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NOTA INFORMATIVĂ 

 

LA PROIECTUL DECIZIEI CONSILIULUI  RAIONAL UNGHENI 

” Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și Acordului de Asociere în vederea 

dezvoltării  serviciului public de  Management al Deșeurilor Solide în Regiunea-cheie 

Ungheni ” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 Studiului de oportunitate și al Acordului de Asociere este elșaborat în colaborare cu Programul 

„EU4Moldova: Regiuni-cheie”, realizat cu suportul financiar al Uniunii Europeane și 

implemenat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Decizia a fost elaborată, 

bazându-se pe intenția de creare și dezvoltare a unui serviciu durabil de management al 

deșeurilor menajere solide, care va îngloba localitățile raionului Ungheni, asigurând prestarea 

serviciului la un nivel minim de calitate, prevăzut de legislație din domeniu. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite 

În localitățile raionului Ungheni infrastructura pentru colectarea și transportul deșeurilor 

este precară. Gestionarea deșeurilor este neorganizată în majoritatea localităților, ceea ce 

afectează grav mediul ambiant. Nu toate autoritățile publice locale locale de nivelul I dispun de 

infrastructură pentru colectarea și transportul deșeurilor, se atestă un număr insuficient de 

recipiente de colectare, infrastructură rutieră slab dezvoltată. În mod specific, lipsa recipientelor 

generează timpi mari de colectare, deoarece evacuarea deșeurilor trebuie realizată manual. 

 

Organizarea și prestarea serviciului de colectare și transportare a deșeurilor pe teritoriul 

raionului Ungheni poate fi realizată sub una din următoarele 2 forme alternative: a) serviciu 

organizat individual de fiecare localitate; și b) serviciu organizat în comun, prin intermediul 

Cooperării Intercomunitare. 

 

Din punct de vedere financiar, în cazul organizării serviciului individual de colectare și 

transportare a deșeurilor, ar fi necesare investiții medii de 1,6 milioane lei pentru o comunitate 

sau 51,3 milioane lei pentru cele 32 UAT-uri din raion (excepție mun. Ungheni). Tarifele lunare 

estimative per persoană variază de la 16,8 MDL/persoană/luna (în mun. Ungheni) la 82,5 

MDL/persoană/lună (s. Măgurele). Se denotă, că doar în 4 UAT-uri (Ungheni, Pârlița, Sculeni 

și Măcărești) ar putea fi organizat serviciul în mod individual, care ar fi viabil financiar și ar 

putea fi întreținut dacă ar fi aplicat un tarif mediu lunar în valoare de 1% din veniturile 

disponibile ale gospodăriilor (indicele de suportabilitate). Totodată, în cazul în care la nivelul 

fiecărei UAT ar fi creat un sistem integrat de management al deșeurilor, tariful lunar per 

persoană ar crește cu cel puțin 60% și nu ar fi accesibil pentru populație nici în mun. Ungheni. 

 

O alternativă optimă a organizării și prestării serviciului de colectare și transportare a 

deșeurilor pentru diminuarea cheltuielilor și îmbunătățirii calității serviciului este dezvoltarea în 

comun a serviciului prin cooperare intercomunitară. Proiecțiile financiare arată că tariful lunar 

prognozat pentru o persoană în cazul unui sistem integrat ce ar include toate etapele de gestiune 

a deșeurilor (de la colectare la tratare) în primul an de operare (2024) ar constitui 22,3 

MDL/persoană /lună și ar fi suportabil pentru populația raionului Ungheni pe parcursul întregii 

perioade de viață a proiectului. Totodată, crearea sistemului integrat prin cooperarea 

intercomunitară permite atingerea standardelor minime, care trebuie sa fie respectate de 

administația publică locală la organizarea și dezvoltarea seviciului public, impuse de cadrul 

legal nou – Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

Ideea organizării serviciului public de salubrizare prin cooperare intercomunitară se 
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regăsește în actele normative în vigoare: 

- Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, 

adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013, care identifică aspectul 

ce contribuie la stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivel 

regional – „promovarea cooperării interraionale, în vederea stabilirii asociațiilor 

regionale de management al deșeurilor, cu definirea rolurilor distincte în cadrul 

sistemului instituţional”. 

- Legea nr. 1402/2002 serviciilor publice de gospodărie comunală prevede posibilitatea 

organizării, în cazul adoptării deciziilor în acest sens de către APL-urile din regiune 

care urmează a fi deservite de către operatorul regional unic. Acest act normativ de 

asemenea numește printre alte principiile de organizare a serviciilor publice de 

gospodărie comunală principiul de asociere intercomunală şi parteneriatul (lit. f) și cel 

de colaborarea strânsă dintre autorităţile publice de diferite niveluri (lit. k). 

- Art. 5 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă stipulează, că 

autorităţile publice locale de nivelurile întâi şi doi, precum şi cele centrale pot coopera, 

în condiţiile legii, pentru a asigura realizarea unor proiecte sau servicii publice care 

solicită eforturi comune ale acestor autorități. Acordurile încheiate în acest sens 

stabilesc activitățile care trebuie desfășurate prin cooperare, în condiţiile legii, în strictă 

conformitate cu resursele bugetare şi cu responsabilitățile asumate de ele în mod clar, 

sursele de finanțare, limitele puterii de luare a deciziilor separat pentru fiecare nivel de 

autoritate publică și termenele de implementare a acordului.  

- Cel mai important, Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală oferă prin 

art. 43 să decidă asocierea cu alte autorități ale administraţiei publice locale, inclusiv 

din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru 

promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum 

şi colaborarea cu agenți economici şi asociații obștești din țară şi din străinătate în 

scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun. 

 

Cooperarea intercomunitară în scopul managementului comun al domeniului gestionării 

deșeurilor presupune colaborare multilaterală a APL-urilor care decid soluționarea în comun a 

sarcinii de organizare a serviciului public de salubrizare pe teritoriul localităților. Menționând 

capacitățile reduse a fiecărui APL, în special a celor din mediul rural, în ceea ce privește 

resurse financiare, tehnice, umane, asocierea eforturilor prezintă o cale reală pentru realizarea 

atribuțiilor de baza a acestora și atingerii nivelului minim prevăzut de legislația în vigoare în 

domeniul gestionării deșeurilor menajere solide.  

 

Cadrul legal permite organizarea cooperării APL-urilor doar sub forma de asociere a 

localităților prin semnarea unui Acord de asociere de către APL-urile participante fără crearea 

persoanei juridice. Această formă permite asumarea de către APL-uri a dezvoltării și realizării 

proiectelor comune de investiții, participarea la licitații comune, asumarea obligațiilor de 

implementare a deciziilor adoptate de Consiliul intercomunal (grupul de lucru). 

 

Dezvoltarea cooperării în vederea creării unui operator regional presupune atribuirea 

acestuia a contractului de delegare a gestiunii serviciului public, realizată în condițiile 

legislației în vigoare. Delegarea gestiunii realizate prin semnarea unui contract cu operatorul 

regional va asigura prestarea serviciului cu respectarea principiului de bază – prioritatea 

interesului general al cetățenilor, prestarea serviciului fiind realizată de un operator care, în cea 

mai mare măsură, corespunde intereselor și necesităților localităților beneficiare. De 

asemenea, contractul de delegare a gestiunii serviciului public va conține prevederi privind 

investițiile care urmează a fi făcute pentru dezvoltarea durabilă a serviciului, va stabili 

indicatorii de performanță și de calitate prin aplicarea cărora va deveni posibilă monitorizarea 

periodică obligatorie a calității serviciilor prestate. 
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3. Fundamentarea economico-financiară  
Alocații din bugetul de stat al Republicii Moldova sau a bugetelor locale nu se solicită.  

 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului nu va genera modificări în textul altor acte locale. 

 

5. Principalele prevederi ale proiectului 

Fundamentarea alegerii modelului instituțional pentru organizarea serviciului public 

durabil de management al deșeurilor menajere solide, care va cuprinde raza teritorială a 

raionului Ungheni este prezentată în Studiul de Oportunitate privind extinderea serviciului de 

Management al Deșeurilor Solide în regiunea-cheie Ungheni. Documentul conține argumente 

pentru selectarea opțiunii pentru gestiunea serviciului la nivel de localitate și instituționalizarea 

cooperării intercomunitare între localitățile raionului. Studiul de oportunitate cuprinde 9 

compartimente, analizând opțiunile accesibile din punct de vedere al situației curente, 

infrastructurii existente, oportunităților socio-economice, financiare, investiționale și al cadrului 

legal în vigoare. 

 

. Decizia prevede apobarea asocierii cu alte localități din raionul Ungheni prin semnarea 

Acordului de asociere prin care se declară voința de a coopera privind managementul deșeurilor 

pe teritoriile administrate, organizat în baza unor principii comune, stabilite prin Acordul de 

asociere.  

 

Textul acordului prevede crearea unui Consiliu intercomunal (organul deliberativ al 

asocierii localutăților) din reprezentanții localităților, delegați prin Deciziile Consiliilor 

Locale. Consiliul intercomunal va fi creat ca organ de conlucrare permanent, care va participa 

la elaborarea documentelor de viziune comune pentru toată aria localităților participante, 

documentelor de bază pentru transmiterea serviciului în gestiune operatorului: Regulamentul 

serviciului, indicatori de calitate, calculul și propunerea spre aprobare Consiliilor locale a 

mărimii tarifului sau a taxei locale. Consiliul intercomunal va deține un rol principal în 

procesul de monitorizare a activității operatorului (operatorilor) pe teritoriul localităților 

participante și în procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare a serviciului. Periodicitatea 

întrunirii membrilor Consiliului intercomunal și modul de adoptare a deciziilor este 

reglementat prin Acordul de Asociere. 


