în ultimii cinci ani este aproape egală, există devieri semnificative în 
costul de întreţinere a sistemului de canalizare, ceea ce indică eficienţa 
redusă în gestionarea serviciului în orașe precum Bălţi, Nisporeni, Hîn-
cești și Cahul. De asemenea, este vizibil că în orașele Cimișlia, Căușeni și 
Dondușeni, datorită volumului mărit de investiţii în sistemul de canaliza-
re, preţul de întreţinere a acestuia este relativ redus. Localitățile Chișinău 

41 http://www.adrnord.md/public/files/studii/Studiu_diagnostic_ADR_Nord_2006-
2010.pdf
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și Basarabeasca par a fi cele mai eficiente, reușind, cu investiţii mici, să 
aibă și costuri de întreţinere a reţelei mici, și un grad înalt de conformare a 
apelor uzate la normele ecologice.

Figura 14. Corelaţia dintre investiţiile făcute în reţeaua publică de co-
lectare și evacuare a apelor uzate orășenești și costul de întreţinere a 
acesteia
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Suportabilitatea serviciului

 Indicator 5 Tariful plătit pentru canalizare de către persoane 
   fizice

Boxa 14. Tariful plătit pentru canalizare de către persoane fizice

Tariful plătit pentru canalizare de către persoane fizice (lei/m3)

Tarifele plătite pentru canalizare de către persoane fizice pot fi divizate 
opţional în trei grupuri: relative reduse (pînă la 4 lei/m3), medii (4-8 lei/m3) 
și ridicate (mai mult de 8 lei/m3). Tarife ridicate sînt plătite în orașele 
Căușeni (12 lei/m3), Edineţ (10,50 lei/m3), Ștefan-Vodă (10 lei/m3), Cimișlia 
(8,40 lei/m3), Basarabeasca (8 lei/m3) și Nisporeni (8 lei/m3). Tarife medii 
sînt stabilite în orașele Bălţi (7,80 lei /m3), Criuleni (6,80 lei/m3), Hîncești 
(6,25 lei/m3), Dondușeni (6,21 lei/m3) și Cantemir (4,80 lei/m3). Tarife redu-
se sînt stabilite în orașele Rezina (3,40 lei/m3), Cahul (3,00 lei/m3), Soroca 
(1,60 lei/m3), Ialoveni (1,40 lei/m3) și municipiul Chișinău (1,13 lei/m3). 

Autorităţile din Glodeni nu au prezentat datele privitoare la tarifele plă-
tite pentru canalizare de către persoane fizice.
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Figura 15. Tariful plătit pentru canalizare de către persoane fizice, lei/m3
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Sînt și orașe în care persoanelor fizice li se aplică tarife diferite de cele 
indicate în figura 15, deoarece acești consumatori nu sînt conectaţi la siste-
mul centralizat de canalizare și epurare, ci colectează apele uzate în edifi-
cii special amenajate. Spre exemplu, în orașul Criuleni consumatorii casnici 
plătesc cîte 123 lei/m3 pentru evacuarea apelor colectate în edificii (gropi) 
cînd aceste edificii sînt pline. 

Figura 16. Tariful total achitat de consumatorii casnici pentru 1m3 de 
apă rece și evacuarea/epurarea 1m3 de apă uzată
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Pentru comparaţie, în figura 16 sînt incluse tarifele plătite de consuma-
torii casnici pentru apă rece și pentru canalizare și epurare în orașele anali-
zate. Astfel, este vizibilă o mare variaţie în tarifele achitate de consumatorii 
din diferite orașe. În total, cel mai mult achită pentru 1m3 de apă rece și 
pentru evacuarea și epurarea 1m3 de apă uzată locuitorii orașelor Ștefan-Vo-
dă, Căușeni și Edineţ. La celălat capăt sînt locuitorii din Chișinău, Soroca și 
Ialoveni, care achită cel mai puţin pentru aceste servicii publice. 

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

Potrivit Inspectoratului Ecologic de Stat, în 2011, în Republica Moldova 
își desfășurau activitatea de gestionare a deșeurilor 29 de agenţi economici, 
care deţineau autorizaţii de management al deșeurilor (colectarea, prelucra-
rea maselor plastice, a maculaturii, cauciucurilor, decontaminarea deșeuri-
lor de mercur, a uleiurilor industriale ș.a.). Colectarea separată a deșeurilor, 
motivată economic, contribuie la protecţia mediului prin reintroducerea lor 
în circuitul economic ca materie primă secundară și reducerea impactului 
asupra mediului în urma eliminării masive a deșeurilor (fie înhumare, fie in-
cinerare). Cea mai utilizată metodă de tratare a deșeurilor menajere continuă 
să fie depozitarea pe sol, care reprezintă o sursă majoră de poluare a solului 
și apelor subterane. În acest context, salubrizarea localităţilor, managementul 
deșeurilor urbane este un obiectiv important al structurilor administrative 
centrale și locale. De menţionat că depozitele actuale de deșeuri (pînă în pre-
zent au fost inventariate 1 868 de depozite de deșeuri menajere solide, care 
ocupă o suprafaţă totală de 1 347,07 ha) nu sînt administrate corespunzător: 

 nu se compactează și nu se acoperă periodic cu materiale inerte pen-
tru a preveni incendiile, răspîndirea mirosurilor neplăcute;

 nu există un control strict al calităţii și cantităţii deșeurilor care sînt 
evacuate la depozit;

 nu există facilităţi pentru recuperarea biogazului produs sau pentru 
recuperarea/tratarea filtratului;

 drumurile de acces spre depozite și în interiorul acestora nu sînt în-
treţinute, depozitele nu dispun de împrejmuire, mai ales de garduri 
verzi, cu intrare corespunzătoare și panouri de avertizare.

În majoritatea centrelor raionale, gunoiștile sînt supraîncărcate, grosi-
mea stratului de deșeuri depozitate fiind de 7-8 m (Ungheni, Cahul, Ocniţa 
etc.), 10-15 m (Briceni, Bălţi, Ialoveni etc.) sau chiar 25-30 m (satul Creţoaia, 
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orașul Orhei). Circa 3/4 din gunoiști sînt în exploatare de 20-30 de ani, 
avînd un grad de utilizare de 80-100%. Impactul deșeurilor asupra mediu-
lui a crescut alarmant în ultimii ani, iar administrarea necorespunzătoare a 
acestora generează contaminări ale solului și ale pînzei apelor freatice42. 

Din 1991, deșeurile colectate în orașul Chișinău au fost transportate la 
gunoiștea autorizata din Ţînţăreni, raionul Anenii Noi, care avea termen de 
exploatare pînă la începutul anului 2011. În anul 2010, aceasta a fost închisă 
ca urmare a multiplelor proteste din partea locuitorilor din Ţînţăreni. De 
atunci (timp de 18 luni) deșeurile menajere din oraș sînt duse la gunoiștea 
neautorizată de la mina Purcel, unde mai sînt stocate frunzișul, crengile, 
ţărîna adunată din oraș. O situaţie dezolantă este înregistrată și în orașele 
Edineţ și Soroca. În Edineţ, deșeurile menajere sînt depozitate la o gunoiște 
supraîncărcată, în pofida faptului că există o locaţie autorizată nouă, care 
nu poate fi utilizată din lipsa resurselor financiare pentru amenajarea aces-
teia. În orașul Soroca și localităţile învecinate, managementul deșeurilor 
este asigurat de către operatorul local Întreprinderea Municipală „DGLC“. 
În oraș se colectează doar 60 m3 din cei circa 180 m3 de deșeuri generate 
zilnic, ceea ce înseamnă că doar 30% din populaţie este asigurată cu servi-
cii comunale de salubrizare organizate. Din această cauză, orașul este plin 
de gunoiști spontane neautorizate, practic fiecare pîrîu fiind transformat în-
tr-o gunoiște mică. 

Accesibilitatea serviciului

 Indicator 1 Gradul de acces al populaţiei la serviciul public 
   de salubrizare

Boxa 15. Gradul de acces al populaţiei la serviciul public de salubrizare 
(Ga, %)

Ga = (Nb+Nc)×100%/(Ntb + Ntc), în care:
Nb = numărul de blocuri locative cu acces la serviciul public de salubrizare, 
pe bază de contract
Nc = numărul de case pe pămînt cu acces la serviciul public de salubrizare, 
pe bază de contract
Ntb = numărul total de blocuri locative
Ntc = numărul total de case pe pămînt

42 Desfășurarea acţiunilor de salubrizare și amenajare a localităţilor în cadrul Bilu-
na rului ecologic (18 aprilie), pe: http://inseco.gov.md/wp-content/uploads/2010/06/Desf% 
C4%83%C5%9Furarea-ac%C5%A3iunilor-de-salubrizare1.pdf
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Gradul de acces al populaţiei la serviciul public de salubrizare este rela-
tiv redus în majoritatea localităţilor. În doar patru orașe accesul populaţiei 
la serviciul public de salubrizare este de peste 60%, în altele patru acest nivel 
fiind mai mic de 15%. Un nivel satisfăcător al indiciului examinat, depar-
te însă de a fi normal, este înregistrat în orașele Cantemir (86,16%), Criu-
leni (84,04%) și Chișinău (74,48%). Într-o serie de localităţi, gradul de acces 
al populaţiei la serviciul public de salubrizare abia depășește 50%. Printre 
acestea sînt orașele Ștefan-Vodă (50,58%), Rezina (51,10%), Ialoveni (63,75%) 
și Hîncești (50,27%). 

Figura 17. Gradul de acces al populaţiei la serviciul public de salubriza-
re, %
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Gradul de acces al populației la serviciul public de salubrizare

În celelalte orașe, accesibilitatea serviciilor publice de salubrizare este 
foarte redusă. În patru localităţi – Soroca, Edineţ, Căușeni și Cahul –, gra-
dul de acces al populaţiei la serviciul public de salubrizare variază de la 
20% pînă la 35%. În orașul Cahul, acesta înregistrează 34,15%, iar în ora-
șele Soroca, Edineţ, Căușeni – 26,1%, 29,23% și respectiv 23,73%. În patru 
localităţi, accesibilitatea serviciilor publice de salubrizare este mai mică de 
20%. În orașul Basarabeasca, gradul de acces al populaţiei la serviciul public 
de salubrizare înregistrează numai 2,15%, iar în orașele Nisporeni, Dondu-
șeni și Cimișlia – 14,97%, 14,79% și respectiv 10,70%. În prezent, sînt în 
desfășurare mai multe proiecte care au drept scop creșterea accesibilităţii 
serviciilor publice de salubrizare a populaţiei și cuprind o serie de localităţi 
analizate în studiu. Ne referim, în special, la proiectul „Ecoverde“, demarat 
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cu susţinerea financiară a companiei „Mentor Group Holding“, care pre-
vede construcţia unor uzine de sortare a deșeurilor, cuprinzînd raioanele 
Dondușeni, Florești, Ocniţa, Drochia și Șoldănești.

Calitatea serviciului

 Indicator 2 Gradul de colectare a deșeurilor stradale

Boxa 16. Gradul de colectare a deșeurilor municipale (Gc, %)

Gc = Qc×100%/Qg, în care:
Qc = cantitatea totală de deșeuri municipale colectate, în m3

Qg = cantitatea totală de deșeuri municipale generate la nivelul UAT estima-
tă, în m3

Dat fiind faptul că nu a fost posibilă măsurarea cantităţii de deșeuri 
produse de facto într-un oraș și cantitatea colectată de autorităţi, am apelat 
la un indicator estimativ, care măsoară gradul de colectare a deșeurilor es-
timate de către autorităţi la începutul anului. Astfel, gradul de colectare a 
deșeurilor municipale în majoritatea localităţilor este destul de înalt, depă-
șind chiar nivelul maxim de 100%. Explicaţia este foarte simplă: creșterile 
spectaculoase ale indicatorului analizat se datorează estimărilor inexacte ale 
cantităţilor totale de deșeuri municipale care pot fi generate la nivelul uni-
tăţii administrativ-teritoriale. 

Autorităţile din Glodeni nu au prezentat datele privitoare la colectarea 
deșeurilor municipale.

Figura 18. Gradul de colectare a deșeurilor municipale, %
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 Indicator 3 Gradul de salubrizare stradala a localităţii 
   (străzi pe care se matură)

Boxa 17. Gradul de salubrizare stradală a localităţii (Gs, %)

Gs = Ns×100%/Nts, în care:
Ns = numărul străzilor de pe care se colectează deșeuri stradale (care se 
mătura)
Nts = numărul total al străzilor din oraș

Figura 19. Gradul de salubrizare stradală a localităţii, %
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Gradele de salubrizare stradala a localităţilor în mare măsură cuprind 
valori pînă la 50 %. 

În trei orașe, sînt salubrizate mai multe de 50% din străzi. În orașul 
Soroca, după datele furnizate de primărie, 100% din străzi sînt măturate. 
Gradul de salubrizare este semnificativ mai redus în celelate orașe, chiar și 
cele mai salubrizate localități – Rezina și Chișinău – înregistrînd puţin pes-
te 50%. În șapte localităţi, salubrizarea stradala cuprinde de la 30% pînă la 
50% din străzi. În orașul Cantemir, sînt salubrizate 41,38% din străzile exis-
tente; în Cimișlia – 38,89%, Dondușeni – 36,73%, Ialoveni – 36,60%, Nispo-
reni – 35,71%, Căușeni – 33,33%. Tot în șapte localităţi, sînt salubrizate mai 
puţin de 30% din străzi. În orașul Edineţ, sînt salubrizate numai 3,97% din 
străzi, iar în Criuleni – 8,20%, Bălţi – 9,31%, Barabeasca – 13,43%, Hîncești 
– 14,0%, Cahul – 19,85%, Ștefan-Vodă – 28,0%.
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 Indicator 4 Gradul de acoperire cu pubele stradale

Boxa 18. Gradul de salubrizare stradală a localităţii/pubele (Gp, locui-
tori/ pubelă)

Gp = Nt×100%/Ncg, în care:
Nt = numărul total de locuitori
Ncg = numărul total de pubele stradale (coșuri de gunoi)

Figura 20. Gradul de salubrizare stradală a localităţii/pubele, locuitori/
pubelă
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În cele mai multe localităţi, gradul de salubrizare stradală variază în-
tre 100 și 200 persoane/coș de gunoi. Acest indiciu înregistrează următoa-
rele valori în orașele din grupul dat: Ialoveni – 171 persoane/pubelă, Edi-
neţ – 115 persoane/pubelă, Criuleni – 147 persoane/pubelă, Căușeni – 164 
persoane/pubelă, Chișinău – 169 persoane/pubelă, Cahul – 135 persoane/
pubelă. Un număr redus de coșuri de gunoi revin locuitorilor din Bălţi 
(1 165 persoane/pubelă), Basarabeasca (622 persoane/pubelă), Hîncești (579 
persoane/pubelă) și Dondușeni (366 persoane/pubelă). La polul opus, avem 
cîteva localităţi cu un grad înalt de acoperire cu coșuri de gunoi stradale. 
În Ștefan-Vodă, acest indiciu înregistrează 52 persoane/pubelă, iar în orașele 
Nisporeni și Cantemir, gradul de acoperire cu pubele stradale constituie 73 
și 43 persoane/pubelă. În prezent, sînt demarate mai multe proiecte care 
urmăresc eficientizarea salubrităţii stradale. În raionul Hîncești, primăria 
orașului, în colaborare cu alte autorităţi publice locale, a implementat un 
proiect ce prevede îmbunătăţirea factorilor de mediu în regiunea Hîncești 
prin reducerea impactului negativ al deșeurilor menajere solide.
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 Indicator 5 Gradul de acoperire cu veceuri publice

Boxa 19. Gradul de acoperire cu veceuri publice

Vc = Nt×100%/Nv, în care:
Nv = numărul de veceuri publice în oraș
Nt = numărul total al locuitorilor în oraș

După gradul de acoperire cu veceuri publice, orașele mai mari înregis-
trează scoruri mai înalte, care arată o acoperire mai mică a localităţilor cu 
veceuri publice. În orașul Bălţi, un veceu public este raportat la 49 722 per-
soane, iar în Chișinău și Soroca, acest raport constituie 33 235 și respectiv 
35 000 locuitori/veceu. Într-un grup mai mare de orașe, acest indiciu varia-
ză între 6 000-9 000 persoane/veceu.

Figura 21. Gradul de acoperire a orașului cu veceuri publice, locuitori/
veceu
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Într-un grup de localități, gradul de acoperire cu veceuri publice înre-
gistra următoarele cifre: Ialoveni – 9 000 locuitori/veceu, Rezina – 7 620 
locuitori/veceu, Cimișlia – 7 150 locuitori/veceu, Cahul – 6 850 locuitori/
veceu și Căușeni-6633 persoane/veceu. O acoperire mai mare cu veceuri 
publice este semnalată în orașele Basarabeasca și Cantemir, unde indicato-
rul analizat constituie 3 733 locuitori/veceu și 863 locuitori/veceu.
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Suportabilitatea serviciului

 Indicator 6 Tariful plătit de locuitorii la bloc pentru 
   colectarea deșeurilor

Boxa 20. Tariful plătit de locuitorii la bloc pentru colectarea deșeurilor 
(lei/persoană)

Tb deșeuri = tariful/taxa pentru serviciul de colectare, depozitare și neutrali-
zare a deșeurilor menajere, exclusiv TVA pentru cei care locuiesc la bloc

În localităţile cuprinse de studiu, tarifele plătite de locuitori, la bloc pen-
tru colectarea deșeurilor variază între 5,60 lei/persoană (municipiul Chiși-
nău) și 9,87 lei/persoană (orașul Hîncești). Cele mai înalte tarife, pe lîngă 
orașul Hîncești, sînt stabilite în Basarabeasca (9,00 lei/persoană), Soroca 
(8,60 lei/persoană), Dondușeni (8,30 lei/persoană) și într-un grup omogen 
de localităţi (Ștefan-Vodă, Nisporeni, Ialoveni, Edineţ, Cimișlia) în care este 
un tarif egal cu 8,00 lei/persoană. Tarife relativ reduse, pe lîngă municipiul 
Chișinău, sînt stabilite în Bălţi (6,40 lei/persoană), Cahul și Cantemir (6 lei/
persoană, în ambele localități).

Figura 22. Tariful plătit de locuitorii la bloc pentru colectarea deșeuri-
lor, lei/persoană.
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 Indicator 7 Tariful plătit de locuitorii la case pe pămînt

Plata pentru transportul deșeurilor menajere solide se calculează pen-
tru o persoană și se percepe în baza normelor și tarifelor stabilite, conform 
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conturilor (chitanţelor) prezentate de prestatorul de servicii și contractelor 
încheiate în mod obligatoriu cu toţi consumatorii, inclusiv cu proprietarii 
caselor individuale, cu proprietarii și locatarii încăperilor cu altă destina-
ţie decît cea de locuinţe, anexate sau înglobate în/la blocurile locative, pre-
cum și a întreprinderilor amplasate pe teritoriul aflat în folosinţa gestiona-
rului blocului locativ. Plata pentru transportul deșeurilor menajere lichide 
se efectuează pentru cantitatea transportată de facto. Întreprinderea care 
transportă deșeurile menajere solide și lichide asigură securitatea sanitară și 
epidemiologică pe teritoriul localităţii. 

Figura 23. Tariful plătit de locuitorii la case pe pămînt (lei/lună)
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Tarifele plătite de locuitorii la case de pămînt sînt diferenţiate și variază 
foarte mult. De exemplu, în orașul Basarabeasca, locuitorii la case pe pă-
mînt plătesc tarife diferite. Tariful stabilit în localitate este cel mai înalt, în 
comparaţie cu celelalte orașe (35 lei/lună, dar există și unele excepţii. Unele 
categorii ale populaţiei, printre care invalizii si familiile social vulnerabile, 
plătesc 17,50 lei/lună, iar pensionarii – 15 lei/lună). Tarife destul de înalte 
sînt stabilite și în Dondușeni – 30 lei/lună. În majoritatea orașelor, tariful 
variază de la 7,00 lei/lună pînă la 11,40 lei/lună și este stabilit după cum 
urmează: Cantemir – 7,00 lei/lună, Căușeni – 7,50 lei/lună, Nisporeni – 
8 lei/lună, Edineţ – 10 lei/lună, Cimișlia – 11 lei/lună, Cahul – 11,21 lei/lună 
și Bălţi – 11,40 lei/lună. În unele orașe, locuitorii la case pe pămînt plătesc 
în funcție de numărul de persoane care locuiesc în acea gospodărie. Asftel, 
locuitorii la case pe pămînt din Ialoveni plătesc lunar cîte 16 lei/persoană, 
în Ștefan-Vodă – 8 lei/persoană, iar în Criuleni – 10 lei/persoană. În Soro-
ca, tariful achitat de locuitorii la case pe pămînt constituie 98,3 lei/m3 de 
deșeuri. 
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Figura 24. Tariful plătit de locuitorii la case pe pămînt (lei/persoană)
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SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT

Calitatea serviciului

 Indicator 1 Capacitatea de transport

Boxa 21. Capacitatea de transport (Ctrans, locuri/locuitor)

Ctrans = Cmt×Ng/Nmt×Nt, în care:
Cmt = capacitatea totală a mijloacelor de transport în comun, numărul de 
locuri
Ng = numărul total de curse (din punctul A pînă în B, tur-retur) prevăzut în 
graficele de circulaţie într-o zi
Nmt = numărul total al mijloacelor de transport public de persoane
Nt = numărul total al locuitorilor la nivelul UAT, locuitori

În orașele mai mari, care dispun de o infrastructură de transport mai 
dezvoltată, capacitatea de transport este mai ridicată. Cea mai mare capa-
citate de transport este înregistrată în orașele Cahul, Bălţi, Chișinău și Ia-
loveni. În Cahul, unui locuitor îi revin 0,34 locuri în transportul public, în 
Bălţi – 0,31 locuri/locuitor, Chișinău – 0,28 locuri/locuitor și Ialoveni – 0,19 
locuri/locuitor. În celelalte orașe, capacitatea de transport este redusă și va-
riază între 0,01 și 0,04 locuri/locuitor.

Figura 25. Capacitatea de transport, locuri/locuitor
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Orașele Dondușeni, Criuleni și Cantemir nu dispun de serviciul public 
de transport. Autorităţile din Glodeni și Edineţ nu au prezentat datele nece-
sare pentru calcularea capacităţii de transport.

 Indicator 2 Vechimea medie a parcului de mijloace 
   de transport în comun

Boxa 22. Vechimea medie a parcului de mijloace de transport în comun 
(Vmt, ani)

Vm = ΣNmt×Vmt/Nmt, în care:
Nmt = numărul total al mijloacelor de transport în comun
Vmt = vechimea fiecărui mijloc de transport utilizat

Parcurile de mijloace de transport în comun, în mare măsură, sînt înve-
chite și cu uzură fizică ridicată. În opt orașe, vechimea medie a parcului de 
mijloace de transport în comun depășește 10 ani. În orașul Rezina, vechi-
mea medie a parcului de mijloace de transport în comun constituie tocmai 
30 de ani. O situaţie la fel de critică se înregistrează în orașul Bălţi, unde 
vîrsta medie a mijloacelor de transport public este de 23,3 ani, și în Soroca 
– 20,3 ani. În Ștefan-Vodă, vîrsta mijloacelor de transport este, în medie, de 
17 ani, în Basarabeasca – 15 ani, Chișinău – 14,4 ani, iar în orașele Edineţ 
și Căușeni – 12 ani. O situaţie mai bună este înregistrată în orașele Ialoveni, 
Hîncești, Cimișlia și Cahul, unde vechimea medie a parcului de mijloace de 
transport în comun nu depășește 10 ani.

Autorităţile din Glodeni și Nisporeni nu au prezentat datele necesare pen-
tru calcularea vechimii medii a parcului de mijloace de transport în comun.

Figura 26. Vechimea medie a parcului de mijloace de transport în co-
mun, ani
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Suportabilitatea serviciului

 Indicator 3 Costul unei călătorii cu autobuzul 

Marea majoritate a orașelor, precum Soroca, Nisporeni, Hîncești, Edi-
neţ, Cimișlia, Căușeni, Glodeni, Dondușeni, Criuleni și Cantemir, nu dis-
pun de transport public cu autobuze, transportul pasagerilor fiind făcut cu 
microbuzele. În trei dintre localităţile care dispun de autobuze – Rezina, 
Chișinău și Cahul – costul unei călătorii constituie 3 lei, iar în orașele Ște-
fan-Vodă, Ialoveni, Bălţi și Basarabeasca pasagerii plătesc pentru o călătorie 
2 lei. Tarifele mici, în majoritatea cazurilor, nu acoperă costurile totale ale 
unităţilor prestatoare de servicii de transport. 

Situaţia financiară a operatorilor de transport, în special a întreprin-
derilor municipale, s-a agravat încontinuu ca urmare a majorării preţuri-
lor la carburanţi și piese de schimb și a neajustării adecvate a tarifelor. Nu 
există un mecanism obiectiv, clar și transparent de stabilire și aprobare a 
tarifelor. Din această cauză, deciziile de modificare a tarifelor sînt influ-
enţate mai mult de factori politici decît de considerente economico-sociale. 
Alte probleme legate de operarea serviciilor de transport sînt: (a) lipsa unui 
mediu de afaceri cu o concurență onestă, transparentă și corectă, (b) vîrsta 
înaintată a parcului rulant și dotarea proastă cu material rulant și utilaj 
a în treprinderilor municipale, (c) neîncrederea operatorilor în respectarea 
de că tre autorităţi a obligaţiilor asumate prin acte regulatorii și contracte, 
(d) ca pacitatea redusă de finanţare a serviciilor de transport din bugetul 
municipal, (e) numărul mic al operatorilor de transport și structura neopti-
mală a modurilor de transport43.

Figura 27. Costul unei călătorii cu autobuzul, lei

Rezina
Chișinău

Cahul
Ștefan-Vodă

Ialoveni
Bălți

Basarabeasca

3
3
3

2
2
2
2

Costul unei călătorii cu autobuzul

43 Strategia de dezvoltare a transportului public urban în municipiul Chișinău.
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 Indicator 4 Costul unei călătorii cu troleibuzul, lei

Din localităţile chestionate, numai două – municipiile Chișinău și Bălţi – 
dispun de servicii publice de transport cu troleibuzele. La momentul cerce-
tării, în municipiul Chișinău, costul unei călătorii cu troleibuzul constituia 
2 lei, iar în municipiul Bălţi – 1,5 lei. Deși capitala nu dispune de un număr 
suficient de troleibuze, autorităţile renunță la vehiculele vechi. În anul 2012, 
prin decizia Consiliului municipal, au fost casate 90 de troleibuze cu terme-
nul de exploatare depășit. Pe lîngă cele 112 troleibuze noi, fabricate în Be-
larus, dintre care cinci au fost asamblate chiar la Chișinău, capitala ar mai 
avea nevoie de alte 150 de unităţi de transport. Chiar în această situație, din 
motive de securitate, autorităţile au scos de pe traseu 90 de troleibuze mult 
prea uzate. Cinci dintre ele, prin decizia Consiliului municipal Chișinău, au 
fost donate44. 

În municipiul Bălţi, în 2011, erau 35 de troleibuze dintre care 22 de 
modelul „ZIU-9“, 2 de modelul „ZiU-10“, 3 de modelul AKSM-20101 din 
Belarus, 1 – Škoda 14Tr13/6M și 7 – VMZ-5298.00 (VMZ-375) „Lider“, pro-
duse în Vologda, Rusia. Din cauza insuficienţei de resurse financiare, parcul 
de troleibuze din Bălţi este învechit. Troleibuzele sînt uzate și cu termenul 
de exploatare depășit de mult, în schimb sînt îngrijite. Dintre troleibuzele 
din Bălţi, 11 au cîte zece ani, iar celelalte au un termen de exploatare mai 
mare de 30 de ani. În anul 2012, Primăria municipiului Bălţi a semnat un 
contract de împrumut de 3 milioane de euro cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD) pentru achiziţionarea a 23 de troleibuze 
noi. Totodată, BERD a mai acordat primăriei un grant de 1,6 milioane de 
euro pentru îmbunătăţirea infrastructurii întreprinderii municipale „Direc-
ţia de troleibuze“.

 Indicator 5 Costul unei călătorii cu microbuzul

Majoritatea orașelor, în care au fost studiate serviciile publice, dispun 
de transport public cu microbuze. În Rezina, Nisporeni, Hîncești, Cahul și 
municipiul Chișinău, costul unei călătorii în microbuz constituie 3 lei. În 
orașul Căușeni și municipiul Bălţi, costul unei cătătorii este de 2,5 lei. Tari-
fe mai mici de 2 lei pentru o călătorie sînt stabilite în orașele Soroca, Ialo-
veni, Edineţ, Cimișlia și Basarabeasca. 

44 „Nouăzeci de troleibuze au fost casate, dintre care cinci donate“, informație de pe: 
ttp://www.tv7.md/ro/news/view?id=17112.
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Figura 28. Costul unei călătorii cu microbuzul, lei
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 Indicator 6 Gradul de compensare a serviciului de transport 
   local

Pentru protecţia socială a unor categorii de persoane, sînt acordate com-
pensaţii, în baza concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii (la 
îndreptarea Consiliului medical consultativ al IMSP) sau Consiliului medical 
consultativ al IMSP (în cazul copiilor invalizi sub vîrsta de 18 ani), următoa-
relor categorii de persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor: 

a) invalizi de război și persoane asimilate cu acestea; 
b) invalizi din copilărie; 
c) invalizi în urma accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; 
d) invalizi de afecţiune generală; 
e) copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani.
Compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport a per-

soanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, specificate la punctul 2 al 
Regulamentului aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21.11.2007, 
se stabilește în mărime de 500 de lei45.

Boxa 23. Gradul de compensare a serviciului de transport public local 
(Gcom, %)

Gcom = Pcom×100%/Pt, în care:
Pcom = tariful plătit per călătorie de o persoană din categoria celor ce bene-
ficiază de compensaţii pentru transportul public, în lei
Pt = tariful întreg al unei călătorii, în lei

45 Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21.11.2007 cu privire la compensarea cheltuie-
lilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, în: 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 184-187/1319 din 30.11.2007.
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Prima cifră din grafic, corespunzătoare fiecărui oraș, indică ce parte din 
preţul total pentru călătoria cu transportul public plătesc studenţii, iar a doua 
cifră indică partea pe care o plătesc pensionarii și alte categorii ce beneficiază 
de compensaţii. Respectiv, valoarea de 0% înseamnă că aceste persoane folo-
sesc transportul public gratis, iar valoarea de 100% înseamnă că pasagerii re-
spectivi plătesc prețul integral și deci nu beneficiază de niciun fel de reduceri. 

Figura 29. Gradul de compensare a serviciului de transport public local, %

Gradul de compensare a serviciului de transport local pentru studenți 
(ce parte din suma totală plătesc)

Gradul de compensare a serviciului de transport local pentru pensionari 
(ce parte din suma totală plătesc)

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

80,00%

66,00%
40,00%

40,00%

38,80%
0,00%

0,00%

60,00%

Bălți

Chișinău

Cahul

Ștefan-Vodă

Soroca

Căușeni

Rezina

Nisporeni

Ialoveni

Hîncești

Edineț

Cimișlia

În municipiul Chișinău, modalitatea de acordare și de achitare a compen-
saţiei nominative pentru călătoria în transportul urban în comun este stabili-
tă prin decizia Consiliului municipal46. Conform regulamentului aprobat prin 
această decizie, se acordă compensaţie nominativa pentru călătoria în trans-
portul urban – plată lunară în bani, în vederea compensării cheltuielilor pentru 
călătoria în transportul urban, acordată persoanelor socialmente vulnerabile. 

În orașul Cahul, preţul complet al unui abonament lunar pentru uti-
lizarea transportului public este de 150 de lei; pensionarii plătesc 60 de lei 

46 Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/1 din 30.09.2009.
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(adică 40% din suma totală), iar studenţii achită 100 de lei (66% din suma 
totală). În Chișinău, preţul unui abonament lunar pentru adulţi este de 180 
de lei. Pensionarii circulă gratis, iar elevii și studenţii achită cate 70 de lei 
lunar. În total, în Chișinău circulă gratis cu transportul public 13 754 de 
persoane. În municipiul Bălţi, preţul total al unui abonament lunar este de 
75 de lei. Pensionarii circulă gratuit în transportul public, iar elevii achită 
30 de lei lunar. Studenţii nu au reducere. 

Într-o serie de orașe, precum Rezina, Nisporeni, Ialoveni, Hîncești, Edi-
neţ și Cimișlia, nu sînt prevăzute compensaţii la costul transportului public.

 Indicator 7 Gradul de acces al pasagerilor cu nevoi speciale

Boxa 24. Gradul de acces al pasagerilor cu nevoi speciale la serviciul de 
transport public (Gacc, %)

Gacc = Nramp×100%/Nmt, în care:
Nramp = numărul total al mijloacelor de transport public prevăzute cu ram-
pă pentru persoanele cu nevoi speciale
Nmt = numărul total al mijloacelor de transport în comun

Numărul mijloacelor de transport public prevăzute cu rampă pentru 
persoanele cu nevoi speciale este infim în singura localitate, municipiul 
Chișinău, unde există astfel de comodităţi. În capitală, gradul de acces al 
pasagerilor cu nevoi speciale înregistrează 4,52%, ceea ce reprezintă 107 tro-
leibuze din totalul de 2 368 de mijloace de transport în comun din oraș. În 
celelalte orașe, vehiculele utilizate pentru transportarea pasagerilor nu sînt 
înzestrate cu echipamentele necesare.

Figura 30. Gradul de accesabilitate a pasagerilor cu nevoi speciale, %
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1. În Republica Moldova, legislaţia necesară pentru or-
ganizarea și reglementarea serviciilor publice, dar și 
cadrul normativ secundar pentru aplicarea legislaţiei 
sînt depășite de timp și nu sînt armonizate cu regle-
mentările europene din domeniu. 

2. Documentele de politici în domeniul serviciilor pu-
blice de gospodărie comunală nu sînt aplicate în to-
talitate, evaluate, actualizate și nu există rapoarte de 
progres la implementarea acestora. 

3. Bugetele locale limitate, situaţia financiară dificilă a 
întreprinderilor municipale, dar și eficienţa redusă a 
acestora nu permit modernizarea serviciilor publice 
de aprovizionare cu apă, de canalizare, salubrizare și 
de transport.

4. În mai multe centre raionale, există probleme mari 
în privinţa accesibilităţii populaţiei la serviciile pu-
blice, la standarde de calitate, eficienţa, universalita-
tea, adaptabilitatea și transparenţa serviciilor. 

5. Practicile de diseminare a experienţelor pozitive în 
modernizarea serviciilor publice de aprovizionare cu 
apă, de canalizare, salubrizare și de transport sînt 
semiexistente.

6. În foarte puține cazuri are loc transferul de tehno-
logii, expertiză și experienţă din afara ţării spre pre-
statorii de servicii publice la nivel local.

7. Fiind evaluate performanţele serviciilor publice, pot 
fi formulate următoarele concluzii referitoare la sta-
rea celor patru servicii publice în cele 17 localităţi 
care au răspuns chestionarelor ADEPT:

CONCLUZII
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 Accesibilitatea principalelor servicii publice de gospodărie comunală este 
neuniformă și diferă mult în orașele analizate în cercetare. 

– În medie, 71,2% din locuitorii orașelor analizate beneficiază de acces 
la serviciul de alimentare cu apă potabilă, valorile cele mai înalte în-
registrîndu-se în orașele Cimișlia, Ialoveni, Criuleni, Căușeni, iar un 
grad redus de acces la serviciul de alimentare cu apă fiind înregistrat în 
Nisporeni (18,44%) și Dondușeni (40,75%). 

– Accesul la serviciul de canalizare și epurare este, în medie, mai redus 
decît în cazul serviciului apă, media naţională fiind de 63%. În majo-
ritatea orașelor analizate în studiu, mai puţin de 50% din locuitori au 
acces la serviciul de canalizare, cu un minim de 12,07% înregistrat în 
Nisporeni și un maximum de 86,68% în municipiul Chișinău. 

– Un acces și mai redus este atestat în cazul serviciului de salubrizare. 
În medie, doar 41,8% din gospodăriile orașelor analizate beneficiază de 
acest serviciu pe bază de contract, gradul maxim de accesibilitate fiind 
înregistrat în Cantemir (86,16%), Criuleni (84,04%) și Chișinău (74,48%), 
iar un grad minim de acces la acest serviciu înregistrîndu-se în Basara-
beasca (2,15%) și Cimișlia (10,7%). 

– Dacă în toate localităţile incluse în studiu sînt furnizate servicii publice 
de alimentare cu apă, canalizare și salubrizare, atunci serviciul trans-
port public este furnizat în doar 13 dintre localitățile analizate, orașe-
le Dondușeni, Criuleni și Cantemir neavînd un asemenea serviciu. În 
orașele în care există acest serviciu, accesibilitatea este relativ redusă, 
în opt dintre orașe unui locuitor îi revine mai puţin de 0,05 locuri în 
transportul comun. În patru orașe – Cahul, Bălţi, Chișinău și Ialoveni – 
accesul la transportul public nu reprezintă o problemă, orașele punînd 
la dispoziţia locuitorilor suficiente vehicule. 

– Accesul persoanelor cu nevoi speciale la serviciul public de transport 
reprezintă o problemă. În 16 dintre cele 17 orașe analizate, mijloacele 
de transport în comun nu dispun de rampe care ar face posibil acce-
sul persoanelor cu dificultăţi de mișcare. Singurul oraș care dispune de 
asemenea facilităţi este Chișinăul, dar și aici doar 4,52% din mijloacele 
de transport sînt dotate cu rampe de acces. 

 O altă exigenţă estimată de acest studiu este calitatea serviciilor furniza-
te celor peste un milion de locuitori din 17 orașe-centre raionale. 
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– În zece dintre orașe, calitatea apei potabile corespunde cerinţelor de po-
tabilitate ale Ministerului Sănătăţii. Un grad inferior de conformare a 
fost identificat în cazul orașelor Nisporeni (41,76%), Hîncești (50,82%), 
Edineţ (77,52%), Cimișlia (47,87%) și Dondușeni (55,0%).

– Calitatea serviciului de canalizare și epurare este substanţial mai redu-
să. În cinci localităţi, gradul de conformare a apelor uzate la cerinţele 
de descărcare în apele receptoare depășește 90%, iar în alte cinci orașe, 
niciuna dintre probele de apă uzată nu corespund cerinţelor. În același 
timp, șase orașe nu dispun de informaţii despre calitatea apei epurate. 
O situaţie critică se înregistrează în orașele Cantemir și Soroca, unde 
apa uzată adunată din sistemul de canalizare se revarsă direct în rîurile 
Tigheci și Nistru, nefiind prelucrată. 

– Calitatea serviciului de salubrizare este mai greu de măsurat, dar din 
datele colectate conchidem că salubrizarea stradală, colectarea și prelu-
crarea deșeurilor nu sînt o prioritate pentru autorităţile locale. Numai 
în trei orașe peste 50% din străzi sînt măturate și salubrizate (Soroca, 
Chișinău și Rezina), în alte șapte localităţi fiind salubrizate mai puţin 
de 30% din străzi (Edineţ – 3,97%; Criuleni – 8,2%, Bălţi – 9,31% etc.). 
Nici acoperirea cu coșuri de gunoi a străzilor nu este satisfăcătoare în 
toate orașele, un număr redus de coșuri de gunoi revenind locuitorilor 
din Bălţi (1 165 locuitori/pubelă) și Basarabeasca (622 locuitori/pubelă). 
Gradul de acoperire cu veceuri publice a orașelor-centre raionale este 
extrem de redus. Sînt orașe în care nu există deloc veceuri publice ame-
najate, iar în altele numărul acestora este foarte mic.

– Calitatea serviciului public de transport este caracterizată de mijloace 
de transport în comun învechite și cu uzură fizică ridicată. În opt orașe 
din cele 17 analizate, vechimea medie a parcului de mijloace de trans-
port în comun depășește zece ani, în orașul Rezina, vechimea medie 
a mijloacelor de transport în comun constituie tocmai 30 de ani, în 
Bălţi – 23,3 ani, Soroca – 20,3 ani, Ștefan-Vodă – 17 ani, Basarabeas-
ca – 15 ani, Chișinău – 14,4 ani. O situaţie mai bună este înregistrată 
în orașele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia, și Cahul, unde vechimea medie a 
parcului de mijloace de transport în comun nu depășește zece ani. 

 Datele colectate ne permit să trasăm anumite concluzii generale despre 
eficienţa autorităţilor locale în furnizarea serviciilor de gospodărie comu-
nală, considerăm însă că sînt necesare analize suplimentare pentru a face 
concluzii mai complexe.
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– Sînt nouă orașe în care pierderile de apă în reţeua publică de distribuţie 
a apei depășesc 40%, cele mai multe pierderi fiind înregistrate în Edineţ 
(72,18%), Nisporeni (61,12%) și Rezina (58,75%). Nu există o relaţie clară 
între costul operaţional pentru întreţinerea reţelei de apă și pierderile 
de apă în reţea, dar putem deduce o relaţie între tariful plătit de con-
sumatori pentru 1m3 de apă și pierderile de apă în reţea – orașele care 
înregistrează pierderi mari de apă impun, în general, tarife mai înalte 
pentru apa consumată. 

– Datele colectate arată că chiar dacă în unele orașe valoarea investiţiilor 
în ultimii cinci ani este aproape egală, există devieri semnificative în 
costul de întreţinere a sistemului de canalizare, ceea ce indică eficienţă 
redusă în gestionarea serviciului în orașe precum Bălţi, Nisporeni, Hîn-
cești și Cahul. De asemenea, este vizibil faptul că în orașele Cimișlia, 
Căușeni și Dondușeni, datorită volumului mărit de investiţii în sistemul 
de canalizare, preţul de întreţinere a acestuia este relativ redus. Orașele 
Chișinău și Basarabeasca par a fi cele mai eficiente, reușind să aibă, cu 
investiţii mici, costuri de întreţinere a reţelei mici și un grad înalt de 
conformare a apelor uzate la normele ecologice.

 Investiţiile făcute de către autorităţi în adaptarea și îmbunătăţirea servi-
ciilor publice de gospodărie comunală variază de la oraș la oraș. Per total, 
în ultimii cinci ani autorităţile au investit mai mulţi bani în sistemul de 
aprovozionare cu apă decît în sistemul de canalizare și epurare. Media 
este de 211 lei/locuitor pentru serviciul de aprovizionare cu apă în cele 17 
orașe analizate, în comparaţie cu doar 69,16 lei/locuitor investiţi în sis-
temul de canalizare. Cîteva orașe au făcut investiţii în ambele servicii, 
printre acestea numărîndu-se Nisporeni, Cimișlia, Hîncești, Basarabeasca, 
Căușeni. În același timp, sînt și orașe (Soroca și Rezina) unde, în ultimii 
cinci ani, autorităţile nu au investit niciun leu în serviciul apă și canaliza-
re. 

 Au fost înregistrate variații și la capitolul suportabilitatea serviciilor, fiind 
vorba de tarifele achitate de consumatori pentru serviciile publice de gos-
podărie comunală. 

– Sînt orașe unde tarifele achitate pentru serviciul apă și canalizare sînt 
de două ori mai mari decît în municipiul Chișinău. Această variaţie este 
semnificativă, dat fiind faptul că, bazîndu-ne pe datele parvenite de la 
Biroul Naţional de Statistică, locuitorii municipiului Chișinău au salarii 
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mai mari decît cei din alte orașe, fapt care vorbește despre o suporta-
bilitate redusă a locuitorilor din centre raionale precum Ștefan-Vodă, 
Căușeni, Edineţ, Dondușeni etc. Aceeași situaţie se înregistrează și în 
cazul serviciului de salubrizare. Locuitorii din Chișinău plătesc pentru 
colectarea și evacuarea deșeurilor cel mai mic tarif, în comparaţie cu 
celelalte orașe analizate. 

– Mai puţine variaţii se înregistrează în cazul serviciului public de trans-
port, preţul pentru o călătorie cu microbuzul/autobuzul fiind în medie 
de 2,5 lei (2 lei în unele orașe și 3 lei în altele). Cu toate acestea, în unele 
localități (Bălţi, Chișinău, Cahul, Ștefan-Vodă, Soroca și Căușeni) su-
portabilitatea costului pentru transportul public este mai mare datorită 
compensaţiilor oferite de autorităţi pentru anumite categorii de pasa-
geri. În restul orașelor care dispun de transport public, nu sînt oferite 
compensaţii pentru utilizarea transportului. 



1. Armonizarea reglementărilor naţionale aferente servicii-
lor de gospodărie comunală în corespundere cu legislaţia 
europeană pentru a accelera dezvoltarea și modernizarea 
tuturor serviciilor publice locale.

2. Preluarea bunelor practici în domeniul benchmarkingului 
ca metodologie de evaluare și raportare a performanţei în 
furnizarea serviciilor publice locale de la ţările membre 
ale Uniunii Europene. 

3. Actualizarea documentelor de politici în domeniul ser-
viciilor publice și introducerea obligatorie a procedurilor 
de raportare.

4. Instituţionalizarea unui sistem de monitorizare și evalu-
are a performanţei autorităţilor în furnizarea serviciilor 
publice de gospodărie comunală în baza seturilor de in-
dicatori de performanţă pentru fiecare serviciu separat. 

5. Colaborarea cu societatea civilă și administrația publică 
locală în elaborarea și punerea în practică a mecanismu-
lui de monitorizare și evaluare a serviciilor publice de 
gospodărie comunală.

6. Realizarea transferului de expertiză, experiență, tehnolo-
gii din statele Uniunii Europene în domeniul serviciilor 
publice pentru municipalitățile din Republica Moldova.

7. Atragerea asistenței tehnice la nivel de donatori pentru 
instruirea și perfecționarea cadrelor din municipalități în 
vederea atragerii investiților pentru modernizarea servi-
ciilor publice. 

8. Dezvoltarea de către municipalități a relațiilor de coope-
rare cu agenții economici privați. Inițierea parteneriatelor 
publice private (PPP) în vederea modernizării serviciilor 
publice de aprovizionare cu apă, de canalizare, salubriza-
re și de transport.

9. Atragerea fondurilor internaționale și de stat pentru mo-
dernizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă, de 
canalizare, salubrizare și de transport.

10. Promovarea măsurilor de politică fiscală care să acorde 
înlesniri pentru investitorii în infrastructura serviciilor 
de alimentare cu apă, canalizare și salubritate. 

RECOMANDĂRI



ANEXA 1
PROPUNERE DE POLITICĂ 
PUBLICĂ privind 
Necesitatea elaborării şi institu-
ţionalizării unui mecanism de 
măsurare a performanţei pentru 
monitorizarea serviciilor publice 
de gospodărie comunală

UN PRIM DEMERS DE MONITORIZARE 
A SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 

Avînd drept scop garantarea accesului liber al 
cetățenilor la informaţii privitoare la gestionarea servi-
ciilor publice locale, Asociaţia pentru Democraţie Par-
ticipativă (ADEPT) și-a propus să studieze, în premieră 
pentru Republica Moldova, performanţa administraţi-
ilor publice locale în furnizarea principalelor servicii 
publice de gospodărie comunală: aprovizionarea cu apă 
rece; canalizare și epurare; salubrizare; transport pu-
blic.

În baza unui mecanism de măsurare a performan-
ţei elaborat participativ împreună cu funcţionarii au-
torităţilor publice locale din Republica Moldova și cu 
experţii de la Institutul pentru Politici Publice (IPP) 
România, ADEPT a efectuat o cercetare a calităţii ser-
viciilor publice de gospodărie comunală pe un eșantion 
de 17 municipii și orașe-centre raionale (Bălţi, Basara-
beasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Chișinău, Cimișlia, 
Criuleni, Dondușeni, Edineţ, Glodeni, Hîncești, Ialo-
veni, Nisporeni, Rezina, Soroca și Ștefan-Vodă). 

Mecanismul de benchamarking testat include un șir 
de indicatori de performanţă pentru măsurarea calităţii 
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serviciilor furnizate celor peste un milion de locuitori ai orașelor sus-numi-
te. Performanţa autorităţilor în furnizarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală a fost evaluată prin intermediul analizei variabilelor, care caracte-
rizează accesibilitatea, calitatea, transparenţa, adaptabilitatea, eficienţa, su-
portabilitatea, universalitatea și costul serviciilor. 

Scopul final este de a testa și, ulterior, de a elabora mecanisme viabile 
de măsurare a performanţei în furnizarea de servicii publice locale, astfel 
încît aplicarea sistematică a acestora să ducă la creșterea calităţii și eficienţei 
serviciilor prestate cetăţenilor. Acest prim demers de monitorizare a servi-
ciilor publice locale a fost eminent în condiţiile în care în prezent nu există 
niciun fel de date și evaluări elaborate la iniţiativa autorităţilor statului care 
să prezinte informații concludente privitor la calitatea serviciilor publice de 
gospodărie comunală. 

LIPSA INFORMAŢIILOR DESPRE CALITATEA 
SERVICIILOR PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

În contextul reformei de descentralizare și modernizare a administraţi-
ei publice locale în Republica Moldova, subiectul performanţei autorităţilor 
în furnizarea serviciilor publice de gospodărie comunală și cel al calităţii 
acestor servicii rămîne a fi nediscutat de către autorităţi. Astfel, în prezent 
nu sînt disponibile nici cetăţenilor, dar nici autorităţilor informaţii privind 
calitatea serviciilor publice de gospodărie comunală furnizate locuitorilor. 

Această situaţie are un șir de implicaţii de ordin economic, politic și 
social. 

 Managementul slab al datelor la nivel local, dar și lipsa unui mecanism 
instituţionalizat de monitorizare și evaluare a serviciilor publice de gos-
podărie comunală împiedică autorităţile să evalueze obiectiv, în baza in-
formaţiilor actualizate, calitatea serviciilor publice furnizate și, de ase-
menea, reduce capacitatea autorităţilor publice locale de a responsabiliza 
operatorii publici sau/și privaţi care furnizează aceste servicii. 

 Lipsa la nivel central a informaţiilor sistematizate despre calitatea ser-
viciilor publice de gospodărie comunală împiedică alocarea eficientă de 
mijloace financiare pentru crearea unei infrastructuri durabile. Astfel, în 
lipsa unui instrument de evaluare, investiţiile în infrastructura servicii-
lor comunale nu se fac neapărat acolo unde este cea mai mare necesitate. 
Menţionăm aici situaţia critică din orașul Soroca în ceea ce privește cana-
lizarea – apele uzate adunate de la cei peste 35 000 de locuitori ai orașului 
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se revarsă direct în rîul Nistru, creînd astfel un șir de probleme la nivel 
local, naţional și internaţional. 

 Lipsa unor informaţii complexe și actualizate despre performanţa auto-
rităţilor în asigurarea locuitorilor cu apă potabilă, servicii de canalizare, 
salubrizare etc. face dificilă ţinerea sub control și responsabilizarea autori-
tăţilor locale pe durata mandatului acestora. Este necesar de menţionat că 
în localităţile Republicii Moldova un număr considerabil de cetăţeni nu 
au acces la apă potabilă calitativă, canalizare sau la serviciul de salubriza-
re. De asemenea, rezultatele cercetării demonstrează discrepanţe substan-
ţiale în calitatea serviciilor de gospodărie comunală furnizate în cele 17 
localităţi analizate. 

 Din cauza lipsei informaţiilor despre serviciile comunale pentru care con-
sumatorii plătesc tarife, este dificil de estimat raportul dintre tariful plătit 
de consumator și calitatea serviciului furnizat acestuia. În Republica Mol-
dova, sînt localități în care cetăţenii plătesc mai mult pentru servicii de 
gospodărie comunală mai puţin calitative, în comparație cu locuitorii din 
orașele unde administrarea serviciilor de gospodărie comunală este mai 
eficientă. Această situaţie ridică semne de întrebare referitor la corectitu-
dinea procesului de stabilire a tarifelor pentru serviciile comunale. 

 Din aceleași cauze sînt semiexistente practicile de diseminare a experien-
ţelor pozitive în modernizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă, 
de canalizare, salubrizare și de transport. La fel, sînt puţine exemple de 
transfer de tehnologii, expertiză, experienţă din afara ţării spre prestatorii 
de servicii publice la nivel local.

NECESITATEA UNUI SISTEM INSTITUŢIONALIZAT 
DE MONITORIZARE A SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

Pentru a îmbunătăţi calitatea și eficienţa furnizării serviciilor publice de 
gospodărie comunală, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT 
solicită Guvernului Republicii Moldova următoarele: 

 armonizarea reglementărilor naţionale aferente serviciilor de gospodărie 
comunală în corespundere cu legislaţia europeană pentru a accelera dez-
voltarea și modernizarea tuturor serviciilor publice locale;

 preluarea bunelor practici în domeniul benchmarkingului ca metodologie 
de evaluare și raportare a performanţei în furnizarea serviciilor publice 
locale de la ţările membre ale Uniunii Europene; 
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 instituţionalizarea unui sistem de monitorizare și evaluare a performanţei 
autorităţilor în furnizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în 
ba za seturilor de indicatori de performanţă pentru fiecare serviciu separat; 

 colaborarea cu societatea civilă și administrația publică locală în elabora-
rea și punerea în practică a mecanismului de monitorizare și evaluare a 
serviciilor publice de gospodărie comunală. 

EFICIENŢĂ, TRANSPARENŢĂ ȘI SERVICII PUBLICE 
LOCALE CALITATIVE 

Instituţionalizarea unui sistem de benchmarking al serviciilor publice 
locale ar pune la dispoziţia administraţiilor publice locale de gradul I și II, 
autorităţilor centrale și operatorilor privaţi instrumente eficiente de a mo-
nitoriza și îmbunătăţi performanţa proprie în furnizarea de servicii publice 
locale calitative. 

În plus, un asemenea sistem ar conduce la creșterea transparenţei au-
torităţilor publice locale și ar îmbunătăţi comunicarea acestora cu cetăţenii 
pe marginea serviciilor de gospodărie comunală. De asemenea, asigurarea 
monitorizării progresului în prestarea serviciilor publice locale va permite 
Guvernului Republicii Moldova o raportare obiectivă pe marginea îndepli-
nirii angajamentelor asumate în programul de guvernare în domeniul mo-
dernizării și deconcentrării serviciilor locale. 

Prin intermediul unor monitorizări obligatorii periodice, autorităţile 
publice locale vor putea să-și compare progresul propriu în raport cu pe-
rioadele precedente, dar și să se compare cu alte localităţi de același nivel. 
Acest lucru va permite să fie evidenţiate bunelor practici în modernizarea 
serviciilor publice locale oferite cetăţenilor și să se contribuie la realizarea 
unui transfer mai energic de experiență și expertiză în cadrul APL.

Nu în ultimul rînd, existenţa mecanismului de monitorizare și evaluare 
va permite autorităţilor să aibă acces la informaţii care să justifice necesita-
tea de investiţii în dezvoltarea/ îmbunătăţirea serviciilor publice de gospo-
dărie comunală. 



Indicatori de performanţă pentru serviciul de alimentare cu apă

Nr. 
ind.

Definiţia 
indicatorului

Unitatea
de 

măsură
Formula de calcul

Exigenţa/ 
cerinţa 

măsurată

1 Gap – gradul de 
acces al popula-
ţiei la serviciul 
public de alimen-
tare cu apă

% Gap = Nt/Nta, în care:
Nt = numărul total al 
populaţiei din oraş
Nta = numărul total de locu-
itori cu acces la serviciul de 
apă prin branşament comun

ACCESIBILI-
TATEA SER-
VICIULUI

2 Ta – durata ac-
cesului la apă 

ore/zi Ta = No/24 h, în care:
No = numărul de ore pe zi în 
care este livrată apa

ACCESIBILI-
TATEA SER-
VICIULUI

3 Gcont – gradul 
de contorizare

% Gcont = Nbc/Ng, în care:
Nbc = numărul total de bran-
șamente contorizate
Ng = numărul total de 
branşamente (total gospodării 
conectate)

TRANSPA-
RENŢA
SEVICIULUI

4 Gpotab – gradul 
de conformare la 
cerinţele de pota-
bilitate ale Minis-
terului Sănătăţii 

% Gpotab = Npc/Npa, în care:
Npc = numărul probelor de 
apă potabilă conforme
Npa = numărul total de probe 
de apă potabilă analizate

CALITATEA 
SERVICIU-
LUI

5 Invest – valoarea 
investiţiilor 
în sistemul de 
aprovizionare cu 
apă potabilă în 
ultimii cinci ani

lei/gos-
podărie

Invest = ∑(N)/Nt, în care:
N = totalul investitiţiilor în 
sistemul de aprovizionare cu 
apă potabilă în fiecare an
Ng = numărul total de 
gospodării

ADAPTA-
BILITATEA 
SERVICIU-
LUI

ANEXA 2
Lista indicatorilor utilizaţi pentru 
măsurarea performanţei autori-
tăţilor în furnizarea serviciilor pu-
blice de gospodărie comunală
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6 Pg – pierderea de 
apă potabilă în 
reţeaua publică 
de transport şi 
distribuţie a apei 
potabile pînă 
la intrarea în 
bloc/casă („apa 
nefacturată“) 

% Pg = (Qp-Qf)/Qp, în care:
Qp = cantitatea totală de 
apă potabilă produsă (intrată 
în reţeaua de transport şi 
distribuţie), în m3/an
Qf = cantitatea totală de apă 
potabilă facturată, în m3/an

EFICIENŢA 
SERVICIU-
LUI

7 Pa – preţul apei 
potabile, exclusiv 
TVA

lei/m3 Se va comunica preţul în lei, 
evidenţiindu-se distinct TVA.

SUPORTA-
BILITATEA 
SERVICIU-
LUI

8 Coper – cost 
operaţional pe ki-
lometru de reţea 
publică de trans-
port şi distribuţie 
a apei potabile 

lei/km Coper = Ctot/Lr, în care:
Ctot = costul total anual de 
exploatare, întreţinere și repa-
raţii ale reţelei de transport și 
distribuţie, în lei
Lr = lungimea totală a reţelei 
de transport şi distribuţie, în 
km

STANDARD 
DE COST

Indicatori de performanţă pentru serviciul de canalizare-epurare

Nr. 
ind.

Definiţia 
indicatorului

Unitatea
de 

măsură
Formula de calcul

Exigenţa/ 
cerinţa 

măsurată

1 Prezenţa 
serviciului

0, 1, 2 Întrebare: Orașul dispune de:
– staţie de epurare funcţională,
– edificii (gropi) pentru colectarea 

apelor uzate,
– apa uzată se revarsă în rîul ...
– altceva ...

ACCESIBI-
LITATEA 
SERVI-
CIULUI

2 Ga – gradul 
de acces al 
populaţiei la 
serviciul public 
de canalizare

% Gap = Ntc/Nt, în care:
Ntc = numărul locuitorilor cu 
acces la serviciul public de canali-
zare, prin racord comun
Nt = numărul total de locuitori ai 
orasului

ACCESIBI-
LITATEA 
SERVI-
CIULUI
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3 Guz – gradul 
de conformare 
la cerinţele de 
descărcare în 
mediul acvatic 
a apelor uzate 
epurate 

% Guz = Npc/Npa, în care:
Npc = numărul probelor con-
forme normelor de deversare a 
apelor uzate în apele receptoare
Npa = numărul total de probe 
analizate la descărcarea în emisar 
(receptor)

CALITA-
TEA SER-
VICIULUI

4 Invest – valoar-
ea investiţiilor 
în sistemul de 
canalizare şi 
epurare în ul-
timii cinci ani 

lei/
locuitori

Invest = ∑(N)/ Nt, în care:
N = totalul investitiţiilor în 
sistemul de canalizare şi epurare 
în fiecare an
Nt = numărul total de 
locuitori

ADAPTA-
BILITA-
TEA SER-
VICIULUI

5 Tc – tariful de 
canalizare-epu-
rare, exclusiv 
TVA

lei/m3 Se va comunica tariful în lei, evi-
denţiindu-se distinct TVA.

SUPOR-
TABILITA-
TEA SER-
VICIULUI

6 Coper – cost 
operaţional pe 
kilometru de 
reţea publică 
de colectare 
şi evacuarea 
apelor uzate 
orăşeneşti

lei/km Coper = Ctot/Lr, în care:
Ctot = costul total anual de ex-
ploatare, întreţinere și reparaţii ale 
reţelei de colectare și evacuare a 
apelor uzate orășenești, în lei
Lr = lungimea totală a reţelei 
de colectare şi evacuare a apelor 
uzate orăşeneşti, în km

STAN-
DARD DE 
COST

Indicatori de performanţă pentru serviciul public de salubrizare

Nr. 
ind.

Definiţia 
indicatorului

Unitatea
de 

măsură
Formula de calcul

Exigenţa/ 
cerinţa 

măsurată

1 Prezenţa 
serviciului 

0/1 Întrebare: 
– Oraşul dispune de serv-

iciu public de colectare a 
deşeurilor? DA, NU

– Oraşul dispune de propria-i 
gunoişte autorizată pentru 
deșeurile menajere? DA, NU

– Numărul de gunoişti neuto-
rizate din oraş este de ...

ACCESI-
BILITA-
TEA SER-
VICIULUI
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2 Ga – gradul de 
acces al populaţiei 
la serviciul public 
de salubrizare

% Ga = (Nb+Nc)/(Ntb+Ntc), în 
care:
Nb = numărul de blocuri loca-
tive cu acces la serviciul public 
de salubrizare, pe bază de con-
tract
Nc = numărul de case pe pă-
mînt cu acces la serviciul public 
de salubrizare, pe bază de con-
tract
Ntb = numărul total de blocuri 
locative
Ntc = numărul total de case pe 
pămînt

ACCESI-
BILITA-
TEA SER-
VICIULUI

3 Gc – gradul 
de colectare a 
deşeurilor munici-
pale 

% Gc = Qc/Qg, în care:
Qc = cantitatea totală de deşeuri 
municipale colectate, în m3

Qg = cantitatea totală de deșeuri 
municipale generate la nivelul 
UAT estimată, în m3

CALITA-
TEA SER-
VICIULUI

4 Gs – gradul de sa-
lubrizare stradală 
a localităţii

% Gs = Ns/Nts, în care:
Ns = numărul străzilor de 
pe care se colectează deşeuri 
stradale (care se matura)
Nts = numărul total al străzilor 
din oraş

UNIVER-
SALITA-
TEA SER-
VICIULUI

5 Gp – gradul 
de salubrizare 
stradală a 
localităţii/pubele

locu-
itori/
pubelă

Gp = Nt/Ncg, în care:
Nt = numărul total de locuitori
Ncg = numărul total de pubele 
stradale 

UNIVER-
SALITA-
TEA SER-
VICIULUI

6 Vc – gradul 
de acoperire a 
oraşului cu ve-
ceuri publice 

veceu/
locuitor

Vc = Nt/Nv, în care:
Nv = numărul de veceuri pub-
lice în oraş
Nt = numărul total al locuito-
rilor în oraş

CALITA-
TEA SER-
VICIULUI
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7 Gg – gradul 
de umplere a 
gunoiştilor au-
torizate (pentru 
deșeuri menajere)

% Gg = Vg/Vt, în care:
Vg = volumul ocupat de gunoiul 
actual din gunoişte
Vt = volumul total al gunoiştii 
autorizate

CALITA-
TEA SER-
VICIULUI

8 Gsatisf – gradul 
de satifacţie a uti-
lizatorilor faţă de 
serviciul prestat

% Gsatisf = Nrecl/Na, în care:
Nrecl = numărul total de 
reclamaţii înregistrate anual
Na = numărul locuitorilor cu 
acces la serviciul public de salu-
brizare, pe bază de contract

CALITA-
TEA SER-
VICIULUI

9 Tbdeşeuri – tari-
ful/taxa pentru 
serviciul de colec-
tare, depozitare 
şi neutralizare a 
deşeurilor mena-
jere, exclusiv TVA 
pentru cei care 
locuiesc la bloc

lei/locu-
itor

Se va comunica tariful/taxa 
în lei, evidenţiindu-se distinct 
TVA.

SUPOR-
TABILI-
TATEA 
SERVI-
CIULUI

10 Tcdeşeuri – tari-
ful/taxa pentru 
serviciul de 
colectare, depozi-
tare şi neutraliza-
re a deşeurilor 
menajere, exclusiv 
TVA pentru cei 
care locuiesc la 
casă pe pămînt 

lei/gos-
podărie

Se va comunica tariful/taxa 
în lei, evidenţiindu-se distinct 
TVA.

SUPOR-
TABILI-
TATEA 
SERVI-
CIULUI
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Indicatori de performanţă pentru serviciul de transport 
public local de persoane

Nr. 
ind.

Definiţia 
indicatorului

Unitatea
de 

măsură
Formula de calcul

Exigenţa/ 
cerinţa 

măsurată

1 Ptr – prezenţa 
serviciului de 
transport pu-
blic local

0; 1 Întrebare:
– Dispuneţi de transport public de 
persoane în oraş? 
DA; NU

PRE-
ZENŢA 
SERVI-
CIULUI

2 Ga – gradul 
de acces al 
populaţiei la 
serviciul de 
transport pu-
blic de per-
soane

% Ga = Ltr/Ls, în care:
Ltr = lungimea totală a traseelor ser-
viciului de transport public de per-
soane la nivelul localităţii, în km
Ls = lungimea totală a străzilor/
drumurilor la nivelul localităţii, în km

ACCE-
SABILI-
TATEA 
SERVI-
CIULUI

3 Ctrans– ca-
pacitatea de 
transport 

locuri/
locuitor

Ctrans = Cmt×Ng/Nmt×Nt, în care:
Cmt = capacitatea totală a mijloacelor 
de transport în comun, în nr. locuri
Ng = numărul total de curse (din 
punctul A pînă în B și înapoi) prevă-
zut în graficele de circulaţie într-o zi
Nmt = numărul total al mijloacelor 
de transport public de persoane
Nt = numărul total al locuitorilor la 
nivelul UAT, în nr. locuitori

CALI-
TATEA 
SERVI-
CIULUI

4 Vm – 
vechimea me-
die a parcului 
de mijloace de 
transport în 
comun 

ani Vm = ΣNmt×Vmt/Nmt, în care:
Nmt = numărul total al mijloacelor 
de transport în comun
Vmt = vechimea fiercărul mijloc de 
trasport utilizat

CALI-
TATEA 
SERVI-
CIULUI

5 Gacc – gra-
dul de ac-
cesibilitate 
a serviciului 
de transport 
public pentru 
pasagerii cu 
nevoi speciale

% Gacc = Nramp/Nmt, în care:
Nramp = numărul total al mijloacelor 
de transport public prevăzute cu ram-
pă pentru persoane cu nevoi speciale
Nmt = numărul total al mijloacelor 
de transport în comun

UNIVER-
SALI-
TATEA 
SERVI-
CIULUI



Raport de performanță Anexa 2 85

6 Pt – tariful 
întreg pentru 
o călătorie

lei/bilet 
de călă-
torie

Se va comunica tariful în lei, 
evidenţiindu-se distinct TVA.

INDI-
CATOR 
FINAN-
CIAR

7 Gcom – gra-
dul de com-
pensare a 
serviciului de 
transport pu-
blic local

% Gcom = Pcom/Pt, în care:
Pcom = tariful plătit per călătorie 
de o persoană din categoria celor ce 
beneficiază de compensaţii pentru 
transportul public, în lei
Pt = tariful întreg pentru o călătorie, 
în lei

SUPOR-
TABILI-
TATEA 
SERVI-
CIULUI
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