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Introducere 

 

În cadrul Programului UE4Moldova: regiuni cheie (finanțat de UE)/Componenta 2: Acces 
îmbunătățit la serviciile și utilitățile publice locale și calitatea acestora a fost elaborat 
Studiul de evaluare a nivelului de dezvoltare a serviciilor publice locale şi a potenţialului de 
cooperare intercomunală a unităţilor administrativ-teritoriale din Regiunile cheie Cahul şi 
Ungheni.  Scopul studiului rezidă în crearea unei imagini asupra nivelului de dezvoltare a 
serviciilor publice locale în unitățile administrativ-teritoriale din Regiunile cheie Cahul și 
Ungheni, inclusiv a potențialului de organizare a acestora prin cooperare intercomunală. 

Studiul a făcut cunoscute serviciile publice de interes local care necesită a fi organizate 
prioritar în unităţile administrativ-teritoriale din Regiunile cheie Cahul şi Ungheni. De 
asemenea, s-a precizat că cooperarea intercomunală poate îmbunătăți calitatea serviciilor 
publice, iar promovarea acestora din perspectivă regională pot eficientiza utilizarea resurselor 
și moderniza modalitățile de prestare a serviciilor. Noua realitate europeană presupune 
eficientizarea costurilor și regionalizarea serviciilor, iar cooperarea intercomunitară pare să fie 
unica soluție viabilă pentru pregătirea autorităților publice locale.  

În urma prezentării Studiului de evaluare a nivelului de dezvoltare a serviciilor publice locale și 
a potențialului de cooperare intercomunală în Regiunile cheie Cahul și Ungheni,  autorităţile 
publice locale din Regiunea cheie Ungheni au demarat negocierile privind identificarea 
serviciului public local care va fi organizat prin cooperare intercomunală. 

În urma discuţiilor purtate, autorităţile publice locale din Regiunea cheie Ungheni au selectat 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru a fi organizat prin cooperare 
intercomunală.  

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare face parte din sfera serviciilor publice de 
gospodărie comunală organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, care are drept 
scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți 
consumatorii de pe teritoriul localității. 

Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este elementul cheie al 
politicii naţionale de dezvoltare a sectorului. Realizarea cu succes a acestui proces, va 
conduce, cu siguranță, la îmbunătățirea eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și 
canalizare, care sunt fragmentate și dispersate în prezent, a  calității și a costurilor accesibile, 
atragerea investițiilor, dezvoltarea strategiei de dezvoltare armonioasă a comunităților locale 
pe termen lung etc.   

Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare are la bază asocierea şi  
cooperarea  mai multor unităţi administrativ-teritoriale din cadrul unui raion sau şi depăşind 
limitele acestuia, în scopul dezvoltării unor servicii de calitate.  
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Cooperarea intercomunală presupune înfiinţarea, organizarea şi administrarea serviciilor 
publice, în comun, cu mai multe unităţi administrativ-teritoriale. De asemenea, prin cooperare 
intercomunală pot fi  implementate proiecte regionale de infrastructură. Prin unirea eforturilor a 
două sau mai multe unități administrativ-teritoriale se pot asigura premisele necesare pentru 
organizarea și finanțarea unui serviciu public de calitate. 

Prin urmare, cooperarea intercomunală poate fi aplicată în multitudinea serviciilor publice 
locale, a căror competenţă aparţine autorităţilor publice locale. În sectorul alimentare cu apă şi 
canalizare, cooperarea intercomunală poartă numele de regionalizare. 

Pentru a nu crea confuzii în urma utilizării acestor noţiuni, în prezentul Studiu de oportunitate 
va fi utilizat preponderent termenul de "regionalizare", reprezentând politica de dezvoltare a 
sectorului, şi doar tangenţial noţiunea de  "cooperare intercomunală".  

În data de 1 decembrie 2020 autorităţile publice locale din Regiunea cheie Ungheni au semnat 
Memorandumul de intenţie în vederea iniţierii cooperării intercomunale. Scopul Memorandului 
rezidă în asigurarea unor condiții adecvate pentru implementarea cu succes a cooperării 
intercomunale în organizarea, funcționarea și gestiunea serviciului public de alimentare cu apă 
și canalizare. 

Totuşi, în vederea demarării activităţilor privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare, autorităţile publice locale urmează să decidă asupra înființării, organizării, 
funcționării și gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în comun, cu 
alte unități administrativ-teritoriale.  

În acest sens, conform legislaţiei în vigoare, este necesar să fie elaborat un Studiu de 
oportunitate, care va fundamenta necesitatea şi oportunitatea de înfiinţare, organizare şi 
administrare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din unităţile 
administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Ungheni prin cooperare intercomunală.   

Prezentul Studiu de oportunitate este elaborat pentru unităţile administrativ-teritoriale din 
Regiunea cheie Ungheni cu asistenţa Programului UE4Moldova: regiuni cheie (finanțat de 
UE)/Componenta 2: Acces îmbunătățit la serviciile și utilitățile publice locale și calitatea 
acestora. 

Concluziile și recomandările propuse în prezentul Studiu de oportunitate vor reprezenta 
temeiul pentru înființarea, organizarea și gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare prin cooperare intercomunală. 
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CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE 

 

1.1. Obiectul studiului 

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesităţii şi 
oportunităţii de înfiinţare, organizare şi administrare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare din unităţile administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Ungheni prin cooperare 
intercomunală.  

Se urmăreşte asocierea şi cooperarea unităţilor administrativ-teritoriale din Regiunea cheie 
Ungheni în vederea organizării şi gestiunii, în comun, a serviciului public de alimentare cu apă 
şi canalizare. În subsidiar, activitatea are drept scop crearea şi delegarea gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă şi canalizare către un operator regional dezvoltat, cu dotări 
tehnico-materiale adecvate, personal calificat și capacitate pentru reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii aferente, în conformitate cu normele privind protecția mediului și a 
consumatorilor. 

 

1.2. Scopul studiului 

Prezentul Studiul de oportunitate are la bază analiza elementelor tehnice, economice, 
instituționale şi legale aferente cadrului de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare din Regiunea cheie Ungheni  şi identificarea celei mai bune soluții de 
cooperare intercomunală în organizarea şi funcţionarea acestuia.  

Elaborarea Studiului de oportunitate are drept scop analiza unor elemente relevante care 
includ: 

 definirea ariei Studiului de oportunitate; 
 condiţiile socio-economice a unităţilor administrativ-teritoriale; 
 descrierea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare existent; 
 analiza economico-financiară a serviciului; 
 identificarea şi selecţia opţiunilor viabile; 
 motivarea economică, socială și de mediu; 
 identificarea modelului instituţional optim pentru organizarea  serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare prin cooperare intercomunală. 

 

1.3. Politica naţională în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie 

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie se bazează pe principalul document din 
sector  - Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2030), care vizează îmbunătăţirea 
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politicilor naţionale şi armonizarea cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar şi 
standardele europene. 

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi 
sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la 
îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării.  

Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este elementul cheie al 
politicii de dezvoltare a sectorului. Realizarea cu succes a acestui proces, va conduce, cu 
siguranță, la îmbunătățirea eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare, 
care sunt fragmentate și dispersate în prezent, a  calității și a costurilor accesibile, atragerea 
investițiilor, dezvoltarea strategiei de dezvoltare armonioasă a comunităților locale pe termen 
lung etc.   

Regionalizarea constă în concentrarea serviciilor furnizate către un grup de municipii/orașe 
într-o anumită zonă geografică definită de un bazin hidrografic sau/și de limite (granițe) 
administrative (municipii, orașe, comune, raioane)1.  

Pentru operatorii (prestatorii) de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, regionalizarea 
înseamnă reorganizare a doi sau mai mulţi operatori locali - de obicei municipali - într-un 
singur operator regional. Consiliile locale respective nu vor mai deţine fiecare câte un singur 
operator, care operează la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale, ci vor participa la 
o societate comercială cu statut de operator regional care va deservi un număr de orașe și 
comunități participante.  În acest caz, în loc de câțiva operatori (agenți economici) cu afaceri 
mici va funcționa unul singur care va deservi toate comunitățile asociate. 

În vederea regionalizării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Strategia prevede 
că: “autoritățile administrației publice locale se vor asocia în structuri intercomunitare, în scopul 
dezvoltării în comun a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație”, iar “întreprinderile apă-
canal se vor reorganiza, își vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și 
sanitație către alte unități administrativ-teritoriale, devenind modele de întreprinderi viabile 
economic” 

Prin urmare, realizarea politicii naționale de dezvoltare a sectorului are la bază cooperarea  
intercomunală în dezvoltarea serviciilor publice. Acest proces presupune înfiinţarea, 
organizarea şi administrarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în 
comun, cu mai multe unităţi administrativ-teritoriale. De asemenea, cooperarea intercomunală 
vizează implementarea unor proiecte de infrastructură la nivel regional.  

 

1.4. Aspecte legale privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 

1.4.1. Competenţa privind înfiinţarea, organizarea şi gestiunea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare 

                                                           
1
 www.posmediu.ro/upload/pages/Ghid-Regionalizare.doc 
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Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, reglementat prin Legea nr. 303/2013, 
face parte din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală organizate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale, care are drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și 
epurarea apelor uzate pentru toți consumatorii de pe teritoriul localității. 

Acest  serviciu public are 2 componente: 

a) serviciul public de alimentare cu apă, reprezentând totalitatea activităţilor necesare 
pentru: captarea apei brute din surse de suprafaţă sau subterane; tratarea apei brute; 
transportarea apei potabile şi/sau tehnologice; înmagazinarea apei;  distribuţia apei 
potabile şi/sau tehnologice; 

b) serviciul public de canalizare, reprezentând totalitatea activităţilor necesare pentru: 
colectarea, transportarea şi evacuarea apelor uzate de la consumatori la staţiile de 
epurare; epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar. 

În Republica Moldova, serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se 
organizează şi se administrează de autorităţile administraţiei publice locale pentru satisfacerea 
necesităţilor colectivităţilor locale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) și art.  8 din Legea nr. 
303/2013. 
Astfel, autoritățile deliberative(consiliile locale/consiliile orășenești) ale unităților administrativ-
teritoriale au competența exclusivă privind înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea 
şi controlul funcţionării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi 
crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura tehnico-
edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale aferente acestui serviciu.  

Principalele competențe ale autorităților publice locale, statuate în  art. 8 alin. (1) din Legea nr. 
303/2013 sunt: 

 elaborarea şi implementarea planurilor proprii de dezvoltare şi de funcţionare, pe 
termen scurt, mediu şi lung, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 
conformitate cu planurile urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-
economică a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor 
internaţionale în domeniul de protecţie a mediului; 

 înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi 
pentru serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în 
conformitate cu metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie; 

 administrarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare ca parte a 
infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale respective;  

 delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor 
publice corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare;  

 contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea 
programelor de investiţii în vederea dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare a localităţilor, pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi, pentru 
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dezvoltarea de capacităţi, inclusiv pentru reabilitarea, modernizarea şi reechiparea 
sistemelor existente;  

 asigură alimentarea cu apă, precum şi serviciul de canalizare în situaţii excepţionale; 
etc. 

 

1.4.2. Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

Potrivit art. 11 din Legea nr. 303/2013, gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare poate fi organizată în două modalități, alegerea fiind făcută printr-o decizie a 
autorităților administrației publice locale: 

a) gestiune directă  

b) gestiune delegată 

Modalitatea de gestiune se stabilește prin decizii ale autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale, în funcție de: natura și starea serviciului; necesitatea asigurării celui 
mai bun raport preț/calitate; interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-
teritoriale; mărimea și complexitatea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. 

În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate 
sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, 
exploatarea, funcţionarea şi finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

În acest caz, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale vor adopta decizii 
privind gestiunea directă și darea în administrare a  sistemelor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare. De asemenea, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale vor 
aproba Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului și caietul de sarcini, în temeiul 
cărora se va furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

În conformitate cu  art. 12 alin. (2) din Legea nr. 303/2013, gestiunea  directă se  realizează 
prin intermediul unor structuri ale autorităților administrației publice locale, care pot fi: 

a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul 
aparatului propriu al consiliului local al unității administrativ-teritoriale; 
b) entități specializate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea consiliului 
local al unității administrativ-teritoriale, având patrimoniu propriu, gestiune economică 
proprie și autonomie financiară și funcțională(spre exemplu întreprinderi municipale).  

Gestiunea delegată este modalitatea de management prin care o unitate administrativ-
teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, dreptul de furnizare/prestare a serviciului 
sau a unei componente a acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii.  

Delegarea gestiunii serviciului implică operarea propriu-zisă a serviciului, concesionarea 
sistemului public aferent serviciului delegat, precum și dreptul și obligația operatorului de a 
administra și de a exploata sistemul respectiv. 

Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii sunt licitația publică și 
negocierea directă, organizate în baza Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și 
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atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 506/2019. 

Prin excepția instituită în art. 13 alin. (12) din Legea nr. 303/2013, contractul de delegare a 
gestiunii poate fi atribuit direct(fără organizarea licitației publice) următorilor operatori 
regionali/operatori cu capital integral public: 

 a) societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale, care 
furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu capital social 
deținut integral de unitățile administrativ-teritoriale;       

 b) societăți comerciale care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă 
și de canalizare, înființate în urma reorganizării întreprinderilor municipale, al căror capital 
social este deținut integral, în calitate de proprietar, de unitățile administrativ-teritoriale. 

Existența capitalului privat în capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă, 
în acest caz. 

1.4.3. Sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare 

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează/prestează prin crearea și 
exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare, denumită sistem public de alimentare cu apă și 
de canalizare. 

În conformitate cu art. 4  din Legea nr. 303/2013: 

a) sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, 
staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele 
publice de transport al apei, reţele publice de distribuţie a apei; 

b) sistemul public de canalizare cuprinde următoarele componente: reţele publice de 
canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar. 

Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare sunt parte componentă a 
infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes și 
folosință publică și aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităților 
administrativ-teritoriale(art. 131 alin. (1)  din Legea nr. 303/2013). 

Prin urmare, sistemele de alimentare cu apă și de canalizare construite pe terenul public al 
localității aparțin domeniului public al acestora, competența de administrare revenind 
autorităților deliberative(consiliile locale/consiliile orășenești). 

În sensul celor expuse mai sus, sistemele de alimentare cu apă și de canalizare construite pe 
teren public trebuie să aparțină unităților administrativ-teritoriale, indiferent de sursa de 
finanțare(publică sau privată). În cazul finanțării de către persoane fizice sau juridice de drept 
privat, alte entități, sistemele de alimentare cu apă și de canalizare vor fi transmise în 
proprietatea unităților administrativ-teritoriale în 2 moduri: fie gratuit, fie contra cost, în una din 
modalitățile de transmitere în proprietate, reglementate de legislația în vigoare. 

Bunurile domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, sunt  inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Aceste 



 

 

Adresa: 

Moldova, Chișinău, str. Sciusev 104 

Telefon/fax: 

+373 22 804005 

Pagini web: 

www.eu4cahul.md  www.eu4ungheni.md 

 

 

bunuri nu pot fi depuse ca aport la capitalul societăților comerciale (inclusiv cele înființate de 
autoritățile administrației publice locale și centrale) și nu pot constitui garanții pentru creditele 
bancare contractate de autoritățile administrației publice locale sau de operatori.   

Prin urmare, aceste bunuri sunt și rămân proprietatea unității administrativ-teritoriale, neputând 
fi vândute sau privatizate, neputând fi sechestrate pentru datoriile operatorului sau a unității 
administrativ-teritoriale etc.  

Cu referinţă la sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare sau părțile componente 
ale acestora, realizate prin programe de investiții pe teritoriul mai multor unități administrativ-
teritoriale, dreptul de proprietate se stabilește pe baza următoarelor criterii enunțate expres în 
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă 
și de canalizare: 

a) bunurile construite exclusiv în raza unei singure unități administrativ-teritoriale aparțin 
domeniului public al acesteia; 

b) bunurile construite în raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc 
mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al raionului/municipiului 
dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în același raion/municipiu; 

c) bunurile construite în raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc 
mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al statului sau al unităților 
administrativ-teritoriale dacă aceste unități administrativ-teritoriale sunt situate în 
raioane/municipii diferite, apartenența acestora stabilindu-se prin decizia consiliilor 
raionale/municipale sau prin hotărâre de Guvern. 

1.4.4. Finanţarea serviciului  

Finanțarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă o componentă 
esențială a serviciilor publice, având menirea de a contribui la buna funcționare a serviciilor în 
colectivitățile locale. 

Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare, precum și pentru întreținerea/exploatarea sistemelor aferente se asigură prin 
încasarea de la consumatori a contravalorii serviciului furnizat, în corespundere cu art. 36 alin. 
(1) din Legea nr. 303/2013. 

Finanțarea investițiilor pentru înlocuirea și dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă 
și de canalizare se realizează, potrivit legislației în vigoare, din următoarele surse: bugetul de 
stat; bugetul autorităților administrației publice locale; Fondul de dezvoltare(conform art. 361 
din Legea nr. 303/2013); fonduri financiare nerambursabile din partea donatorilor/Uniunii 
Europene; împrumuturi de la organisme financiare internaționale(BERD, BEI, BM); 
participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; fonduri ale 
consumatorilor; alte surse. 

Fondul de dezvoltare este reglementat expres în art. 361 din Legea nr. 303/2013. Acest fond 
se instituie în scopul înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru cofinanţarea proiectelor care beneficiază 
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de asistenţă nerambursabilă, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare rambursării 
împrumuturilor contractate în scopul efectuării investiţiilor. 

Fondul de dezvoltare se creează fie  de  operator/operatorul regional, fie de autoritatea publică 
locală.  

Operatorul/operatorul regional care realizează proiecte cu finanțare rambursabilă de la instituții 
financiare naţionale sau internaţionale are obligația ca, de la semnarea acordului de împrumut 
și până la rambursarea integrală a împrumuturilor, să constituie Fondul de dezvoltare în 
mărimea care acoperă serviciul datoriei aferente împrumuturilor contractate.  

Sursele Fondului de dezvoltare sunt următoarele: 

 a) vărsăminte din profitul net al întreprinderii municipale care administrează serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare, conform deciziei fondatorului; 

 b) vărsăminte din profitul net al societății comerciale cu capital deținut integral sau 
majoritar de unitățile administrativ-teritoriale, în temeiul deciziei adunării generale a acționarilor; 

 c) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale proprietate a unităţilor 
administrativ-teritoriale, transmise operatorului, în cazul gestiunii directe; 

 d) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale, calculată conform 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în 
temeiul deciziei autorităţilor deliberative; 

 e) dobânzi aferente contului bancar în care se păstrează mijloacele Fondului de 
dezvoltare; 

 f) alte surse, conform deciziilor autorităţilor publice locale cu care sunt încheiate 
contracte de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Mijloacele Fondului de dezvoltare se utilizează în următoarea ordine de priorități: 

 a) pentru plata serviciului datoriei constând în rate de rambursare, dobânzi, comisioane 
și alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operator, contractate sau garantate de 
stat şi/sau de unitățile administrativ-teritoriale, destinate finanțării proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;  

 b) pentru plata serviciului datoriei constând în rate de rambursare, dobânzi, comisioane 
și alte costuri aferente împrumuturilor contractate în vederea cofinanţării proiectelor care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă; 

 c) pentru înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Fondul de dezvoltare nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele enumerate mai sus. 
Mijloacele Fondului neutilizate până la data încheierii anului bugetar sunt accesibile pentru 
utilizare în anul bugetar următor. În cazul retragerii de la operator a dreptului de gestiune a 
serviciului şi infrastructurii aferente, plata neutilizată va fi transferată la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, proporţional valorii activelor aferente sistemelor de alimentare cu apă 
şi de canalizare pe care le administrează conform legii. 
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CAPITOLUL II. CONDIŢIILE SOCIO-ECONOMICE A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-
TERITORIALE 

 

Aria de acoperire a Studiului de oportunitate cuprinde municipiul Ungheni, comuna Mănoileşti, 
satul Unţeşti, comuna Zagarancea, comuna Petrești, comuna Valea Mare, comuna Morenii 
Noi, satul Costuleni, oraşul Corneşti, satul Bumbăta, satul Rădenii Vechi, satul Teşcureni, 
comuna Agronomovca, satul Chirileni, comuna Sineşti, comuna Condrăteşti din Regiunea 
cheie Ungheni, după cum se vede în Figura 1.  

Unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt expuse în prezentul Studiu de oportunitate, în 
cea mai mare parte, nu dispun de serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare. Din aceste 
considerente, în lipsa serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare organizat  în cadrul 
unităţii administrativ-teritoriale, este prematur să realizezi un Studiu de oportunitate. 

Scopul Studiului de oportunitate rezidă în fundamentarea necesității și oportunității de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Acest Studiu are 
la bază analiza sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare existent, dotarea tehnică, 
personalul calificat, posibilităţile autorităţii publice locale de a gestiona acest serviciu etc. 
Concluziile Studiului  de oportunitate trebuie să prezinte autorităţilor publice locale care este 
opţiunea cea mai bună pentru gestiunea acestui serviciu public. 

Prin urmare, se recomandă autorităţilor publice locale să evalueze posibilitatea gestiunii 
directe la momentul demarării lucrărilor privind construcţia sistemelor de alimentare cu apă şi 
de canalizare sau la finalizarea acestor lucrări. În cazul în care se constată imposibilitatea 
operării serviciului prin gestiune directă,  autoritatea publică locală va identifica un Operator 
Regional viabil căruia va delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.  

 

Figura 1. Harta unităţilor administrativ-teritoriale acoperite de Studiul de oportunitate 
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Raionul Ungheni 

Raionul Ungheni este amplasat geografic în partea central – vestică a Republicii Moldova, şi 
are ca vecini raioanele Nisporeni, Călăraşi, Teleneşti, Sîngerei şi Făleşti. În partea de vest se 
mărgineşte cu râul Prut, reprezentând graniţa dintre România şi Republica Moldova, iar din 
anul 2007 acesta este şi hotarul cu Uniunea Europeană(UE). 

Suprafaţa totală a raionului este de 108,3 mii ha din care 49,9 mii ha constituie suprafaţa 
agricolă, 28,8 mii ha păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, iar 4,7 mii ha ocupă 
resursele acvatice. 

Populaţia totală, conform datelor recensământului din anul 2014, constituie 117,4 mii locuitori, 
densitatea medie a populaţiei pe 1 km² fiind de 108 persoane. 

Ponderea populaţiei cu vârstă aptă de muncă constituie 61,8% din total. Vârsta medie a 
populaţiei este de 34,3 ani ( bărbaţi 32,7 ani, femei 35,9 ani) 

Relieful raionului Ungheni se caracterizează prin zone de dealuri joase, văi largi, lunca cursului 
mijlociu a râului Prut, ce fac parte din podişul Moldovei Centrale. 

Clima este temperat–continentală: temperatura medie anuală a aerului este pozitivă şi 
oscilează între + 8ºC – 9ºC. Cantitatea medie anuală de precipitaţii oscilează între 380-350 
mm. 

În componenţa Raionului Ungheni intră 33 de unităţi administrativ-teritoriale, dintre care  12 
sate, 19 comune şi 2 oraşe (Ungheni şi Corneşti). Orașul Ungheni este centrul administrativ al 
raionului Ungheni. 

Resurse şi rezervaţii naturale. 

Sol. Principalele tipuri de sol sunt: cernoziom, soluri de tipuri cenuşii, de pădure şi calcaros. 
Predomină solurile de cernoziom – 75-80 %. Bonitatea medie a terenurilor agricole după 
structura solului e de 61 puncte. Rezervele de humus în stratul de sol au o grosime de peste 1 
metru. 

Reţeaua Hidrologică constituie 2706 hectare şi este reprezentată, în primul rând de râul Prut, 
care străbate raionul pe o lungime de 80,3 km, de 9 afluenţi şi 132 de iazuri. Pentru localităţile 
rurale apele subterane sunt principala sursă de apă potabilă de uz gospodăresc. Acestea ies 
la suprafaţă prin 6170 de fântâni (70 arteziene) şi 67 de izvoare. Majoritatea sunt îngrijite şi 
amenajate. 

Zăcăminte. Pe teritoriul raionului sunt zăcăminte de materiale pentru construcţie: argilele, 
nisipurile, depunerile de pietriş şi prundiş, care se exploatează prin cariere deschise. 

Rezervaţia Naturală Plaiul Fagului. Pentru a conserva şi proteja natura şi diferitele specii de 
plante şi animale aflate pe cale de dispariţie, a fost concepută rezervaţia din codrii satului 
Rădenii Vechi. Aceasta impresionează prin abundenţa şi frumuseţea peisajelor, a poienelor 
fascinante şi a lacurilor. Întregul areal este un adevărat muzeu sub cerul liber. Aici se întâlnesc 
peste 77 specii de plante rare, iar fauna este reprezentată de 200 specii. 
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Activităţi culturale. Patrimoniul cultural al raionului cuprinde creaţii folclorice şi artistice, datini şi 
obiceiuri specifice acestei frumoase zone. 

În cadrul sărbătorilor de iarnă (Crăciunul, Sfântul Vasile), de paşte, de hramul casei şi al 
localităţii, la celebrarea căsătoriilor, la cumetrii şi la alte evenimente importante, numeroasele 
tradiţii folclorice sunt respectate cu sfinţenie. 

Anual, în ultima decadă a lunii decembrie, se desfăşoară festivalul raional al datinilor şi 
obiceiurilor de iarnă „După datina străbună”, unde asistăm la o adevărată paradă a costumelor 
populare, a măştilor colindelor şi urăturilor. Creaţia cultural-artistică este reprezentată de către 
formaţiunile artistice de amatori, printre care pot fi menţionate: ansamblul de muzică şi dansuri 
populare „Struguraş din Ungheni”, un şir de alte colective folclorice şi artistice, dintre care 28 
cu titlul onorific „model”. 

 

Municipiul Ungheni  

Municipiul Ungheni este situat în partea central-vestică a Republicii Moldova. Potrivit datelor 
ultimului recensământ (2014), este al treilea oraș ca mărime din țară, după Chișinău și Bălți. 
Prima atestare documentară a localității datează din 20 august 1462,  într-un hrisov de la 
Ștefan cel Mare, numele inițial (1462-1587) fiind Unghiul. 

Oraşul se întinde pe o lungime de 9 km de-a lungul frontierei cu România, fiind situat la o 
altitudine de 62 de metri deasupra nivelului mării. Distanța până la Chișinău – 105 km, până la 
Iași (România) – 21 km (pe calea ferată)/45 km (pe autostradă).  

Populaţia: conform ultimului recensământ  - 38300 locuitori. 

Municipiul Ungheni este un centru economic important, având o rețea de drumuri bine 
dezvoltată, unul dintre cele mai mari noduri de cale ferată din Republica Moldova și un port 
fluvial. 

Sistemul educațional al Municipiului Ungheni include șase licee, două școli gimnaziale, două 
școli primară, o școală internat cu o capacitate de 420 de locuri, cinci grădinițe frecventate de 
1.500 copiii, două școli profesionale, trei colegii (medicină, agro-business, grăniceri), filiala 
Universității de Stat, două școli sportive, o școală muzicală și o școală de arte.  

Municipiul Ungheni deține următoarele instituții culturale: Palatul culturii, școala muzicală, o 
școală de arte, muzeul de istorie și etnografie, cinci librării, două case de cultură și un 
cinematograf cu o capacitate de 710 locuri.  

Sistemul de sănătate include trei spitale raionale cu o capacitate de 450 de locuri, un centru 
de sănătate și un centru al medicilor de familie.  

Viaţa economică a municipiului Ungheni este caracterizată prin următoarele: 

Pe teritoriul Municipiului Ungheni activează 616 unități de comerț și prestări servicii (inclusiv 73 
în domeniul alimentației publice), 75 unități de producere (fabricarea pâinii, uleiurilor, 
produselor din carne, vinurilor, produselor de patiserie, mobilei, articolelor din lemn, articolelor 
din beton, fier, articolelor din ceramică, covoarelor, îngrășămintelor, producerea/instalarea 
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construcțiilor din PVC, utilajelor  pentru prelucrarea fructelor etc.), 10 piețe comerciale (3 piețe 
mixte, 7 piețe de tip închis) și 287 deținători de patentă de întreprinzător.  

Un avantaj pentru viața economică a mun. Ungheni este prezența pe teritoriu a Zonei 
Economice Libere, companiile rezidente asimilând o bună parte a forței de muncă atât din 
municipiu, cât și din localitățile limitrofe. Zona Economică Liberă numără 42 rezidenți cu 
activități cum ar fi: producția de echipamente pentru autovehicule; producerea covoarelor și 
mochetelor; comercializarea angro a covoarelor, articolelor de covor și a materiei prime pentru 
confecționarea covoarelor; producerea firelor de lână și sintetice; producerea mobilei; 
fabricarea îmbrăcămintei și încălțămintei; fabricarea industrială a vopselelor, lacurilor și a 
produselor adiacente pentru autovehicule; fabricarea firelor și cablurilor electronice; etc. 

Cu toate aceste progrese, localitatea are proiecte de investiţii: 

 Reabilitarea şi extinderea infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare. În acest sens sunt preconizate următoarele investiţii în valoare totală de 
27 908 709 EURO: 

1. Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei în or. Ungheni - 1 365 
136 EUR; 
2. Sistemul de canalizare în m. Ungheni (extinderea, reabilitarea, construcţia 
staţii noi de epurare, reconstrucţia staţiei principale de pompare) – 25 566 291 
EUR; 
3. Reabilitarea reţelelor tehnologice interioare la STA Ungheni - 671 752 EUR; 
4. Sistemul SCADA şi sistemul de citire a contoarelor la distanţă – 305 530 EUR. 

 Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal; 
 Lucrări de modernizare a străzilor din municipiu, amenajarea parcărilor publice și a 

pistelor pentru bicicliști; 
 Construcția și amenajarea stațiilor de așteptare a transportului public;  
 Amenajarea unei piețe agricole de timp închis,  
 Modernizarea comerțului stradal;  
 Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extinderea ZEL; 
 și altele, în limita posibilităților financiare. 

 

Comuna Mănoileşti:  

Comuna Mănoileşti include în componența sa: localitatea Mănoileşti, localitatea Novaia 
Nicolaevca, localitatea  Rezina şi localitatea Vulpeşti. 

Comuna este situată la latitudinea 47.2355, longitudinea  27.8787 şi altitudinea  de 110 metri 
fată de nivelul mării. Populația este de 3530 locuitori (Mănoilești - 882, Vulpești -1508, Rezina 
- 904, Novaia Nicolaevca - 236). Distanța până în or. Ungheni este de 10 km. Distanța directă 
până în or. Chișinău este de 111 km. 

Economia locală este reprezentată prin 15 agenţi economici, 53 gospodării ţărăneşti care 
activează cu succes. 
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Pentru viitor ne propunem să investim în următoarele activităţi: construcția sistemului de 
canalizare și stația de iepurare; proiectarea și implementarea sistemului de colectare, 
transportare și depozitare a deșeurilor în comuna Mănoilești; infrastructura drumurilor; 
extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în satele comunei; stimularea dezvoltării 
sectorului de producere și servicii(mini-fabrică de prelucrare a fructelor şi legumelor, mini-
fabrică de textile, birou de reparații, frizerie, cizmărie, creşterea ciupercilor). 

Dintre serviciile sociale urmărim deschiderea și amenajarea cantinei sociale pentru păturile 
social-vulnerabile din comuna Mănoilești. 

 

Satul Unţeşti: 

Satul Unţeşti este o localitate situată la latitudinea 47.2278, longitudinea  27.9075 şi altitudinea  
de 221 metri fată de nivelul mării. Populația este de 1746 locuitori. Distanța directă până în or. 
Ungheni este de 12 km. Distanța directă până în or. Chișinău este de 108 km. 

Principalul domeniul de dezvoltare economică a localităţii este agricultura unde este implicată 
o parte din populaţie. La fel pe teritoriul satului activează agenţi economici ce desfăşoară 
diferite activităţi în domeniul comerţului şi deservirii sociale. 

Obiectivele de învestiţii pentru satul Unţeşti sunt: finalizarea construcţiei apeductului de 
alimentare cu apă potabilă, construcţia sistemului de canalizare. 

 

Comuna Zagarancea: 

Comuna Zagarancea include în componența sa: localitatea Zagarancea, localitatea Semeni şi 
localitatea Elizavetovca. 

Comuna este situată la latitudinea 47.2425 longitudinea  27.7611 şi altitudinea  de 50 metri 
fată de nivelul mării. Conform recensământului din anul 2004 populația este de 3506 locuitori. 
Distanța directă până în m. Ungheni este de 6 km. Distanța directă până în or. Chișinău este 
de 124 km. 

În comuna Zagarancea există agenţi economici cu activităţi în domeniul agriculturii, creșterea 
animalelor în mini-ferme, servicii de reparaţie auto, testare auto, spălătorie auto, servicii de 
vulcanizare, alimentaţie publică, vânzări de produse alimentare, non-alimentare, produse 
petroliere, depozite angro. 

Planurile de învestiții cuprind: extinderea iluminatului public, reparația drumurilor locale, 
construcția apeductului în satul Elizavetovca şi a unui centru multifuncţional local, reparația 
bloc B al grădiniţei din s. Zagarancea etc.  

 

Comuna Petreşti: 

Comuna Petreşti include în componența sa: localitatea Petreşti, localitatea Petreşti (loc.st.cf) şi 
localitatea Medeleni. 
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Comuna este situată la latitudinea 47.3088, longitudinea 27.7451 şi altitudinea de 107 metri 
faţă de nivelul mării. Populația - 3 802 locuitori. Distanța până în m. Ungheni este de 12 km. 
Distanța directă până în or. Chişinău este de 127 km. 

 

Comuna Valea Mare: 

Comuna Valea Mare include în componența sa: localitatea Valea Mare, localitatea Buzduganii 
de Sus, localitatea Buzduganii de Jos şi localitatea Morenii Vechi. 

Comuna este situată la latitudinea 47.1352, longitudinea  27.8608 şi altitudinea  de 55 metri 
fată de nivelul mării. Conform recensământului din anul 2014 populația este de 3600 locuitori. 
Distanța directă până în m. Ungheni este de 10 km. Distanța directă până în or. Chișinău este 
de 112 km. 

Agenţii economici din localitate activează în domeniul agricol, comerţului alimentar şi 
materialelor de construcţii. 

Drept obiective pentru învestiţii de viitor sunt preconizate  aprovizionarea cu apă potabilă a 2 
localităţi din comună şi construcţia sistemului de canalizare. 

 

Comuna Morenii Noi: 

Comuna Morenii Noi include în componența sa: localitatea Morenii Noi localitatea Şicovăţ. 

Comuna este situată la latitudinea 47.1219, longitudinea 27.9197 şi altitudinea  de 115 metri 
fată de nivelul mării. Conform recensământului din anul 2004 populația este de 1325 locuitori. 
Distanța directă până în m. Ungheni este de 16 km. Distanța directă până în or. Chișinău este 
de 105 km. 

Activitatea economică a satului este caracterizată prin agricultură şi creşterea animalelor. 

 

Satul Costuleni: 

Satul Costuleni este o localitate situată la latitudinea 47.0780, longitudinea  27.9119 şi 
altitudinea  de 63 metri fată de nivelul mării. Populația este de 3 111 locuitori. Distanța directă 
până în m. Ungheni este de 18 km. Distanța până în or. Chișinău este de 106 km. 

Viaţa economică a satului Costuleni este caracterizată de activităţi tradiţionale agricole (în 
acest domeniu în localitate activează 8 agenţi economici), activităţi în domeniul comercial(6 
unităţi) şi activitatea instituțiilor publice în domeniul administrației publice locale, învăţământ, 
sănătate. 

Localitatea are şi obiective de învestiţii în infrastructură, cum ar fi: reparaţia drumurilor, 
iluminatul stradal, dezvoltarea serviciilor sociale, etc. 

 

Orașul Corneşti: 
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Oraşul Corneşti include în componenţa sa: localitatea Corneşti şi localitatea Romanovca. 

Oraşul Corneşti este situat la latitudinea 47.3697, longitudinea  28.0008 şi altitudinea  de 252 
metri fată de nivelul mării. Conform recensământului din anul 2004 populația este de 3198 
locuitori. Distanța directă până în m. Ungheni este de 28 km. Distanța până în or. Chișinău 
este de 102 km. 

În localitate activează 23 de agenţi economici în domeniul comerţului şi un agent economic ce 
prestează servicii tehnice. 

Cel mai important obiectiv de viitor pentru comunitatea Cornești  este: înființarea serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare în orașul Cornești, care la moment nu există.  

 

Satul Bumbăta: 

Satul Bumbăta este o localitate situată la latitudinea 47.3409, longitudinea  27.9688 şi 
altitudinea de 109 metri fată de nivelul mării. Populația este de 2 272 locuitori. Distanța până în 
m. Ungheni este de 23 km. Distanța directă până în or. Chișinău este de 104 km. 

Din punct de vedere economic pentru localitate este caracteristic: agricultura, activitatea 
avicolă, industria este reprezentată prin prelucrarea lemnului. 

Investiţii sunt necesare în infrastructură (reparaţia şi construcţia drumurilor, canalizare şi 
gazificare). 

 

Satul Rădenii Vechi: 

Satul Rădenii Vechi este situat la latitudinea 47.2969, longitudinea  28.0000 şi altitudinea  de 
268 metri fată de nivelul mării. Conform recensământului din anul 2004 populația este de 1656 
locuitori. Distanța până în m. Ungheni este de 24 km. Distanța directă până în or. Chișinău 
este de 100 km. 

În localitate activează 7 agenţi economici specializaţi în comercializarea produselor alimentare 
şi de uz casnic, 3 entităţi activează în domeniul agricol şi 2 agenţi economici în domeniul 
silviculturii. 

Ca obiective de perspectivă sunt: alimentarea cu apă şi canalizare a satului, precum şi 
dezvoltarea turismului rural. 

 

Satul Teşcureni: 

Satul Teşcureni este o localitate situată la latitudinea 47.4116, longitudinea  27.9530 şi 
altitudinea de 134 metri fată de nivelul mării. Populația este de 1098 locuitori. Distanța până în 
or. Ungheni este de 26 km. Distanța directă până în or. Chișinău este de 108 km. 

Economia localităţii este caracterizată prin activităţi agricole şi comerciale. 

Perspectivele de investiţii: construcţia apeductului şi a sistemului de canalizare. 



 

 

Adresa: 

Moldova, Chișinău, str. Sciusev 104 

Telefon/fax: 

+373 22 804005 

Pagini web: 

www.eu4cahul.md  www.eu4ungheni.md 

 

 

 

Comuna Agronomovca: 

Comuna Agronomovca include în componenţa sa: localitatea Agronomovca, localitatea 
Negurenii Noi şi localitatea Zăzulenii Noi. 

Comuna Agronomovca este situată la latitudinea 47.3486, longitudinea  27.8963 şi altitudinea  
de 92 metri fată de nivelul mării. Populația este de 1224 locuitori. Distanța până în m. Ungheni 
este de 18 km. Distanța directă până în or. Chișinău este de 112 km. 

Economia localităţii este caracterizată prin activităţi agricole şi comerciale. 

Dintre perspectivele de investiţii menţionăm construcţia apeductului şi a sistemului de 
canalizare. 

 

Satul Chirileni: 

Satul Chirileni este o localitate situată la latitudinea 47.3801, longitudinea  27.7761 şi 
altitudinea  de 82 metri fată de nivelul mării. Populația este de 1716 locuitori. Distanța până în 
m. Ungheni este de 17 km. Distanța directă până în or. Chișinău este de 126 km. 

Economia localităţii este caracterizată prin activităţi agricole, comerciale şi farmaceutic. 

Printre obiectivele de investiţii sunt: construcţia centrului de sănătate; construcția sistemului de 
iluminare stradală; construcția a 2 km de drum; construcția centralei electrice fotovoltaice. 

 

Comuna Sineşti: 

Oraşul Sineşti include în componenţa sa: localitatea Sineşti şi localitatea Pojarna. 

Comuna este situată la latitudinea 47.3908, longitudinea  28.0488 şi altitudinea  de 198 metri 
fată de nivelul mării. Populația este de 1 350 locuitori. Distanța directă până în m. Ungheni 
este de 33 km. Distanța până în or. Chișinău este de 98 km. 

Viaţa economică a localităţii este caracterizată de îndeletniciri în domeniul agriculturii. 

Activităţi de perspectivă pentru conducerea localităţii sunt: 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere; 
 Construcţia şi amenajarea spaţiilor de agrement; 
 Deschiderea unui centru de plasament pentru bătrâni. 

 

Comuna Condrăteşti: 

Comuna Condrăteşti include în componenţa sa: localitatea Condrăteşti şi localitatea Curtoaia. 
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Comuna Condrăteşti este situată la latitudinea 47.4122, longitudinea 28.1122 şi altitudinea de 
120 metri fată de nivelul mării. Populația este de 1180 locuitori. Distanța până în or. Ungheni 
este de 40 km. Distanța directă până în or. Chișinău este de 92 km. 

Dintre perspectivele de investire în economia localităţii primordiale sunt construcţia 
apeductului şi a sistemului de canalizare. 
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CAPITOLUL III. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE EXISTENT 

 

Regiunea cheie Ungheni 

Conform Studiului de evaluare a nivelului de dezvoltare a serviciilor publice locale şi a 
potenţialului de cooperare intercomunală a unităţilor administrativ-teritoriale din Regiunile 
cheie Cahul şi Ungheni serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare este asigurat astfel:  

 serviciul de alimentare cu apă este furnizat consumatorilor în 22 unități administrativ-
teritoriale; mun. Ungheni, Mănoilești, Cetireni, Florițoaia Veche, Unțești, Boghenii Noi, 
Chirileni, Todirești, Cornova, Năpădeni, Zagarancea, fiind organizat pentru întreaga 
localitate; în alte 9 comunități accesul este sub 50% populație(Hîrcești, Condrătești, 
Cioropcani, Costuleni, Valea Mare, Pîrlița, Agronomovca, Bumbăta, Alexeevca); 
respectiv  în Morenii Noi și   Negurenii Vechi dispun de aprovizionarea cu apă doar 
instituțiile bugetare.  

 în municipiul Ungheni majoritatea populației are acces la serviciul de canalizare; în 
Chirileni și Cornova  serviciul este asigurat pentru mai puțin de 50% din populație; iar în 
Agronomovca, Todirești doar în instituțiile bugetare.  

Cât priveşte operarea, serviciul este gestionat preponderent de entităţi care activează în 
limitele unei singure unităţi administrativ-teritoriale. Spre exemplu, în 16 unități administrativ-
teritoriale serviciul este furnizat/prestat de întreprinderi municipale; de primărie în Năpădeni, 
Cornova, Morenii Noi, Unțești; asociația obștească în Cioropcani; consumatori în Năpădeni și 
Unțești.  

Doar 2 operatori asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe teritoriul mai multor 
unităţi administrativ-teritoriale: 

 Î.M. "Apă-Canal Ungheni", a cărui fondator este Consiliul Municipal Ungheni, furnizează 
serviciul de alimentare cu apă în municipiul Ungheni, satele Zagarancea și Semeni din 
comuna Zagarancea; 

 Î.M. "Apă Ungheni", fondată de Consiliul raional Ungheni, operează în localitățile  
Mănoilești, Cetireni, Florițoaia Veche, Alexeevca. 

Situaţia existentă în Regiunea cheie Ungheni denotă faptul că autorităţile publice locale 
preferă să organizeze şi să gestioneze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prin 
intermediul operatorilor asupra cărora au un control direct. 

Asocierea şi cooperarea autorităţilor publice locale în furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, în diferite forme,  lipseşte cu desăvârşire în Regiunea 
cheie Ungheni. 

 

Municipiul Ungheni 
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În prezent, serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Ungheni este 
înființat, organizat și gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea 
autorităților publice locale, reprezentate de Consiliul municipal Ungheni ca autoritate 
deliberativă, și Primăria Ungheni ca autoritate executivă. 

Municipiul Ungheni este asigurat cu apă pe parcursul a 24 ore/zi. Aria de acoperire cu sisteme 
de alimentare cu apă fiind de cca. 98%. Rata de conectare la serviciile de alimentare cu apă 
fiind de cca. 78%.  

Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Ungheni (în continuare Î.M. „Apă-Canal” Ungheni), este 
unicul operator al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni. 
Întreprinderea prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru orașul Ungheni, 
precum și servicii de alimentare cu apă pentru localitățile Semeni și Zagarancea din comuna 
Zagarancea. 

Situaţia economico-financiară a operatorului face obiectul capitolului IV din prezentul Studiu de 
oportunitate.  

 

1. Sistemul de alimentare cu apă 

Sistemul de alimentare cu apă în municipiul Ungheni reprezintă un sistem hidrotehnic și 
constă din următoarele elemente principale: 

1. Sursa de apă (captarea apei din râul Prut). Priza de apă a fost construită în anul 1972, 
capacitatea de proiect fiind de 12.700 m3/zi. Caracteristicile principale ale prizei de apă sunt 
reflectate în Tabelul 3-1. 

Tabelul 3-1. Caracteristicile principale ale prizei de apă 

N
r. 
d/
o 

Tipul 
captării 

(priza de 
apa în albie 
sau de mal) 

Anul 
construcției 

Debitul 
de apa 
captat 
(m3/zi) 

Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. Priza de mal 1972 

 

 

 

12700 

1. Sewatec 
K200-4006-
Sen 225M04 – 
1 buc 

2. FA 15.84 
Deni-250/20 – 
2 buc. 

3. CD250/2 2.5 – 
1 buc 

satisfăcătoare 

Sursa: Î.M. „Apă-Canal” Ungheni 
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2. Transportarea apei, de la captare apei până la stația de tratare prin două (2) conducte sifon 
cu diametrul 500 mm (aducțiunea apei brute). Caracteristicile principale ale aducţiunii apei 
brute sunt reflectate în Tabelul 3-2. 

 

Tabelul 3-2. Caracteristicile principale ale aducțiunii apei brute 

Nr. 
d/o 

Tipul conductei Buc. 
Materialul 
conductei 

Diametrul 
(mm) 

Lungimea (m) 

1. Aducțiune apă brută  2 Oțel 500 400 

 
Total   

  
800 

Sursa: Î.M. „Apă-Canal” Ungheni 
 
3. Stația de pompare treapta I (SP-1), anul construcţiei 1972, fiind reconstruită în anul 2004. 
Caracteristicile principale a stației de pompare treapta I (SP-1) sunt prezentate în Tabelul 3-3. 

                                   

Tabelul 3-3. Caracteristicile nominale ale stației de pompare treapta I (SP-I) 

 

N
r. 
d/
o 

Nr. 
confor

m 
scheme

i 

Anul 
construcți

ei 

Anul 
recon-

strucție
i 

Tipul 
pompei 

Debitu
l 

pompe
i (m3/h) 

Înălțime
a de 

pompar
e (m) 

Putere
a 

pompe
i (kW) 

Consum
ul 

specific 
de 

energie 
(kWH/m3

) 

1. 

SP-1 1972 2004 

FA 15.84 
DEMI-
250/20 (2 
buc.) 

250 20 18,5 0,078 

2. 

SEWATEC 
K200-
4006-SEN 
225M04 (1 
buc.) 

553,25 20 38,39 0,069 

3. 
SD250/22.
5 (1 buc.) 

250 22.5 37 0,146 

Sursa: Î.M. „Apă-Canal” Ungheni 
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4. Stația de tratare a apei (STA), pentru corectarea calității apei brute, astfel încât să 
corespundă cerințelor de potabilitate stabilite în legislaţia în vigoare.  
Stația de tratare a apei a fost construită în anul 1972, capacitatea de proiect fiind de 12.700 
m³/zi, în prezent capacitatea stației de tratare a apei fiind de 7.000 – 10.000 m³/zi. În anul 
2012 a fost reabilitată clădirea și instalațiile stației de tratare a apei. 

Procesul de tratare a apei include coagularea, sedimentarea particulelor solide, filtrarea și 
dezinfectarea.  

5. Rezervoare subterane de apă cu volumul 600 m3 fiecare, pentru înmagazinarea unei 
cantități de apă necesare pentru: rezerva de avarie, compensarea consumului orar și rezerva 
necesară pentru combaterea incendiilor. Caracteristicile tehnice ale rezervoarelor subterane 
de apă sunt reflectate în Tabelul 3-4. 
 

Tabelul 3-4. Caracteristicile tehnice ale rezervoarelor subterane de apă 

N
r. 
d/
o 

Locul 
amplasării 

Anul 
construcț

iei 

Forma 
rezervorului 

Volumu
l (m3) 

Cantitat
ea 

Starea tehnică 

1. 
Teritoriul Stației 
de Tratare str. 
Oranjerei 

1972 rectangulară 600 2 satisfăcătoare 

2. 

Contrarezervorul 
subteran de apă,  

s. Elizavetovca 

1977 rectangulară 3.000 2 
satisfăcătoare 
(scoase din 
funcțiune) 

Sursa: Î.M. „Apă-Canal” Ungheni 
 
6. Stația de pompare treapta II (SP-2), pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de 
distribuție a apei. Apa potabilă, înmagazinată în rezervoarele subterane de apă potabilă 
montate pe teritoriul stației de tratare a apei, prin două (2) aducțiuni din țevi de oțel cu 
diametrul 400 mm, prin intermediul stației de pompare treapta II (SP-2) este pompată direct în 
rețeaua de distribuție a apei din orașul Ungheni. 

7. Rețeaua de distribuție a apei inelară, combinată cu cea ramificată, cu lungimea totală de 
139100,0 m. Reţeaua de distribuţie a apei constă din țevi de fontă, azbociment, oțel, ceramică, 
polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și beton armat cu diametrele cuprinse între 32 mm și 
600 mm. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei sunt prezentate în Tabelul 
3-5. 

Tabelul 3-5. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea (m) 
Diametrul 

(mm) 

Starea tehnică (satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 
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1. Fontă 

9613 500 

satisfăcătoare 

605 400 

3458 300 

1720 250 

3222 200 

11401 150 

21252 100 

575 80 

45 65 

430 50 

2. Azbociment 

565 200 

satisfăcătoare 2368 150 

405 50 

3. Otel 

2683 500 

nesatisfăcătoare 

19226 400 

1488 300 

325 250 

1162 200 

1370 150 

10203 100 

8324 80 

11670 50 

1019 40 

302 32 

4. Ceramica 

1569 250 

satisfăcătoare 913 200 

470 150 

5. HDPE 

950 400 

satisfăcătoare 2372 315 

2920 200 
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Sursa: Î.M. „Apă-Canal” Ungheni 
 
8. Stații de pompare de tip hidrofor, pentru ridicarea presiunii apei în blocurile multietajate. 
Unsprezece (11) stații de pompare de tip hidrofor asigură regimul de înaltă presiune în zonele 
de blocuri multietajate. 
9. Contrarezervorul subteran de apă cu volumul 3.000 m3 (scos din funcțiune). 
Schema sistemului de alimentare cu apă din orașul Ungheni și satele Zagarancea, Semeni și 
Petrești este prezentat în Figura 2. 
 
Figura 2. Schema sistemului de alimentare cu apă din orașul Ungheni și satele 
Zagarancea, Semeni și Petrești  

4163 160 

4137 110 

2154 90 

1945 75 

884 63 

99 40 

766 32 

6. Beton armat 

1603 600 

satisfăcătoare 557 500 

187 400 
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Sursa: Studiul de fezabilitate GIZ/MSPL 
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2. Sistemul de canalizare 

 

În orașul Ungheni este construit sistemul de canalizare separativ, când prin două rețele 
independente se colectează și se evacuează apele uzate menajere, inclusiv industriale și 
apele meteorice. Aria de acoperire cu serviciile de canalizare fiind de cca. 79%. Rata de 
conectare la serviciile de canalizare fiind de cca. 53%.  

Principalele elemente ale sistemului de canalizare sunt: 

1. Rețelele de canalizare gravitațională, respectiv sub presiune cu lungimea totală de 70500,0 
m. Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare gravitațională şi sub presiune sunt 
prezentate în Tabelele 3-6 şi 3-7. 

Tabelul 3-6. Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare gravitațională 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea (m) 
Diametrul 

(mm) 

Starea tehnică (satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. Fontă 

500 500 

satisfăcătoare 

13489 400 

706 300 

417 250 

2357 200 

2457 150 

2406 100 

1659 65 

2. Ceramică 

644 400 

satisfăcătoare 

2889 300 

7396 250 

5120 200 

3102 150 

615 100 

3. Azbociment 

1124 400 

satisfăcătoare 

1427 300 

431 250 

1322 200 

469 150 
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75 100 

4. Beton Armat 

11462 800 

satisfăcătoare 

1327 700 

1603 600 

825 500 

187 400 

5. PVC 
1295 160 

satisfăcătoare 
1246 125 

Sursa: Î.M. „Apă-Canal” Ungheni 

 

Tabelul 3-7. Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare sub presiune 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea (m) 
Diametrul 

(mm) 

Starea tehnică (satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. Fontă 17975 500 Nesatisfăcătoare 

2. Oţel 2225 500 Nesatisfăcătoare  

Sursa: Î.M. „Apă-Canal” Ungheni 

 

2. O (1) stație de pompare principală a apelor uzate (SPPAU) și trei (3) stații de pompare a 
apelor uzate locale (SPAU-1 din strada Ungureanu, SPAU-2 din strada Caragiale și SPAU-3 
din strada Burebista). Caracteristicile nominale ale stațiilor de pompare sunt prezentate în 
Tabelul 3-8. 

Tabelul 3-8. Caracteristicile nominale ale stațiilor de pompare  

Nr
. 

d/
o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
cons-
trucți

ei 

Anul 
reconstruc

ției 
Tipul pompei 

Debit
ul 

pomp
ei 

(m3/h) 

Înălțim
ea de 

pompa
re (m) 

Puter
ea 

pomp
ei 

(kW) 

Consu
mul 

specifi
c de 

energi
e 

(kWH/
m3) 

1. SPPAU 

Str. 

Unghiului 

1974 
 

HГ.150.125.315
/144 (2 buc.)  

144 48 22 0,153 

2. 
 

СД 450/56 1 
unitate (2 buc.) 

450 56 132 0,294 
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3. 
 

HГ.150.125-
229/4/duble (2 
buc.) 

140 48 22 0,158 

4. 2005 
WILO tip EMU 
FA10.94E-318-
180 (2 buc.) 

181 23,4 20 0,111 

5. 
 

CM 100-65-
250/4  

(Drenaj 1 buc.) 

50 20 7,5 0,150 

6. 
SPAU-1, 
Ungurean
u, 15 

2007 
 

WILO-EMU 
FA05.32RFE 

11,16 10,4 0,9 0,06 

7. 
SPAU-2, 
str. 
Caragiale 

1985 
 

CM100/65-250 120 7,2 20 0,065 

8. 

SPAU-3, 

Burebista, 
17 

2012 
 

WILO-EMU 
FA05.32E-112 

16 0,9 1,5 0,015 

Sursa: Î.M. „Apă-Canal” Ungheni 
 
 
3. Stația de epurare a apelor uzate (SE). Stația de epurare a apelor uzate este amplasată în 
partea de sud-est în satul Valea Mare și a fost dată în exploatare în anul 1975, capacitatea de 
proiect fiind de 15.000 m³/zi. În prezent, capacitatea stației de epurare a apelor uzate 
constituie 3.000-4.000 m³/zi. 

Epurarea apelor uzate include treapta mecanică, treapta biologică, treapta terțiară și treapta 
de dezinfectare. 

Rețelele de canalizare din Municipiul Ungheni sunt prezentate în Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Rețelele de canalizare din Municipiul Ungheni 
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Sursa: Studiu de fezabilitate GIZ/MSPL 
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Comuna Mănoileşti 

În comuna Mănoileşti serviciul de alimentare cu apă este gestionat de Întreprinderea 
Municipală „Apă Ungheni”. La reţeaua de alimentare cu apă sunt branşaţi aproximativ 80% din 
populaţia comunei, reprezentând  447 consumatori casnici şi 4 instituţii publice. 

Sunt necesare investiţii în extinderea sistemului de aprovizionare cu apă şi construcţia 
sistemului de canalizare, inclusiv staţiei de epurare. 

Pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Mănoilești sunt necesari 1568,000 

mii  lei. În acest sens a fost semnat contractul cu Fondul Ecologic pentru alocarea sumei 

necesare. 

Pentru sistemul de canalizare este necesară suma de 7091,64 mii lei pentru prima etapă şi 

8996,24 mii lei pentru etapa a doua. 

 

Satul Unţeşti 

Sistemul de alimentare cu apă, care  va acoperi întreg teritoriul  unităţii administrativ-teritoriale 
este în proces de construcţie.  

 

Comuna Zagarancea 

Satul Zagarancea este asigurat cu apă pe parcursul a 24 ore/zi. Aproximativ 1.614 de 
consumatori din 1.956 de locuitori sunt branșați la sistemul de alimentare cu apă, rata de 
conectare la serviciile de alimentare cu apă fiind de cca. 82%.  

Sursa de alimentare cu apă - aducțiunea cu diametrul 160 mm de la sistemul de alimentare cu 
apă a orașului Ungheni. Aria de acoperire cu rețele de distribuție a apei fiind de 100% din 
suprafața localității.  

Satul Semeni este asigurat cu apă pe parcursul a 24 ore/zi. Rata de conectare la serviciile de 
alimentare cu apă fiind de cca. 74%. Satul Semeni este alimentat printr-o aducțiune cu 
diametrul 110 mm de la sistemul de alimentare cu apă a orașului Ungheni. Aria de acoperire 
cu rețele de distribuție a apei fiind de 100% din suprafața localității.  

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare în satele Zagarancea şi Semeni este 
furnizat/prestat de operatorul Î.M. “Apă-Canal” Ungheni. 

În satul Elizavetovca nu există sistem de alimentare cu apă. La moment este elaborată 
documentaţia de proiect pentru construcţia sistemului de alimentare cu apă. 

 

Comuna Petreşti 
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Comuna Petreşti dispune de sistem de alimentare cu apă. Aria de acoperire cu serviciile de 
alimentare cu apă fiind de cca. 65%, respectiv cca. 913 de gospodării, 14 agenţi economici şi 
4 instituţii publice sunt branşaţi la sistemul de alimentare cu apă.  

Captarea apei se efectuează din straturile acvifere freatice, și anume din (5) sonde în operare 
și din izvor. Apa brută din sonde se înmagazinează în două (2) castele de apă cu volumul 
cuvei de 25 m3 fiecare, și ulterior este distribuită gravitațional în rețeaua de distribuție a apei. 
Apa freatică, captată din izvor, înmagazinată într-un (1) rezervor subteran colector cu volumul 
de 5 m3 este pompată în două (2) castele de apă cu volumul cuvei de 25 m3 fiecare și ulterior 
distribuită gravitațional în rețeaua de distribuție a apei prin ţevi PEHD cu lungimea totală de 
23732,0 m.  

Caracteristicile principale ale rezervoarelor de apă potabilă, castelelor de apă, rețelelor de 
distribuție a apei sunt prezentate în Tabelele 3-9, 3-10, 3-11. 

 

Tabelul 3-9. Caracteristicile principale ale rezervoarelor de apă potabilă 

Nr. 
d/o 

Anul construcției Volumul (m3)  Cantitatea 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1972 15 2 satisfăcătoare 

2 2019 15 1 satisfăcătoare  

Sursa: primăria Petreşti 

 

Tabelul 3-10. Caracteristicile principale ale castelelor de apă 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Volumul 
cuvei 

castelului 
de apă (m3)  

Înălţimea 
turnului de 
susținere 

(m) 

Cantitatea 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1972 25 9,0 2 satisfăcătoare 

2. 1990 25 9,0 2 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Petreşti 

 

Tabelul 3-11. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea 
(m) 

Diametrul (mm) 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 
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1. PEHD 4209,00 75 satisfăcătoare 

2. PEHD 2110,00 63 satisfăcătoare 

3. PEHD 582,00 50 satisfăcătoare 

4. PEHD 6242,00 40 satisfăcătoare 

5. PEHD 5463,00 32 satisfăcătoare 

6. PEHD 3031,00 25 satisfăcătoare 

7 PEHD 2095,00 20 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Petreşti 

 

Serviciul de alimentare cu apă este gestionat de Î.M. „Servicom - Petreşti” şi Î.M. „Apă 
Medeleni”. 

Î.M. ,,Servicom - Petreşti’’ este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 
07.02.2008 cu nr. de înregistrare MD0068942, IDNO -1008609001137. Genul principal de 
activitate: captarea, tratarea şi distribuţia apei, eliminarea deşeurilor şi apelor uzate. 
Fondatorul întreprinderii este Consiliul comunal Petreşti. Capitalul social constituie 5000 lei. În 
cadrul întreprinderii activează 10 angajaţi. 
Întreprinderea nu dispune de tehnică specială specifică activităţii. 
În perspectivă planificăm extinderea sistemului de alimentare cu apă şi construcţia sistemului 
de canalizare.  
Situaţia economico-financiară a operatorului face obiectul capitolului IV din prezentul Studiu de 
oportunitate. 
Volumul de apă captată în anul 2019 de Î.M. „Servicom - Petreşti” este prezentat în tabelul 3-
12. 

 
Tabelul 3-12 .Volumul de apă captată pe parcursul anului 2019 

 2019 

Volumul de apă captată total (m3) 84634 

Populaţie 48042 

Agenţi economici 26260 

Instituţii publice 2027 

Sursa: primăria Petreşti 
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Comuna Valea Mare 

În prezent, în două sate din comuna Valea Mare există sistem de alimentare cu apă. Aria de 
acoperire cu reţele de distribuţie a apei fiind de cca.100%. Cca. 440 de consumatori sunt 
branşaţi la sistemul de alimentare cu apă.  

Captarea apei se efectuează din straturile acvifere freatice, și anume din (2) sonde în operare. 
Apa brută din sonde se înmagazinează în trei (3) castele de apă cu volumul cuvei de 25 m3 
fiecare şi un rezervor de apă cu volumul 50 m3, și ulterior este distribuită gravitațional în 
rețeaua de distribuție a apei prin  ţevi PEHD cu lungimea totală de 17532,0 m. 

Serviciul de alimentare cu apă este gestionat de către Î.M. „Servicii Comunale” Valea Mare, în 
componenţa căreia activează 3 angajaţi: administratorul, contabilul şi un operator. 

Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime, prizei de apă, rezervoarelor de apă 
potabilă, castelelor de apă, staţiei de pompare a apei, rețelelor de distribuție a apei sunt 
reflectate în tabelele 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18. 

  

Tabelul 3-13. Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime 

Nr. 
d/o 

Numărul 
sondei 

conform 
pașaportului 

tehnic 

Anul 
forării 

Adâncimea 

sondei (m) 
Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 817  30 HPG-6.3-85 satisfăcătoare 

2. 818  30 HPG 6.3-85 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Valea Mare  

 

Tabelul 3-14. Caracteristicile principale ale prizei de apă 

Nr. 
d/o 

Tipul 
captării 

(priza de apă 
în albie sau 

de mal) 

Anul 
construcției 

Debitul 
de apă 
captat 
(m3/zi) 

Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1.  2012 100,00 Grundfor 6.3 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Valea Mare  

 

Tabelul 3-15. Caracteristicile principale ale rezervoarelor de apă potabilă 

Nr. Anul construcției Volumul (m3)  Cantitatea Starea tehnică 
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d/o (satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 2012 50 1 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Valea Mare  

 

Tabelul 3-16. Caracteristicile principale ale castelelor de apă 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Volumul 
cuvei 

castelului 
de apa (m3)  

Înălţimea 
turnului de 
susținere 

(m) 

Cantitatea 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 2012 25 12 2 satisfăcătoare 

2. 2015 25 12 1 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Valea Mare  

 

Tabelul 3-17. Caracteristicile principale ale stației de pompare a apei 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Capacitatea 
stației de 

pompare a apei 
(m3/zi) 

Tipul 
pompei 

Starea tehnică (satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 2012 200,00 Grundfos 
6.3 

satisfăcătoare 

2. 2015 300,00 HPG 6.3-85 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Valea Mare  

 

Tabelul 3-18. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea 
(m) 

Diametrul 
(mm) 

Starea tehnică (satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. PEHD 630,00 200 satisfăcătoare 

2. PEHD 7187,00 110 satisfăcătoare 

3. PEHD 2540,00 160 satisfăcătoare 

4. PEHD 2463,00 90 satisfăcătoare 

5. PEHD 2740,00 75 satisfăcătoare 
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6. PEHD 987,00 63 satisfăcătoare 

7 PEHD 985,00 50 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Valea Mare  

 

Comuna Morenii Noi 

Sistem de alimentare cu apă există doar în centrul localităţii Morenii Noi.  

Apa freatică, captată din izvor, înmagazinată într-un (1) rezervor subteran colector cu volumul 
de 12 m3, este pompată într-un castel de apă cu volumul cuvei de 12 m3 și ulterior distribuită 
gravitațional în rețeaua de distribuție a apei prin ţevi PEHD cu lungimea totală de 3300,0 m. 

Sistemul de alimentare cu apă este proprietate publică şi se află în domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale Morenii Noi. Serviciul de alimentare cu apă este gestionat de primărie, 
unde este angajată temporar o persoană care se ocupă de acest sector. 

Pentru construcţia sistemului de alimentare cu apă, care va acoperi toată localitatea, sunt 
necesari 1800 mii lei. 

Caracteristicile principale ale prizei de apă, rezervoarelor de apă potabilă, castelelor de apă, 
stației de pompare a apei, reţelelor de distribuţie  sunt reflectate în tabelele 3-19, 3-20, 3-21, 3-
22, 3-23, 

 

Tabelul 3-19. Caracteristicile principale ale prizei de apă 

Nr. 
d/o 

Tipul 
captării 

(priză de apă 
în albie sau 

de mal) 

Anul 
construcției 

Debitul 
de apa 
captat 
(m3/zi) 

Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. captaj 1968 120,00 WILLO satisfăcătoare 

Sursa: primăria Morenii Noi 

 

Tabelul 3-20. Caracteristicile principale ale rezervoarelor de apă potabilă 

Nr. 
d/o 

Anul construcției Volumul (m3)  Cantitatea 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1984 12 1 nesatisfăcătoare 

Sursa: primăria Morenii Noi 
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Tabelul 3-21. Caracteristicile principale ale castelelor de apă 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Volumul 
cuvei 

castelului 
de apa (m3)  

Înălţimea 
turnului de 
susținere 

(m) 

Cantitatea 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1984 12 6,0  nesatisfăcătoare 

Sursa: primăria Morenii Noi 

 

Tabelul 3-22. Caracteristicile principale ale stației de pompare a apei 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Capacitatea stației 
de pompare a apei 

(m3/zi) 

Tipul pompei Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1986 22 WILLO nesatisfăcătoare 

Sursa: primăria Morenii Noi 

 

Tabelul 3-23. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea (m) Diametrul (mm) 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. PEHD 3300 110-50 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Morenii Noi 

 

Satul Costuleni 

În satul Costuleni există sistem de alimentare cu apă. Aria de acoperire reprezentând  
cca.50%, dintre care  500 de gospodării, 3 agenţi economici şi 4 instituţii publice.  

Captarea apei se efectuează din straturile acvifere freatice, și anume dintr-o sondă în operare 
(conform paşaportului tehnic PF 230, anul fabricării 1982, cu adâncimea totală de 30 de metri). 
Apa brută din sondă se înmagazinează în doua castele de apă cu volumul cuvei de 25 m3 
fiecare şi înălţimea turnului de susţinere de 16 metri, ulterior fiind distribuită gravitațional în 
rețeaua de distribuție a apei prin ţevi PEHD cu diametrul de Ø90mm, Ø75mm, Ø63mm, 
Ø50mm. 

Serviciul de alimentare cu apă este gestionat de Î.M. „Gospodăria Comunală şi de Salubritate” 
din Costuleni, în componenţa căreia activează 4 angajaţi: administratorul, contabilul şi doi 
operatori. 
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Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă în valoare de 12 lei m3 este 
aprobat de Consiliul local Costuleni. Tariful real este de 15,94 lei m3. Din aceste considerente 
au apărut  pierderi în furnizarea serviciului: pentru anul 2018 - 57292 lei; pentru anul  2019 - 
63875,20 lei; pentru anul 2020 - 53643 lei. 

Autoritatea publică locală consideră necesară extinderea sistemului de alimentare cu apă, 
respectiv construcţia sistemului de canalizare. La moment, este necesară suma de 600 mii lei 
pentru forarea unei sonde de adâncime.  

Volumul de apă captată de Î.M. „Gospodăria Comunală şi de Salubritate” din Costuleni este 
reflectat în tabelul 3-24. 

 

Tabelul 3-24. Volumul de apă captată în perioada anilor 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Volumul de apă captată total (m3) 11542 16212 13615 

Populaţie 11852 14246 12918 

Agenţi economici - 196 - 

Instituţii publice 2690 1770 692 

Sursa: primăria Costuleni 

 

Oraşul Corneşti 

Documentaţia de proiect pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare este în faza de 
implementare (etapa V). În prezent decurg lucrările de construcție-montaj a stației de epurare 
a apelor uzate şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile. Suma lucrărilor de 
construcţie-montaj constituie 35 mln. lei. 

 

Satul Bumbăta 

În satul Bumbăta serviciul de aprovizionare cu apă este furnizat de Întreprinderea Municipală 
„Servicom Bumbăta”. Cu regret, apa livrată nu corespunde condiţiilor de potabilitate. 
Operatorul nu dispune de mijloace tehnico-materiale specifice acestui serviciului. 

Sistemul de alimentare cu apă este construit pe o lungime de 11,7 km, conţine 2 pompe 
submersive şi 3 castele de apă. La sistemul de alimentare cu apă sunt branşaţi 434 de 
consumatori casnici, 4 agenţi economici şi 4 instituţii publice. 

Acestor consumatori pe parcursul anului 2020 le-au fost livrate 14744m3 de apă: 
consumatorilor casnici – 12505m3, agenţilor economici – 963m3, instituţiilor publice – 1276m3. 

Situaţia economico-financiară a operatorului face obiectul capitolului IV din prezentul Studiu de 
oportunitate. 
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Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime, castelelor de apă şi a rețelelor de 
distribuție a apei sunt reflectate în tabelul 3-25, 3-26, 3-27. 

 

Tabelul 3-25. Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime 

Nr. 
d/o 

Numărul 
sondei 

conform 
pașaportului 

tehnic 

Anul 
forării 

Adâncimea 

sondei (m) 
Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 666 1978 180 ĂTV 6-10-235 satisfăcătoare 

2. 696 1982 220 ĂTV 6-10-235 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Bumbăta 

 

Tabelul 3-26. Caracteristicile principale ale castelelor de apă 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Volumul 
cuvei 

castelului 
de apa (m3) 

Înălţimea 
turnului de 
susținere 

(m) 

Cantitatea 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 2012 18 14 15 nesatisfăcătoare 

2 2013 24 15 22 nesatisfăcătoare 

3 2013 14 10 12 nesatisfăcătoare 

Sursa: primăria Bumbăta 

 

Tabelul 3-27. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea (m) Diametrul (mm) 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. Polimer 9260 63 satisfăcătoare 

2. Polimer 2028 32 satisfăcătoare 

3. Polimer 412 50 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Bumbăta 

 

Satul Rădenii Vechi 
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Construcţia sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare este în faza de implementare. 
Suma lucrărilor de construcţie-montaj constituie: 

21000000 lei – rețelele de distribuţie a apei şi reţelele de canalizare din localitate; 
10000000 lei – aducţiunea apei. 

 

Satul Teşcureni 

Satul este alimentat  cu apă tehnică din o sondă privată, reprezentând cota valorică a 
locuitorilor. Aria de  acoperire a localităţii este de aproximativ 80%. Reţelele au fost construite 
cu aportul administraţiei publice locale şi contribuţia locuitorilor. 

Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime, castelelor de apă şi a rețelelor de 
distribuție a apei sunt reflectate în tabelul 3-28, 3-29, 3-30. 

 

Tabelul 3-28. Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime 

Nr. 
d/o 

Numărul sondei 
conform 

pașaportului 
tehnic 

Anul 
forării 

Adâncimea 
sondei (m) 

Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 02 1986 200 ПВД-11-140 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Teşcureni 

Tabelul 3-29. Caracteristicile principale ale castelelor de apă 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Volumul 
cuvei 

castelului de 
apa (m3)  

Înălţimea 
turnului de 
susținere 

(m) 

Cantitatea 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1986 22 12 1 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Teşcureni 

Tabelul 3-30. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea (m) Diametrul (mm) 
Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. Ţeavă   din 
plastic 

5100 50/40/25 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Teşcureni 
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Comuna Agronomovca 

Serviciul de alimentare cu apă este gestionat de Întreprinderea Municipală „Serviceprim 
Agronomovca”, care dispune de 4 angajaţi: administrator, contabil şi 2 lăcătuşi. Apa nu 
corespunde condiţiilor de potabilitate, este apă tehnică. La sistemul actual sunt branşate 605 
gospodării şi 2 instituţii publice. 

Se impune cu precădere construcţia unui nou sistem de alimentare cu apă potabilă în toate 
satele comunei Agronomovca (Agronomovca, Zăzulenii Noi, Negurenii Noi). Costul proiectului 
pentru  aprovizionarea tuturor satelor comunei cu apă potabilă constituie 8444390 lei. 

De asemenea, este elaborat proiect tehnic pentru aducţiunea care se va racorda la magistrala 
Ungheni-Corneşti, Pîrliţa-Buşila-Negurenii Vechi. 

Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime, prizei de apă, castelelor de apă, 
rezervoarelor de apă potabilă, stației de pompare a apei şi a rețelelor de distribuție a apei sunt 
reflectate în tabelul 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36. 

Tabelul 3-31. Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime 

Nr. 
d/o 

Numărul 
sondei 

conform 
pașaportului 

tehnic 

Anul 
forării 

Adâncimea 
sondei (m) 

Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 308 - c 1967 250m ЭЦВ-6-10-185 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Agronomovca 

Tabelul 3-32. Caracteristicile principale ale prizei de apă 

Nr. 
d/o 

Tipul captării 
(priza de apă 
în albie sau 

de mal) 

Anul 
construcției 

Debitul de 
apa captat 

(m3/zi) 
Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. sondă 1967 288 ЭЦВ-6-10-185 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Agronomovca 

Tabelul 3-33. Caracteristicile principale ale rezervoarelor de apă potabilă 

Nr. 
d/o 

Anul construcției Volumul (m3) Cantitatea 
Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1967 25 50m3 Satisfăcătoare 

2. 2014 25 50m3 Satisfăcătoare 

Sursa: primăria Agronomovca 

Tabelul 3-34. Caracteristicile principale ale stației de pompare a apei 
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Nr. 
d/o 

Anul construcției 

Capacitatea 
stației de 

pompare a apei 
(m3/zi) 

Tipul pompei Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1967 50 ЭЦВ-6-10-185 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Agronomovca 

Tabelul 3-35. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul țevii Lungimea (m) Diametrul (mm) 
Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. Plastic 12450 25, 32, 50 satisfăcătoare 

2. Fontă 1550 100 satisfăcătoare 

Sursa:  primăria Agronomovca 

 

Satul Chirileni 

În satul Chirileni serviciul de alimentare cu apă potabilă este gestionat de Întreprinderea 
Municipală „Serviceprim Chirileni”. Situaţia economico-financiară a operatorului face obiectul 
capitolului IV din prezentul Studiu de oportunitate. 

Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime de 17 Km. La sistemul de alimentare cu apă sunt 
branşate 442 gospodării individuale, 2 agenţi economici şi  4 instituţii publice. Volumul de apă 
distribuit reprezintă  2126000m3 apă. 

Pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă este necesară suma de 500000 lei.  

Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime, prizei de apă, staţiei de tratare a apei, 
stației de pompare a apei şi a rețelelor de distribuție a apei sunt reflectate în tabelul 3-36, 3-37, 
3-38, 3-39, 3-40. 
 
Tabelul 3-36. Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime 

Nr. 
d/o 

Numărul 
sondei 

conform 
pașaportului 

tehnic 

Anul 
forării 

Adâncimea 
sondei (m) 

Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1/534 1969 180m ЭЦВ6-10-235 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Chirileni 

Tabelul 3-37. Caracteristicile principale ale prizei de apă 

Nr. Tipul captării Anul Debitul de Tipul pompei Starea tehnică 
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d/o (priza de apă 
în albie sau 

de mal) 

construcției apă 
captat 
(m3/zi) 

(satisfăcătoare 
/nesatisfăcătoare) 

1. sondă 1969 10   

Sursa: primăria Chirileni 

Tabelul 3-38. Caracteristicile staţiei de tratare a apei 

Nr. 
d/o 

Capacitatea stației de tratare 
(m3/zi) 

Anul construcției 
Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 98 m3 2015 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Chirileni 

Tabelul 3-39. Caracteristicile principale ale stației de pompare a apei 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Capacitatea stației 
de pompare a apei 

(m3/zi) 

Tipul pompei Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 1965 98 V-2950 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Chirileni 

Tabelul 3-40. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul țevii Lungimea (m) Diametrul (mm) 
Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. plastic 17 km 50-110 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Chirileni 

 

Comuna Sineşti 

În comuna Sineşti există sistem de alimentare cu apă. Aria de acoperire cu serviciul de 
alimentare cu apă fiind de cca. 90%, respectiv cca. 250 de gospodării, 3 agenţi economici şi 4 
instituţii publice sunt branşaţi la sistemul de alimentare cu apă.  

Captarea apei se efectuează dintr-o sondă de adâncime. Apa brută din sondă se 
înmagazinează într-un castel de apă cu volumul cuvei de 50 m3 şi înălţimea turnului de 
susţinere de 19,0 m, și ulterior este distribuită gravitațional în rețeaua de distribuție a apei prin  
ţevi PEHD cu lungimea totală de 13500,0 m.  

De asemenea, comuna Sineşti dispune de sistem de canalizare. Aria de acoperire cu serviciile 
de canalizare fiind de cca. 25%: 50 de gospodării, 2 agenţi economici şi 4 instituţii publice sunt 
racordaţi la sistemul de canalizare.  



 

 

Adresa: 

Moldova, Chișinău, str. Sciusev 104 

Telefon/fax: 

+373 22 804005 

Pagini web: 

www.eu4cahul.md  www.eu4ungheni.md 

 

 

Apele uzate sunt colectate, transportate gravitaţional prin reţelele de canalizare din PVC cu 
lungimea totală de 4200,0 m spre staţia de epurare a apelor uzate cu capacitatea 25m3/zi. 
Staţia de epurare a fost construită în 2019 şi este în stare satisfăcătoare. 

Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime, castelelor de apă, rețelelor de distribuție 
a apei şi a reţelelor de canalizare sunt prezentate în tabelele 3-41, 3-42, 3-43, 3-44. 

 

Tabelul 3-41. Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime 

Nr. 
d/o 

Numărul 
sondei 

conform 
pașaportului 

tehnic 

Anul 
forării 

Adâncimea 

sondei (m) 
Tipul pompei 

Starea tehnica 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 13/50 2013 185  satisfăcătoare 

Sursa: primăria Sineşti 

 

Tabelul 3-42. Caracteristicile principale ale castelelor de apă 

Nr. 
d/o 

Anul 
construcției 

Volumul 
cuvei 

castelului 
de apa (m3)  

Înălţimea 
turnului de 
susținere 

(m) 

Cantitatea 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 2012 50 19,0 1 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Sineşti 

 

Tabelul 3-43. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea (m) Diametrul (mm) 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. PEHD 13500 32-110 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Sineşti 

 

Tabelul 3-44. Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare 

Nr. 
d/o 

Materialul 
țevii 

Lungimea (m) 
Diametrul 

(mm) 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 
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1. PVC 4200 160 satisfăcătoare 

 

Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare este gestionat de Î.M. „Apă-San” Sineşti în 
componenţa căreia activează 4 angajaţi. 

Situaţia economico-financiară a operatorului face obiectul capitolului IV din prezentul Studiu de 
oportunitate. 

Volumul de apă captat de Î.M. „Apă-San” Sineşti în anul 2019 este prezentat în tabelul 3-45.  

Tabelul 3-45. Volumul de apă captat pe parcursul anului 2019 

 2019 

Volumul de apă captată total (m3) 8500 

Populaţie 6500 

Agenţi economici 500 

Instituţii publice 1500 

 

Comuna Condrăteşti 

În Comuna Condrăteşti serviciul de alimentare cu apă este furnizat de Întreprinderea 
Municipală „Apă Condrăteşti”. Situaţia economico-financiară a operatorului face obiectul 
capitolului IV din prezentul Studiu de oportunitate. 

Pe parcursul anului 2019 au fost livrate 5210m3 de apă: 5100m3 gospodăriilor casnice, 110m3 
instituţiilor publice. 

La sistemul de alimentare cu apă sunt branşate 180 gospodării casnice şi 2 instituţii publice. 

Reţeaua de distribuire a apei însumează 3 km. Caracteristicile principale ale sondelor de 
adâncime şi a rețelelor de distribuție a apei sunt reflectate în tabelul 3-46, 3-47. 

Tabelul 3-46. Caracteristicile principale ale sondelor de adâncime 

Nr. 
d/o 

Numărul 
sondei 

conform 
pașaportului 

tehnic 

Anul 
forării 

Adâncimea 
sondei (m) 

Tipul pompei 

Starea tehnică 
(satisfăcătoare 

/nesatisfăcătoare) 

1. 427 2011 216 ЭЦВ6-10-235 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Condrăteşti 

Tabelul 3-47. Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei 

Nr. Materialul Lungimea (m) Diametrul Starea tehnică 
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d/o țevii (mm) (satisfăcătoare 
/nesatisfăcătoare) 

1. Plastic 3000m 90 satisfăcătoare 

Sursa: primăria Condrăteşti 
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CAPITOLUL IV. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SERVICIULUI 

 

1. Analiza financiară 

 

Scopul Studiului de oportunitate constă în analiza situației economico-financiară a operatorilor 
existenţi în unităţile administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Ungheni, în contextual analizei 
posibilității de furnizare/prestare a serviciului și dezvoltare a capacităților de operare la nivel 
regional. 

Informația privind situațiile financiare, datele contabile, costurile și  veniturile, evoluția tarifelor  
au fost prezentate de autoritățile publice locale din Municipiul  Ungheni, comunele Petrești și 
Condrăteşti, precum şi satele Sinești, Bumbăta, Chirileni. 

Analiza a fost efectuată în baza datelor din chestionarul completat de autorităţile publice locale 
şi date statistice de la Biroul Național Statistică pentru perioada  anilor 2017-2019. 

În scopul creării unei viziuni clare privind poziția financiară a entităților  s-a efectuat analiza 
expres a situațiilor financiare pe perioada 31 decembrie 2018 - 31 decembrie 2019. 

1.1.  Situaţia economico-financiară a Î.M. "Apă-Canal Ungheni" 

Performanța operațională a întreprinderii în ultimii doi ani reflectă evoluția volumului fizic de 
producție și ajustarea tarifelor. Rezultatele operaționale detaliate se prezintă în tabelul 4-1. 

 

Tabelul 4-1. Date privind contul profit și pierderi a Î.M. "Apă-Canal" Ungheni, mii lei 

Indicatorii 2017 2018 

Venituri din vânzări    23,327,242          26,416,055      

Alte venituri din activitatea operaţională 1465851 1160274 

Venituri din alte activităţi 218119 72090 

Total cheltuieli 22808464 25799366 

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)     

Profit (pierdere) până la impozitare  2,202,748 1,849,053 

Cheltuieli privind impozitul pe venit     

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune  

2,202,748 1,849,053 

Sursa: primăria Ungheni 
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Întreprinderea generează profit în valoare de 1849 mii lei în anul 2018 cu tendințe de 
descreștere față de perioada anului 2017. Totodată se observă o creștere a costurilor de 
operare şi de administrare, ceea ce mărește riscul operațional. Totodată entitatea are rezerve 
potențiale de optimizare a poziției financiare. 

Analiza situației patrimoniale și a surselor de finanțare se prezintă în tabelul 4-2. 

 

Tabelul 4-2. Analiza bilanțului pe anii 2017-2018  a Î.M. "Apă-Canal" Ungheni, mii lei 

 
2017 2018 

   

Active imobilizate   

Imobilizări necorporale            7,267                  6,955      

Imobilizări corporale în curs de 
execuție 

        264,293      
        330,083      

Mijloace fixe    26,538,466          26,718,637      

Total active imobilizate    26,810,026          27,055,675      

Active circulante     

Materiale         511,558              727,238      

Obiecte de mică valoare și scurtă 
durată 

          27,930      
        433,165      

Creanțe comerciale      3,495,488           3,848,731      

Avansuri acordate curente           78,039                17,725      

Creanțe ale bugetului            8,021                  3,446      

Creanțe ale personalului                                       81,165                55,516      

Alte creanțe curente              8,891        

Numerar în casierie și la conturi 
curente 

     2,241,186      
     1,064,917      

Alte active circulante           10,570                10,708      

Total active circulante      6,462,848           6,161,446      

Total active (rd.130 + rd.300)    33,272,874          33,217,121      

Capital propriu     

Capital social şi suplimentar    25,167,813          25,167,813      
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Corecții ale rezultatelor anilor 
precedenți 

 x  -             404      

Profit nerepartizat (pierdere 
neacoperită) al anilor precedenți 

-  22,016,642      -   22,016,642      

Profit net (pierdere netă) al perioadei 
de gestiune 

-      1,849,053      

Alte elemente de capital propriu         205,411              143,787      

Total capital propriu      3,356,582           5,143,607      

Datorii pe termen lung     

Împrumuturi pe termen lung    25,487,645          24,086,060      

Total datorii pe termen lung     25,487,645          24,086,060      

Datorii curente     

Împrumuturi pe termen scurt      1,482,532           1,481,415      

Datorii comerciale         275,334              268,758      

Avansuri primite curente           52,270              118,835      

Datorii faţă de personal      1,398,684              968,184      

Datorii privind asigurările sociale şi 
medicale 

        488,370              459,841      

Datorii faţă de buget         236,862              179,892      

Provizioane curente         440,110              475,414      

Alte datorii curente           54,485                35,115      

Total datorii curente       4,428,647           3,987,454      

Total pasive (rd.390 + rd.440 + 
rd.580) 

   33,272,874          33,217,121      

Sursa: Primăria Ungheni 

 

Analizând situația patrimonială și sursele de finanțare ale întreprinderii constatăm că 
principalele probleme cu care  se confruntă întreprinderea țin de gradul de îndatorare pe 
termen lung, ceea ce demonstrează o dependență externă de finanțare și creșterea riscului 
financiar, cât și a riscului fiscal. Nivelul creanțelor comerciale este ridicat, caracterizat printr-o 
evoluție de creștere moderată în perioada analizată. Totodată, menționăm un nivel redus al 
datoriilor curente, ceea ce demonstrează că întreprinderea își onorează obligațiunile curente la 
scadență. 
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Managementul întreprinderii necesită să reflecte printre priorități  majorarea ratei de colectare 
a creanțelor. În perioada curentă este important de menținut această rată la un nivel stabil 
pentru a asigura fluxurile necesare de mijloace bănește necesare pentru rambursarea 
împrumutului și acoperirea costurilor de operare și cele financiare. 

 

1.2. Situaţia economico-financiară a Î.M. "Servicom - Petreşti"  

Performanța operațională a întreprinderii în ultimii doi ani reflectă evoluția volumului de vânzări 
și a profitului întreprinderii. Rezultatele operaționale detaliate se prezintă în tabelul 4-3. 

 

Tabelul 4-3. Date privind contul de profit și pierdere Î.M. "Servicom - Petreşti" , mii lei 

 2018 2019 

Venituri din vânzări 676,160 773,189 

Costul vânzărilor 388,330 420,680 

Profit brut (pierdere brută)  287,830 352,509 

Alte venituri din activitatea operațională 667 454 

Cheltuieli de distribuire   

Cheltuieli administrative 240,670 237,114 

Alte cheltuieli din activitatea operațională 8,543 9,056 

Rezultatul din activitatea operațională: 
profit (pierdere)  

39,284 106,793 

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 13,651 15,312 

Profit (pierdere) până la impozitare  52,935 122,105 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 7,730 17,128 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune  

45,205 104,977 

Sursa: primăria Petreşti 

 

Analizând performanța operațională a entității în ultimii doi ani  constatăm  o situație profitabilă, 
cu o creștere a profitului operațional  de la 39 mii lei în anul 2018 la 106 mii lei în anul  2019, și 
o creștere a profitului din alte activități cu 12 %, constituind 9 mii lei în anul 2019. Totodată 
ponderea costurilor administrative reprezintă circa 30 % din total vânzări, ceea ce denotă 
persistența   riscului operațional pe termen mediu. În perioada curentă entitatea își acoperă 
costurile de operare și cele administrative. 
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Analiza situației patrimoniale și a surselor de finanțare se prezintă în tabelul 4-4. 

 

Tabelul 4-4. Analiza bilanțului pe anii 2018-2019  a Î.M. "Servicom - Petreşti", mii lei 

 2018 2019 

Active imobilizate   

Mijloace fixe 77,134 65,316 

Total active imobilizate 77,134 65,316 

Active circulante   

Materiale 6,357 4,319 

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 14,419 18,580 

Creanțe comerciale 18,745 29,910 

Avansuri acordate curente 758 758 

Creanțe ale bugetului 200 1,616 

Alte creanțe curente    

Numerar în casierie și la conturi curente 150,611 151,897 

Investiții financiare curente în părți 
neafiliate 

300,000 400,000 

Alte active circulante 140 140 

Total active circulante 491,230 607,220 

Total active (rd.130 + rd.300) 568,364 672,536 

Capital propriu   

Capital social şi suplimentar 3,000 3,000 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 
al anilor precedenți 

539,223 539,223 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune 

 104,977 

Total capital propriu 542,223 647,200 

Total datorii pe termen lung   

Datorii curente   

Datorii comerciale 13,086 15,695 
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Datorii privind asigurările sociale şi 
medicale 

5,400  

Datorii faţă de buget 7,655 9,641 

Total datorii curente  26,141 25,336 

Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) 568,364 672,536 

Sursa: primăria Petreşti 

 

Analizând starea patrimonială a întreprinderii constatăm o capacitate de autofinanțare datorită 
surselor interne și investițiilor financiare pe termen scurt realizate în perioada anilor 2018-
2019. Totodată întreprinderea denotă o capacitate de lichiditate pozitivă pe termen scurt.  

 

1.3. Situaţia economico-financiară a Î.M. „Apă-San” Sineşti 

   

Rezultatele operaționale detaliate ale Î.M. „Apă-San” Sineşti se prezintă în tabelul 4-5. 

Tabelul 4-5. Date privind contul profit și pierdere Î.M. „Apă-San” Sineşti, mii lei 

 2018 2019 

Venituri din vânzări            89,522      83,201      

Costul vânzărilor            27,504      20,633      

Profit brut (pierdere brută)             62,018      62,568      

Alte venituri din activitatea operațională              6,350        

Cheltuieli de distribuire            64,380      63,403      

Cheltuieli administrative     

Alte cheltuieli din activitatea operațională     

Rezultatul din activitatea 
operațională: profit (pierdere)  

             3,988      - 835      

Rezultatul din alte activități: profit 
(pierdere) 

    

Profit (pierdere) până la impozitare               3,988      - 835      

Cheltuieli privind impozitul pe venit     

Profit net (pierdere netă) al perioadei 
de gestiune  

             3,988      - 835      
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Sursa: primăria Sineşti 

Valoarea veniturilor din vânzări a scăzut cu 7%  în anul 2019, comparativ cu perioada de 
gestiune a anului 2018. Rezultatul din activitatea operațională a înregistrat o pierdere în 
valoare de 835 lei, fiind influențată de nivelul costurilor de distribuție și a costurilor de operare. 
Situația financiară a întreprinderii este neprofitabilă.  

Analiza situației patrimoniale și a surselor de finanțare se prezintă în tabelul 4-6. 

Tabelul 4-6. Analiza bilanțului pe anii 2018-2019  a Î.M. „Apă-San” Sineşti, mii lei 

 2018 2019 

Active imobilizate     

Mijloace fixe       3,411,784            3,411,784      

Creanțe pe termen lung  

 

  

Total active imobilizate       3,411,784            3,411,784      

Active circulante     

Materiale     

Mărfuri                                                          

Creanțe comerciale     

Creanțe ale bugetului     

Creanțe ale personalului                                 

Alte creanțe curente       

Numerar în casierie și la conturi curente     

Alte elemente de numerar            11,542                   9,872      

Alte active circulante     

Total active circulante            11,542                   9,872      

Total active (rd.130 + rd.300)       3,423,326            3,421,656      

Capital propriu     

Capital social şi suplimentar     

Rezerve     

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi  x    

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 
anilor precedenţi 

             3,988                   3,988      

Profit net (pierdere netă) al perioadei de             -835 
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gestiune 

Alte elemente de capital propriu     

Total capital propriu              3,988                   3,153      

Datorii pe termen lung     

Credite bancare pe termen lung     

Împrumuturi pe termen lung       3,411,784            3,411,784      

Alte datorii pe termen lung     

Total datorii pe termen lung        3,411,784            3,411,784      

Datorii curente     

Datorii comerciale     

Datorii faţă de personal              4,144                   4,144      

Datorii privind asigurările sociale şi medicale              1,140                   1,140      

Datorii faţă de buget     

Finanţări si încasări cu destinaţie specială 
curente 

    

Provizioane curente              1,557                   1,435      

Alte datorii curente     

Total datorii curente               6,841                   6,719      

Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)       3,422,613            3,421,656      

Sursa: primăria Sineşti 

 

Analizând starea patrimonială a întreprinderii constatăm realizarea unor investiții în valoare de 
3.4  milioane lei din surse împrumutate, garantate de către autoritatea publică locală. Totodată 
menționăm un risc financiar și de lichiditate cu grad sporit. În acest context menționăm că 
entitatea reflectă datorii curente doar față de personal, iar  fondul de rulment net este pozitiv.  

Pentru a asigura rambursarea împrumutului este necesară revederea politicii tarifare la 
serviciile prestate și posibilitatea regionalizării serviciilor din comuna Sinești. 

 

1.4. Situaţia economico-financiară a Î.M. „Serviceprim” Chirileni 

   

Rezultatele operaționale ale Î.M. „Serviceprim” Chirileni se prezintă în tabelul 4-7. 
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Tabelul 4-7. Date privind contul profit și pierdere Î.M.  „Serviceprim” Chirileni, lei 

 2018 2019 

Venituri din vânzări 266462 276754 

Total cheltuieli 369979 446604 

Profit (pierdere) până la impozitare  (93225) (167344) 

Cheltuieli privind impozitul pe venit   

Profit net (pierdere netă) al perioadei 
de gestiune  

(93225) (167344) 

Sursa: primăria Chirileni 

 

Valoarea veniturilor din vânzări a crescut cu 3.8 %  în anul 2019, comparativ cu perioada de 
gestiune a anului 2018. Rezultatul din activitatea operațională a înregistrat o pierdere în 
valoare de 167 mii lei, fiind influențată de nivelul costurilor de distribuție și a costurilor de 
operare. Situația financiară a întreprinderii este neprofitabilă.  

 

1.5. Situaţia economico-financiară a Î.M. „Servicom” Bumbăta 

   

Rezultatele operaționale detaliate ale Î.M. „Servicom” Bumbăta se prezintă în tabelul 4-8. 

Tabelul 4-8. Date privind contul profit și pierdere Î.M. „Servicom” Bumbăta, lei 

 2017 2018 

Venituri din vânzări 148500 129723 

Costul vânzărilor 109254 83537 

Profit brut (pierdere brută)  39246 46186 

Alte venituri din activitatea operațională   

Cheltuieli de distribuire   

Cheltuieli administrative 42870 52618 

Alte cheltuieli din activitatea operațională  986 

Rezultatul din activitatea 
operațională: profit (pierdere)  

(3624) (7418) 

Rezultatul din alte activități: profit 
(pierdere) 

 (2321) 
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Profit (pierdere) până la impozitare  (3624) (9739) 

Cheltuieli privind impozitul pe venit  2321 

Profit net (pierdere netă) al perioadei 
de gestiune  

(3624) (9739) 

Sursa: primăria Bumbăta 

 

Valoarea veniturilor din vânzări a scăzut cu 12.6%  în anul 2018, comparativ cu perioada de 
gestiune a anului 2017. Rezultatul din activitatea operațională a înregistrat o pierdere în 
valoare de 7418 lei, fiind influențată de nivelul costurilor administrative și a costurilor de 
operare. Situația financiară a întreprinderii este neprofitabilă, înregistrând în anul 2018 o 
pierdere în valoare de 9739 lei,  cu 6115 lei mai mult în comparație cu anul 2017.  

Analiza situației patrimoniale și a surselor de finanțare se prezintă în tabelul 4-9. 

Tabelul 4-9. Analiza bilanțului pe anii 2017-2018  a Î.M. „Servicom” Bumbăta,  lei 

 2018 2019 

Active imobilizate     

Mijloace fixe 
 

14116 

Creanțe pe termen lung  

 

  

Total active imobilizate  14116 

Active circulante     

Materiale     

Mărfuri                                                          

Creanțe comerciale     

Creanțe ale bugetului    617 

Creanțe ale personalului                                 

Alte creanțe curente       

Numerar în casierie și la conturi curente 376  4344  

Alte elemente de numerar   

Alte active circulante 376  4961  

Total active circulante 376  4344  

Total active (rd.130 + rd.300) 376  19077 

Capital propriu     
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Capital social şi suplimentar 4000   4000 

Rezerve     

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi  x    

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 
precedenţi 

(3624) (3624) 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  9739 

Alte elemente de capital propriu     

Total capital propriu 376 (9363) 

Datorii pe termen lung     

Credite bancare pe termen lung     

Împrumuturi pe termen lung   

Alte datorii pe termen lung   

Total datorii pe termen lung    

Datorii curente     

Datorii comerciale   1,934  

Datorii faţă de personal  5,611 

Datorii privind asigurările sociale şi medicale  1206 

Datorii faţă de buget   867  

Finanţări si încasări cu destinaţie specială curente     

Datorii fata de proprietari  18822 

Alte datorii curente     

Total datorii curente  376 28440 

Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) 376 19077 

Sursa: primăria Bumbăta 

Analizând starea patrimonială a întreprinderii constatăm o rată de îndatorare curentă în 
mărime de 98.66% față de proprietari, și un capital propriu negativ în mărime de 9363 lei 
datorită pierderii generate în anul 2018.  Totodată menționăm un risc financiar și de lichiditate 
cu grad sporit. În acest context menționăm că entitatea reflectă datorii curente și  față de 
personal, iar  fondul de rulment net este negativ.  
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1.6. Situaţia economico-financiară a Î.M. „Apa Condrăteşti”  

 

Rezultatele operaționale detaliate ale Î.M. „Apa Condrăteşti” se prezintă în tabelul 4-10. 

Tabelul 4-10. Date privind contul profit și pierdere Î.M. „Apa Condrăteşti”, lei 

 2018 2019 

Venituri din vânzări 85575 78225 

Total cheltuieli 85575 78208 

Profit (pierdere) până la impozitare  402 17 

Cheltuieli privind impozitul pe venit - - 

Profit net (pierdere netă) al perioadei 
de gestiune  

402 17 

Sursa: primăria Condrătești 

 

Valoarea veniturilor din vânzări a scăzut cu 8,58 %  în anul 2019, comparativ cu perioada de 
gestiune a anului 2018. Rezultatul din activitatea operațională a înregistrat un profit 
nesemnificativ de 17 lei. Situația financiară a întreprinderii este relativ stabilă cu un grad redus 
de sustenabilitate. 

 

2. Tarifele 

 

Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
canalizare și de epurare a apelor uzate se determină de operator în conformitate cu 
Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărârea 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019. 

Tarifele pentru serviciile auxiliare se determină de operator conform Metodologiei 
privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către 
operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărârea 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 270/2015. 

Examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
furnizat/prestat la nivel de sat/comună şi pentru serviciile auxiliare este în competența  
consiliilor locale în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. c) și  art. 35 alin. (17) din Legea nr. 
303/2013.  
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Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
canalizare și de epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de raion, municipiu şi oraş, se 
determină anual de către operator și se prezintă Agenţiei pentru avizare, iar consiliului local – 
pentru aprobare, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 303/2013. 

Prin excepţie, tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul 
public de canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de regiune, 
raion, municipiu şi oraş, care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu 
organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de 
consiliile locale, se stabilesc în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi 
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a 
apelor uzate și se aprobă de către Agenţie(art. 35 alin. (13) din Legea nr. 303/2013). 

Calculul tarifelor vor avea la bază principiul acoperirii  tuturor costurilor aferente desfășurării 
activităților  componente ale serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Structura tarifelor  trebuie să descurajeze risipa şi consumul excesiv, inclusiv trebuie să fie 
stabilite în concordanță cu nivelul de suportabilitate al consumatorilor. 

Prin Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 202/2017 au fost 
aprobate următoarele tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi 
epurare a apelor uzate furnizate/prestate de Î.M. „Apă–canal” Ungheni: 

 1. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă  

 pentru consumatorii casnici în mărime de 13,40 lei/m3; 

 pentru consumatorii noncasnici în mărime de 22,15 lei/m3. 

 2. Tariful pentru serviciul de canalizare 

 pentru consumatorii casnici în mărime de 7,07 lei/m3; 

 pentru consumatorii noncasnici în mărime de 16,32 lei/m3. 

 

Pentru comunele Petreşti şi Sineşti,  satele Costuleni, Condrăteşti, Chirileni şi Bumbăta, 
tarifele pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare sunt aprobate de Consiliul local 
al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Valoarea acestora este prezentată în tabelul 4-7. 
  

Tabelul 4-7. Tarifele aprobate în comunele Petreşti şi Sineşti,  satele Costuleni, 
Condrăteşti, Chirileni şi Bumbăta. 

Localitatea Operator Consumatori Tarif apă lei/m3 Tarif  
canalizare 
lei/m3 

Ungheni Î.M. „Apă – 
Canal” 
Ungheni 

Consumatori casnici 13.4 7,07 

Consumatori noncasnici  22,15  16,32 
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Sursa: primăria Petreşti şi Sineşti,  Costuleni, Condrăteşti, Chirileni şi Bumbăta. 

   

După cum se poate observa din tabelul 4-7, tarifele practicate în acest moment sunt diferite. 
Spre exemplu, tarifele pentru consumatorii casnici variază de la 8 lei în comuna Petreşti, 12 lei 
în satul Costuleni, 13,4 lei în Municipiul Ungheni şi 16 lei în comuna Sineşti. Tariful pentru 
consumatorii noncasnici variază de la 16 lei la 24 lei. 

Fără a intra într-o analiză detaliată a acestor tarife, menționăm că, potrivit art. 35 alin.  (52) din 
Legea nr. 303/2013, operatorul regional căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare de către mai multe unități administrativ-teritoriale va aplica 
un tarif unic pentru întreaga arie de operare. 

În acest sens, odată cu înfiinţarea operatorului regional se impune elaborarea unei Strategii de 
tarifare care va prevedea unificarea tarifelor în baza următoarelor principii: 

 tariful de referință ar trebui să fie cel practicat la moment de Întreprinderea Municipală 
"Apă-canal Ungheni"; 

 unificarea tarifelor pe întreaga arie de operare se va face în cel mult 1-2 ani; 
 în primii ani se vor unifica tarifele pentru unităţile administrativ-teritoriale adiacente 

Municipiului Ungheni. 

Astfel, unificarea tarifelor  poate fi efectuată treptat, prin ajustări anuale ale tarifelor pentru 
toate unităţile administrativ-teritoriale. La elaborarea Strategiei de tarifare se vor urmări 
termeni reali, asigurându-se şi o dezvoltare durabilă a operatorului pentru primii ani. 

Satul 
Costuleni 

 Consumatori casnici  12.00   

 Consumatori noncasnici  24.00   

Comuna 
Petreşti 

Î.M. „Servicom 
- Petreşti” 

Consumatori casnici  8.00  4.00 

Consumatori noncasnici  18.00  10.00 

Comuna 
Sineşti 

Î.M. „Apă-
San” Sineşti 

Consumatori casnici  16.00   

Consumatori noncasnici  16.00   

Satul 
Condrăteşti 

Î.M. „Apă 
Condrăteşti” 

Consumatori casnici  15.00   

Consumatori noncasnici  15.00   

Satul 
Chirileni 

Î.M. 
„Serviceprim 
Chirileni” 

Consumatori casnici  15.00   

Consumatori noncasnici  15.00   

Satul 
Bumbăta 

Î.M. „Servicom 
Bumbăta” 

Consumatori casnici  16.00   

Consumatori noncasnici  16.00   
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În cazul în care o unitate administrativ-teritorială nu are servicii de alimentare cu apă sau de 
canalizare în prezent, la momentul în care va beneficia de aceste servicii va aplica tariful 
practicat de operatorul regional la acea dată. 

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale în care după începerea operării se constată 
modificări semnificative în nivelul costurilor de operare comparativ cu evidenţele prezentate 
înainte de preluare,  operatorul regional are posibilitatea să modifice strategia de tarifare pe 
baza costurilor actuale înregistrate. 

În acelaşi timp, tarifele trebuie calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar să nu 
depăşească rata de suportabilitate. 

Regionalizarea se dovedeşte astfel a fi soluţia evidentă atât pentru operatorii mici, dar şi 
pentru cei mai mari, în vederea îmbunătăţirii nivelului serviciilor păstrând totodată 
suportabilitatea tarifelor. 

 

3. Structura organizatorică a Î.M. “Apă-Canal” Ungheni 

 

În contextul atribuirii calităţii de operator regional Î.M. “Apă-Canal” Ungheni, este necesară 
analiza statelor de personal existente. 

Î.M. “Apă-Canal” Ungheni a fost înființată prin decizia autorității publice locale pentru a 
desfășura activități pentru o perioadă nedeterminată de timp, începând cu data înregistrării de 
către Camera Înregistrării de Stat. 

Compania este condusă de director, care este responsabil pentru coordonarea tuturor 
activităților companiei și asigurarea raporturilor cu fondatorul, fiind personal responsabil în fața 
Consiliului întreprinderii pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță. 

În subordinea Directorului Î.M. „Apă-Canal” Ungheni sunt 9 funcţii:  Director de producere; 
Director comercial; Contabil-şef; Economist principal; Specialist Serviciu personal; Specialist 
SSM; Jurisconsult; Administrator calculatoare; Secretară. 

La rândul său, Directorul de producere, are în subordine 5 conducători de subdiviziuni: Staţia 
de Epurare a apelor uzate; Staţia de tratare a apei potabile; Staţia de pompare principală din 
sistemul de canalizare; Sectorul Energetic; SMTM (parcul auto). 

Similar, Directorul comercial are în subordine 2 conducători de subdiviziuni: SIRAC (Sectorul 
de intervenţie şi reparaţie a reţelelor de apeduct şi canalizare) și (Sectorul Marketing şi 
Vânzări). 

Structura organizatorică a companiei cuprinde 160 de posturi (conform statelor de personal), 
dintre care 155 real angajați. Numărul salariaţilor în cadrul companiei permite încadrarea în 
programul și volumul de lucru.  

Rata ocupării posturilor în cadrul întreprinderii este una înaltă - 97%.  
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Situația cadrelor este stabilă la nivelul managementului tehnic și financiar, majoritatea 
specialiștilor (151, respectiv  58% din total) având o vechime în muncă de la 10 la 20 ani, 
media fiind de 13 ani.  

Personalul administrativ și cel tehnic superior (directorul și directorul de producție) deţin studii 
în domeniul exploatării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și dispun de 
experiența necesară ocupării funcțiilor respective, precum și experiență de muncă în cadrul 
companiei de cca 30 ani.  

În general, 15% din personal au studii superioare, 19% - studii medii speciale (colegii), restul 
sunt absolvenți ai școlilor de meserii.  

În ceea ce privește asigurarea cu personal sunt probleme, în special legate de specificul 
activității în domeniul dat. Există dificultăți în găsirea specialiștilor și muncitorilor calificați, 
datorată lipsei disponibilității forței de muncă calificate în orașul Ungheni, precum și în 
localitățile adiacente. 

În contextul regionalizării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare numărul 
consumatorilor va creşte din contul unităţilor administrativ-teritoriale care vor delega gestiunea 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Numărul consumatorilor existenţi în 
municipiul Ungheni, comunele Valea Mare, Petreşti,  Sineşti, Agronomovca, Mănoileşti,  satele 
Bumbăta, Costuleni, Chirileni, Condrăteşti sunt menţionaţi în tabelul 4-8. 

 

Tabelul 4-8. Numărul consumatorilor din  municipiul Ungheni, comunele Valea Mare, 
Petreşti,  Sineşti, Agronomovca, Mănoileşti,  satele Bumbăta, Costuleni, Chirileni, 
Condrăteşti 

Localitatea Operator Consumatori Apă m3 Canalizare m3 

Ungheni Î.M. „Apă – 
Canal” 
Ungheni 

Consumatori casnici 14745 9063 

Consumatori noncasnici 605  411 

Total 15350  9474 

Comuna 
Valea Mare 

Î.M. „Servicii 
Comunale” 
valea Mare 

Consumatori casnici 440   

    

Total 440   

Satul 
Costuleni 

 Consumatori casnici 500   

 Consumatori noncasnici 7   

 Total 507   

Comuna 
Petreşti 

Î.M. „Servicom 
- Petreşti” 

Consumatori casnici 913  13 

Consumatori noncasnici 18  4 
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Sursa: primăria municipiului Ungheni, comunele Valea Mare, Petreşti,  Sineşti, Agronomovca, 
Mănoileşti,  satele Bumbăta, Costuleni, Chirileni, Condrăteşti. 

 

În următoarea perioadă(1-2 ani) nu va exista necesitatea creșterii numărului de personal al 
operatorului. În acest caz, compania îşi va îmbunătăți eficiența personalului pentru a putea 
presta serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în mod durabil. 

Treptat, pe parcursul extinderii ariei de operare, în funcţie de necesităţi, operatorul îşi va mări 
statele de personal, în vederea asigurării unor servicii publice calitative pentru consumatori. 

Nivelul de dotare cu utilaje şi tehnică specială a Î.M. “Apă-Canal” Ungheni: 

 Maşină de intervenţie la avarii – 2 unităţi 
 Excavator – 2 unităţi 
 Tractor cu remorcă – o unitate 

Total 931  17 

Comuna 
Sineşti 

Î.M. „Apă-San” 
Sineşti 

Consumatori casnici 250  50 

Consumatori noncasnici 7   

Total 257   

Comuna 
Agronomovca 

Î.M. 
„Serviceprim 
Agronomovca” 

Consumatori casnici 605   

Consumatori noncasnici 2   

Total 607   

Satul 
Condrăteşti 

Î.M. „Apă 
Condrăteşti” 

Consumatori casnici 180   

Consumatori noncasnici 2   

Total 182   

Satul Chirileni Î.M. 
„Serviceprim 
Chirileni” 

Consumatori casnici 442   

Consumatori noncasnici 6   

Total 448   

Comuna 
Mănoileşti 

Î.M. „Apă 
Ungheni” 

Consumatori casnici 447   

Consumatori noncasnici 4   

Total 451   

Satul 
Bumbăta 

Î.M. „Servicom 
Bumbăta” 

Consumatori casnici 434   

Consumatori noncasnici 8   

Total 442   
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 Maşină de asanare – o unitate 
 Maşină de curăţit (desfundat) sub presiune tuburile de canalizare – o 

unitate 
 Maşină cu cisternă pentru transportarea apei potabile – o unitate 
 Dispozitiv cu ultrasunet de detectare a scurgerii de apă – o unitate 
 Manometre. 

Organigrama Î.M. ”Apă - Canal” Ungheni este prezentată în Figura 4. 

 

Figura 4. Organigrama Î.M. ”Apă - Canal” Ungheni  
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CAPITOLUL V. OPŢIUNI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 

 

În acest capitol se analizează opţiunile de organizare şi funcţionare a serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare, respectiv a exploatării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente. Pentru a realiza acest obiectiv vor fi prezentate opţiunile privind operarea serviciului 
în unităţile administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Ungheni,  inclusiv argumentele pro şi 
contra, finalizând cu motivele economico-financiare, sociale, privind protecţia mediului şi legale 
ale opţiunii selectate.  

Practic se conturează următoarele opţiuni: 

Opţiunea 1: Continuarea activităţii operatorilor existenţi în fiecare unitate administrativ-

teritorială 

Conform informaţiei prezentate de autorităţile publice locale şi sistematizată în Capitolul III, 
reţinem că în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale este organizat serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, gestiunea fiind atribuită operatorilor din localitate. Astfel, în 
Municipiul Ungheni, comunele Valea Mare, Petreşti, Sineşti, Agronomovca, Condrăteşti şi în 
satele Costuleni, Bumbăta, Chirileni activează întreprinderi municipale înfiinţate de consiliul 
local. În comuna Zagarancea serviciul este furnizat/prestat de întreprinderea municipală din 
Municipiul Ungheni, iar în comuna Mănoileşti serviciul este operat de întreprinderea raională 
"Apă-Ungheni". În comuna Morenii Noi serviciul este gestionat de primărie, iar în oraşul 
Corneşti, satul Unţeşti şi satul Rădenii Vechi infrastructura aferentă serviciului este în proces 
de construcţie. 

Ceea ce putem constata în urma unui studiu asupra activităţii acestor operatori este că în 
pofida faptului că se confruntă cu probleme în furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, fac tot posibilul să-l asigure pentru consumatorii localităţii. 

Totuşi, cu excepţia operatorului din Municipiul Ungheni, operatorii din unităţile administrativ-
teritoriale enumerate se confruntă cu următoarele probleme: lipsa personalului specializat în 
sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie; lipsa utilajului necesar desfăşurării activităţii; tarifele nu 
sunt calculate corespunzător acoperirii costurilor sau tarifele sunt politizate în procesul 
aprobării acestora. 

În acest context, este foarte greu să asiguri servicii de calitate, să întreţii infrastructura 
aferentă serviciului, să finanţezi extinderi şi modernizări etc. 
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Opţiunea 2: Organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare prin cooperare intercomunală 

Această opţiune presupune unirea eforturilor a două sau mai multe unități administrativ-
teritoriale în vederea înfiinţării unui operator comun căruia i se va delega gestiunea serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Cooperarea intercomunală este un instrument de furnizare/prestare în comun, în condiții de 
calitate și eficacitate, a serviciilor publice locale. De fapt, prin unirea eforturilor a două sau mai 
multe unităţi administrativ-teritoriale se pot asigura premisele necesare pentru organizarea și 
finanțarea unui serviciu public de calitate, în condițiile în care fiecare autoritate publică locală 
în parte nu posedă puterea și resursele necesare pentru a face acest lucru.  

Evident, cooperarea intercomunitară nu este o opțiune ușoară. Ea poate fi complexă. De 
asemenea, cooperarea intercomunală presupune existenţa unor riscuri: apartenenţa politică a 
autorităţilor publice locale; complexitatea procedurilor şi formelor de organizare juridică; lipsa 
surselor financiare; lipsa experienţei în acest domeniu; creşterea tarifelor etc.  

În vederea asigurării unor cooperări intercomunale de succes, se impune o pregătire 
minuțioasă. Dar, ca recompensă, are potențialul oferirii de avantaje semnificative pentru toate 
unităţile administrativ-teritoriale, atât mari, cât și mici. 

Esența cooperării intercomunitare nu constă în anumite forme organizatorico-juridice sau 
mecanisme de finanțare. Aceasta rezidă în însuși scopul cooperării intercomunitare: prestarea 
serviciilor mai calitative și promovarea dezvoltării locale. Cooperarea necesită eforturi, 
contribuții financiare și partajarea resurselor (personal, teren, echipamente, utilaje, clădiri etc.). 

Totuşi, în Republica Moldova, autorităţile publice locale sunt reticente privind cooperarea 
intercomunală. Nu se cunoaşte modul de funcţionare a cooperării intercomunale, cum vor 
activa, cum vor partaja atribuţiile, cum vor fi împărţite profitul etc. Din aceste considerente, 
autorităţile publice locale trebuie pregătite, instruite  pentru a înţelege beneficiile cooperării 
intercomunale.  

Principalele concluzii (pro şi contra) ale analizei pentru fiecare opţiune sunt reflectate în tabelul 
5-1.  

 

Tabelul 5-1. Argumente pro şi contra pentru fiecare opţiune 

Opţiunea 1: Continuarea activităţii operatorilor existenţi în fiecare unitate administrativ-
teritorială 

PRO: 

 asigură mai multă flexibilitate în operare 
la nivel local; 

 posibilităţi de subvenţionare a 
întreprinderilor municipale din bugetul 

CONTRA:  

 lipsa resurselor financiare pentru investiţii; 

 probleme în operare şi întreţinere datorită 
lipsei de echipament adecvat; 

 lipsa de experienţă în implementarea 
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unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

proiectelor de investiţii;  

 putere de negociere redusă a condiţiilor 
financiare pentru investiţii; 

 lipsa de instruire a personalului cu privire la 
managementul modern şi tehnici de operare. 

 

Opţiunea 2: Organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare prin cooperare intercomunală 

PRO: 

 operarea la nivel regional şi utilizarea de 
sisteme integrate poate duce la 
economii de apă, promovarea 
conservării resurselor de apă şi 
minimalizarea investiţiilor; 

 dispunerea de capacităţi în vederea  
elaborării şi implementării proiectelor de 
investiţii la nivel regional; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciului, a 
relaţiilor cu clienţii şi gradul de 
conştientizare al operatorului rezultat din 
implementarea unui Sistem Informatic 
de Management adecvat şi strategii 
centralizate de relaţii cu publicul;  

 implementarea economiilor de scară cu 
impact asupra creşterii eficienţei 
anumitor activităţi, precum: centralizarea 
facturării, management financiar, 
management laboratoare la nivel 
central, etc; 

 reducerea intervenţiei factorului politic în 
activităţile cotidiene ale operatorului; 

 asigurarea unui nivel de suportabilitate a 
tarifului prin aplicarea principiului 
solidarităţii. 

CONTRA: 

 aparenta pierdere a controlului autorităţilor 
publice locale asupra operatorului.   

 

 

Luând în considerare faptul că:  
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• regionalizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă elementul 
cheie al politicii naţionale de dezvoltare a sectorului;  

• finanţarea investiţiilor în sectorul alimentare cu apă şi de canalizare va necesita un 
fundament instituţional puternic, care să recunoască autoritatea consiliilor locale şi 
responsabilitatea operatorului regional în managementul serviciilor;  

• dezvoltarea unui operator regional puternic este factorul cheie de succes în asigurarea 
unei dezvoltări pe termen lung durabile a sectorului de apă din regiune, 

opţiunea  viabilă este cooperarea intercomunală în furnizarea/prestarea unui serviciu de 
calitate. 

Motivele care justifică cooperarea intercomunală în furnizarea/prestarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 

Motive de ordin economico–financiar 

In contextul actual al Republicii Moldova, dezvoltarea unui operator regional, respectiv 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către acesta este cea mai 
potrivită strategie pentru scopul urmărit: obţinerea celui mai bun raport calitate-cost; realizarea 
indicatorilor de performanţă stabiliţi; servicii calitative furnizate/prestate consumatorilor în mod 
continuu.  

Pe lângă impactul favorabil asupra economiei locale, avantajele economico-financiare ale 
delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă unui operator regional, în condiţiile 
legii, rezidă în:  

 existenţa unui operator care să deţină experienţa necesară, să dispună de o dotare 
tehnică corespunzătoare şi un personal calificat cu experienţă în domeniu; 

 licenţa de operare emisă de Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică, care 
demonstrează că operatorul are capacitatea tehnică şi managerială de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile 
stabilite de legislaţia în vigoare; 

 obţinerea unui raport preţ/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate 
consumatorilor, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de 
particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea dotărilor şi echipamentelor 
tehnico-edilitare existente şi de existenţa unor programe de finanţare a exploatării, 
întreţinerii şi dezvoltării acestora; 

 asigurarea continuităţii serviciului şi funcţionarii sistemului de alimentare cu apă şi de 
canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile 
tehnice; 

 gestionarea mai bună a resurselor de apă potabilă; 
 furnizarea/prestarea serviciului public în condiţii de eficienţă şi reinvestirea profitului 

obţinut în scopul creşterii calităţii infrastructurii şi a serviciilor prestate; 
 realizarea unor economii de scară. 
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Delegarea gestiunii serviciului unui  operator regional este cel mai potrivit instrument juridic 
prin care autorităţile publice locale se pot degreva de gestiunea serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, transmiţându-le unui operator cu  management performant.  

De asemenea,  sarcina finanţării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, atât 
din punct de vedere investiţional, cât şi din punct de vedere operaţional poate fi preluată de 
operatorul regional prin contractul de delegare a gestiunii.  

 
Motivarea socială 

Din punct de vedere social, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare unui operator regional va conduce la asigurarea unor servicii eficiente de 
alimentare cu apă potabilă şi de colectare/epurare a apelor uzate, şi implicit la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din aceste unităţi administrativ-teritoriale(asigurarea 
necesarului de apă pentru  consumatorii casnici, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ, 24/24, colectarea controlată a apelor uzate).  

În particular, avantajele sociale rezidă în: 

- asigurarea apei potabile la standarde de calitate stabilite în legislaţia în vigoare; 

- asigurarea furnizării/prestării unor servicii de calitate (disponibilitate de apă potabilă 24 
de ore din 24, la toţi consumatorii); 

- creşterea calităţii nivelului de viaţă şi a atractivităţii zonei, potenţiala creare a unor locuri de 
muncă. 

Motivarea pentru protecţia mediului 

Din punct de vedere al protecţiei mediului, regionalizarea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare în Regiunea cheie Ungheni va avea efecte benefice în mod special asupra apelor 
freatice şi solului din arealul acestor unităţi administrativ-teritoriale. Asigurarea unei ape de 
calitate contribuie la protejarea sănătăţii umane, în timp ce colectarea/transportul 
corespunzător şi epurarea apelor uzate previn poluarea solului şi a apelor freatice. 

De asemenea, operarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare de un operator 
regional măresc şansele ca Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului 
uman şi DIRECTIVA 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale să fie respectate, în 
urma implementării unor proiecte de investiţii de mare anvergură.    

Motivarea juridică 

Organizarea şi operarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin cooperare 
intercomunală va permite dezvoltarea şi eficientizarea activităţilor prin efectul economiilor de 
scară, fiind singura soluţie care oferă certitudinea îndeplinirii scopurilor urmărite de autoritățile 
publice locale.  

Acest lucru se poate realiza prin înfiinţarea unui operator regional şi delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin  atribuirea directă a contractului de 
delegare. Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare are în vedere 
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crearea unui ansamblu tehnologic, operaţional şi managerial constituit prin punerea în comun 
a două sau mai multe sisteme locale de alimentare cu apă şi de canalizare care să aibă drept 
obiectiv optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse şi facilităţi comune.  

Din punct de vedere juridic, atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare către un operator regional este motivată ca fiind cel mai 
potrivit instrument juridic prin care autoritatea publică locală se va putea degreva de sarcinile 
administrării serviciului public ce face obiectul prezentului Studiu de oportunitate, dându-l spre 
administrare şi exploatare, prin procedurile reglementate de lege, unei entităţi cu un 
management performant şi să satisfacă cerinţele investiţionale şi de finanţare necesare 
administrării şi gestionării acestui sistem public şi serviciilor aferente.  

Principalele avantaje ale regionalizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt 
următoarele:  

 furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate și cu un management mai 
profesionist, ceea ce  duce în timp la reducerea pierderilor de apă, promovarea 
conservării resurselor, minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă; 

 creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții precum și a 
capacității de negociere a finanțării; 

 îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora 
privind operatorii; 

 realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de 
costuri: centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de 
implementare a proiectelor la nivel regional, managementul laboratoarelor la nivel 
regional etc.; 

 conducerea activității prin folosirea instrumentelor de management moderne și eficiente 
și reducerea implicării factorului politic în desfășurarea activității. 
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CAPITOLUL VI. DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

  

 

Componenta instituţională este crucială pentru implementarea oricărui proiect de cooperare 
intercomunitară în domeniul serviciilor publice.  Identificarea unui model instituţional viabil 
influenţează direct reuşita organizării şi funcţionării serviciilor publice, în comun, cu mai multe 
unităţi administrativ-teritoriale. 

Cooperarea intercomunală are la bază asocierea autorităţilor publice locale  statuat în art. 14 
alin. (2) lit. j) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, potrivit 
căruia, consiliul local decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi 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 agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul 
realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun. 

Modul în care administrația publică răspunde exigențelor sociale depinde, în mare măsură, de 
înzestrarea sa cu mijloacele și instrumentele necesare realizării obiectivelor stabilite în scopul 
satisfacerii interesului public. În acest context, asocierea, reprezintă acel mecanism, prin 
intermediul căruia o serie de deziderate din sfera serviciului public, gestionării proprietății 
publice pot fi atinse cu o mai mare premisă de succes. Este o realitate tendința tot mai 
accentuată ca entitățile de drept public însărcinate cu misiunea satisfacerii interesului public să 
adopte soluția colaborării cu parteneri de drept public/de drept privat. 

Asocierea mai multor unități administrativ-teritoriale în scopul de a dezvolta împreună serviciile 
publice răspunde nevoii de a echilibra nivelul de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale 
și constituie o aplicare a principiului solidarității ca una dintre valorile fundamentale ale Uniunii 
Europene cu efecte pozitive asupra consumatorilor. 

În baza principiului asocierii şi cooperării autorităţilor publice locale, au fost identificate mai  
multe opţiuni, reieşind din cadrul legal din Republica Moldova, din exemplele de regionalizare 
implementate în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, din formele de gestiune a serviciilor 
publice etc. 

Fiecare opţiune va cuprinde o prezentare a modelului instituţional selectat, o analiză detaliată 
a  elementelor componente,  avantaje şi dezavantaje.  

În final, va fi recomandat modelul instituţional optim pentru cooperarea intercomunală a 
unităţilor administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Ungheni în organizarea şi funcţionarea 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
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I. Opţiunea nr. 1 - Modelul instituţional prin crearea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunală 

Acest model instituţional este reglementat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 122 din 
04.12.2015 pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare și Ghidului privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare. 

Pentru acest model instituţional, regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare se recomandă a fi înfăptuită prin următoarele trei elemente:  

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI),  care va prelua unele atribuţii şi 
responsabilităţi ale  autorităţilor publice locale privind  serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, precum şi drepturile de control asupra operatorului regional;  

2. Operatorul Regional, o societate comercială cu capital social public, înfiinţată de toţi 
sau de o parte din membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, căruia i se atribuie 
în mod direct contractul de delegare a gestiunii; 

3. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor, actul juridic prin care unităţile 
administrativ-teritoriale deleagă împreună, prin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, 
gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul 
regional. 

Relaţia dintre aceste entităţi va fi reglementată prin statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară, statutul operatorului regional şi contractul de delegare a gestiunii. 
Autoritățile publice locale participă cu aport la capitalul social al Operatorului Regional, aprobă 
statutul acestuia, actul constitutiv și statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, prin care 
aceasta din urmă este învestită să exercite o serie de atribuții, drepturi și obligații, pentru și în 
numele unităților administrativ-teritoriale membre, în ceea ce privește exclusiv serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) este  o structură de cooperare cu 
personalitate juridică, non-profit, înființată prin asocierea a două sau mai multe unități 
administrativ-teritoriale, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare regională  și 
furnizării/prestării în comun a  serviciilor  publice de alimentare cu apă și de canalizare.   

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va fi principalul reprezentant al autorităților publice 
locale în relația cu  Operatorul Regional, ca interfață de discuții și cu rol de coordonare, 
apărând interesele comune ale membrilor săi în ceea ce privește serviciile de alimentare cu 
apă și de canalizare, în principal privind: 

 elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului, a programelor de 
reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare 
existente; 

 coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării 
acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-
socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 

 monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților 
asumate de operator prin contractul de delegare; 
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 stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în 
contractul de delegare, cu aplicarea principiului solidarităţii; 

 controlul activității și performanțelor Operatorului Regional; 

 elaborarea și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului, consolidat și 
armonizat pentru întreaga arie a serviciului. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară nu are calitatea de operator, prin urmare nu asigură 
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.  

Asociația îşi asumă şi exercită, pentru şi în numele autorităţilor administraţiei publice locale 
asociate, toate competenţele şi atribuţiile, drepturile şi obligaţiile pe domeniul strict limitat al 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare care i-au fost transferate.  

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară va prevedea anumite elemente cheie 
precum: 

 scopul şi obiectivele Asociaţiei; 
 principiile de activitate ale Asociaţiei; 
 limita şi condiţiile împuternicirilor acordată de unităţile administrativ-teritoriale membre 

de a exercita, în numele lor, responsabilităţile în domeniul serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare, inclusiv procedurile de votare; 

 membrii Asociaţiei, drepturile şi obligaţiile acestora; 
 condiţiile de aderare, respectiv de retragere din Asociaţie; 
 organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei(o reglementare detaliată 

se va acorda Aparatului tehnic al Asociaţiei); 
 patrimoniul Asociaţiei; 
 dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei. 

Operatorul Regional este o societate comercială cu capital social public,  înfiinţată de toți sau 
de o parte din membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, căruia i se atribuie în mod 
direct contractul de delegare a gestiunii.    

Înfiinţarea Operatorului Regional se va face în condiţiile legii şi este de preferat să fie 
organizată ca societate pe acţiuni. 

Crearea Operatorului Regional poate fi realizată prin următoarele acțiuni: 

• prin reorganizarea administrativă a fostelor întreprinderi municipale de interes local  
într-o societate comercială, urmată de majorarea capitalului social al acesteia prin 
aporturi de capital ale tuturor sau unei părţi dintre membrii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară.  

• prin majorarea capitalului unei societăţi comerciale existente (deja deţinută de o unitate 
administrativ-teritorială - principala societate comercială din sector existentă în raion) 
prin aporturi de capital ale tuturor sau unei părţi dintre membrii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară care devin astfel acţionari ai Operatorului Regional; 

• prin înfiinţarea unei societăţi comerciale noi, cu capital social integral public, care are 
drept acţionari doar unităţi administrativ-teritoriale din zona în care Operatorul Regional 
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va furniza/presta serviciul şi care sunt totodată şi membri ai Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară. 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor, prin care unitățile administrativ-teritoriale 
atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator care acționează pe riscul și răspunderea 
proprie, dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare, integral sau, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul şi 
obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului 
furnizat/prestat sau activităţii efectuate, în schimbul unei redevenţe. 

Astfel, prin contractul de  delegare a gestiunii serviciilor, Operatorul Regional deține dreptul 
exclusiv de a furniza/presta serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul 
ariei de competență teritorială a autorității delegante. De asemenea, operatorul preia dreptul 
exclusiv de a exploata, întreține și administra bunurile delegate, precum și investițiile privind 
reabilitarea bunurilor existente și cu extinderea ariei delegării.  

Unităţile administrativ-teritoriale, membre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, deleagă 
împreună, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, gestiunea serviciilor lor de alimentare 
cu apă şi de canalizare către Operatorul Regional, printr-un contract unic de delegare a 
gestiunii.  

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este 
încheiat de Operatorul Regional, pe de-o parte (în calitate de operator) şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară, în numele unităţilor administrativ-teritoriale(acestea reprezintă, 
colectiv, autoritatea de delegare). 

Avantajele modelului instituţional: 

 este un model recomandabil pentru ţările cu o fărâmiţare excesivă din punct de vedere 
a organizării administrativ-teritoriale; 

 asigură conformarea  cu regulile  "in-house"2 impuse de Uniunea Europeană, ca o 
excepţie de la procedurile de licitaţie publică; 

                                                           
2
 Spre exemplu, în România, aceste condiţii sunt reglementate expres în art. 22 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Astfel: 
" Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face 
cu respectarea următoarelor condiții cumulative: 
a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin 
intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al 
operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control 
direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului 
regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor 
proprii în cazul gestiunii directe; 
b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera 
furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de 
pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-
teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului; 
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 realizează transpunerea în practică a principiului asocierii și a principiului solidarității 
prin care se urmărește reducerea disparităților de dezvoltare a serviciilor publice între 
mediul rural și urban. 

Dezavantajele modelului instituţional:  

 lipsa cadrului legal pentru reglementarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în 
Republica Moldova3; 

 reticenţa autorităţilor publice locale privind necesitatea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară. 

II. Opţiunea nr. 2 - Modelul instituţional reprezentat prin semnarea Acordului de 

Asociere 

Acest model instituţional este similar modelului reglementat mai sus, cu 2 deosebiri distinctive: 

 lipseşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunală, reprezentând asocierea a două sau 
mai multe unități administrativ-teritoriale, în scopul realizării în comun a unor proiecte de 
dezvoltare regională  și furnizării/prestării în comun a  serviciilor  publice de alimentare 
cu apă și de canalizare; 

 în vederea asigurării controlului asupra deciziilor strategice ale Operatorului Regional, 
calitatea de fondatori/acţionari o vor deţine toate unitățile administrativ-teritoriale care 
vor delega gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
condiţiile legii. 

În lipsa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunală se recomandă autorităţilor publice locale din 
Regiunea cheie Ungheni să încheie un act juridic(spre exemplu Acord  de Asociere), în baza 
principiului asocierii unităţilor administrativ-teritoriale. Acest document va fi încheiat în scopul 
cooperării autorităţilor publice locale în dezvoltarea unui serviciu public de alimentare cu apă şi 
de canalizare regional. Acordul de Asociere va produce efecte juridice până la înfiinţarea 
Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunală. 

Acest model instituțional are la bază următoarele  elemente cheie: 

a) Acordul de Asociere în vederea dezvoltării a serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare în Regiunea cheie Ungheni 

b) Operatorul Regional  
c) Contractul de delegare a gestiunii serviciului care reglementează relația dintre 

operatorul regional și autoritățile publice locale. 

                                                                                                                                                                                                         
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile 
administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea 
capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă." 
3
 Menţionăm  că în Parlamentul Republicii Moldova este înregistrată o inițiativă legislativă din partea unui grup de 

deputați care reglementează modul de înființare, organizare, funcționare și finanțare a Asociațiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară, enumerarea împuternicirilor acordate acestora de unitățile administrativ-teritoriale(iniţiativa 
legislativă nr. 357 din 19 august 2020). 
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Acordul de Asociere 

Acordul de Asociere se instituie  în scopul înființării, organizării, exploatării, monitorizării și 
gestionării în comun a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare  pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Ungheni, precum și 
realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice, destinate înființării, modernizării și/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Obiectivul comun ce stă la baza Acordului de Asociere este interesul general al locuitorilor de 
pe raza unităților administrativ-teritoriale pentru îmbunătățirea calității serviciului, atingerea și 
respectarea standardelor privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere 
a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciului. 

Acordul de Asociere va cuprinde: 

a) denumirea unităţilor administrativ-teritoriale participante; 

b) scopul şi principiile de activitate;  

c) modul de creare a Consiliului intercomunal, atribuţiile şi modalitatea de desfăşurare a 

şedinţelor; 

d) retragerea/excluderea părţilor; 

e) orice alte clauze necesare desfășurării activității și îndeplinirii scopului stabilit. 

Consiliul intercomunal este organul abilitat cu realizarea activităţilor necesare realizării 
scopului declarat. Consiliul va fi format din toți reprezentanții unităţilor administrativ-teritoriale, 
desemnați prin decizie a autorităților deliberative ale acestora. Se recomandă ca acești 
reprezentanți să fie primarii, pentru municipiu, comune şi sate, respectiv președintele 
consiliului raional, pentru raionul Ungheni . 

Întru realizarea obiectivelor Acordului de Asociere, Consiliul va exercita,  în numele și pe 
seama unităţilor administrativ-teritoriale, următoarele atribuţii: 

a) elaborarea Programului de dezvoltare a serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare  în 
Regiunea cheie Ungheni; 

b) identificarea surselor de finanțare a Programului de dezvoltare a serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară; 

c) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora 
într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 
localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 

d) analiza şi dezbaterea aspectelor legale privind înfiinţarea Operatorului Regional; 

e) elaborarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a serviciului; 
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f) analiza situaţiei privind nivelul de dezvoltare și calitatea serviciului furnizat/prestat, inclusiv 
modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor proprietate a unităţilor 
administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului Operatorului Regional; 

g) elaborarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru 
întreaga arie a serviciului. 

Pentru început activităţile Consiliului vor fi îndreptate spre acţiunile necesare înfiinţării 
Operatorului Regional şi delegarea gestiunii serviciului de fiecare unitate administrativ-
teritorială. 

În acest scop, la şedinţele Consiliului vor fi analizate detaliile legale şi instituţionale privind 
forma de organizare juridică a Operatorului Regional, mărimea capitalului social, stabilirea 
aportului fiecărei autorități publice locale la capital social al Operatorului Regional, suportarea 
cheltuielilor privind înregistrarea acestuia etc.  

De asemenea, Consiliul va elabora şi negocia un contract de delegare a gestiunii unitar pentru 
întreaga arie a Serviciului,  având doar anexe specifice pentru fiecare unitate administrativ-
teritorială. 

Consiliul va alege dintre membrii săi Președintele, care va  conduce şedinţele acestuia și care 
va reprezenta interesele părţilor în raporturile cu terții. Preşedintele va fi ales pentru o perioadă 
de 2 ani. Pentru început, este recomandabil ca preşedintele să fie reprezentantul municipiului 
Ungheni. 

Secretariatul va fi asigurat, prin rotaţie, de fiecare unitate administrativ-teritoriale. Se 
recomandă ca secretariatul să fie ţinut de aceeaşi unitate administrativ-teritorială care deţine şi 
preşedinţia. 

Consiliul intercomunal se întrunește în ședințe trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la 
convocarea Președintelui sau de un număr de cel puțin 5 reprezentanţi. 

Deciziile Consiliului se vor lua în prezența a trei pătrimi  din numărul Părţilor semnatare și cu 
majoritatea voturilor reprezentanţilor prezenți. 

Deciziile Consiliului intercomunal sunt obligatorii pentru părţi, fiind aduse la cunoștința 
acestora în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. 

Procesul-verbal este semnat de Președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi 
transmisă, în termen de maximum 8 (opt) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărei Părţi, 
indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la ședință. 

De asemenea, Acordul de Asociere va prevedea modalitatea de retragere/excludere a părţilor, 
modificarea prin acte adiţionale, soluţionarea litigiilor etc. 

Acordul de Asociere va produce efecte juridice până la înfiinţarea Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunală. 

Operatorul Regional este operatorul organizat ca societate comercială, cu capital social al 
unităţilor administrativ-teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a tuturor unităților administrativ-
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teritoriale, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

Deşi legea menţionează expres că operatorul regional trebuie să fie o societate comercială,  
nu identifică expres tipul acesteia. Dintre formele pe care poate să le îmbrace societatea 
comercială enumerate expres în Codul civil al Republicii Moldova, în sectorul de alimentare cu 
apă și sanitație pot fi agreate doar societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată. 

În vederea creării unui  operator regional în Regiunea cheie Ungheni, care va furniza/presta 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare unităţilor administrativ-teritoriale se 
recomandă societatea pe acţiuni.  

Uniunea Europeană, instituțiile financiare internaționale, de asemenea,  recomandă societatea 
pe acțiuni, ca formă de organizare juridică pentru operatorii din sectorul de alimentare cu apă 
și de canalizare. Astfel, se urmărește crearea unor operatori mari și puternici, care să asigure 
servicii durabile. 

Un alt aspect de mare însemnătate vizează fondatorii acestui operator regional. Pentru a 
asigura un control direct  și o influență dominantă asupra deciziilor strategice ale Operatorului 
Regional  în legătură cu serviciul furnizat/prestat, fondatori/acţionari ai acestuia vor fi toate 
unităţile administrativ-teritoriale care vor delega gestiunea serviciului acestui operator. 

Pentru crearea Operatorului Regional care va furniza/presta serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare în Regiunea cheie Ungheni sunt posibile 2 modalităţi: 

1) prin reorganizarea administrativă a fostelor întreprinderi municipale de interes 
local  într-o societate comercială, urmată de majorarea capitalului social al 
acesteia prin aporturi de capital ale unităţilor administrativ-teritoriale care vor 
delega gestiunea serviciului acestui operator.  

2) prin înfiinţarea unei societăţi comerciale noi, cu capital social integral public, care 
are drept acţionari doar unităţi administrativ-teritoriale din zona în care 
Operatorul Regional va furniza/presta serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

Totuşi, în Municipiul Ungheni există un operator abilitat cu furnizarea/prestarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare - Întreprinderea Municipală "Apă-canal" Ungheni - care 
dispune de licenţă în domeniu eliberată de Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică, 
un personal calificat, utilaj necesar asigurării acestui serviciu, viabil din punct de vedere 
economic.  

Din aceste considerente se recomandă crearea operatorului regional prin reorganizarea 
administrativă a Întreprinderii Municipale "Apă-canal" Ungheni în societate pe acţiuni, urmată 
de majorarea capitalului social al acesteia prin aporturi de capital ale unităţilor administrativ-
teritoriale care vor delega gestiunea serviciului acestui operator.  

În această ordine de idei, crearea operatorului regional în Regiunea cheie Ungheni va necesita 
desfăşurarea următoarelor activităţi: 
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 reorganizarea Întreprinderii Municipale "Apă-canal" Ungheni în societate pe 
acţiuni cu acţionar unic; 

 majorarea capitalului social al noii societăţi pe acţiuni create prin aporturi de 
capital ale tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care vor delega gestiunea 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În această etapă, 
societatea pe acțiuni nou creată va majora capitalul social prin acceptarea de noi 
acționari în persoana unităților administrativ-teritoriale din Regiunea cheie 
Ungheni. Adunarea generală a societății pe acțiuni (acționarul unic fiind Consiliul 
Municipal Ungheni) va lua decizia de a majora capitalul social și de a plasa 
acțiuni suplimentare. Această acțiune va veni în rezultatul cererilor primite de la 
unitățile administrativ-teritoriale care intenționează să delege gestiunea 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare a serviciului public noului operator 
regional. Comisia Națională a Pieței Financiare va aproba emisia / plasarea 
totală a acțiunilor. Ulterior, modificările în documentele constitutive vor fi operate 
și datele respective vor fi înregistrate la Agenţia Servicii Publice. De asemenea, 
Este recomandabil ca procesul de regionalizare să fie coordonat şi mediat de 
Consiliul Raional, având în vedere funcţia şi autoritatea pe care o are la nivel 
local. Mai mult decât atât, se recomandă participarea Consiliului Raional la 
înființarea Operatorului Regional, alături de consiliile locale. 

 
Obiectul principal de activitate al Operatorului Regional va fi : captarea, tratarea și distribuția 
apei potabile; colectarea și epurarea apelor uzate; efectuarea, cu respectarea legislației în 
vigoare, de acte necesare realizării obiectului de activitate stabilit prin act constitutiv. 
Operatorul Regional va fi responsabil pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale care i-au 
delegat gestiunea serviciului, precum și administrarea, operarea, întreţinerea, reînnoirea și 
extinderea, acolo unde este cazul, a tuturor mijloacelor fixe(sistemelor) ce fac obiectul 
contractului. Cel mai important risc asumat de operatorul regional fiind neplata serviciilor 
furnizate de către clienți, conform prevederilor contractuale. 
Controlul asupra funcționării operatorului regional va fi exercitat, în comun, de toate unitățile 
administrativ-teritoriale, conform prevederilor statuate din  actul constitutiv al acestuia.  

Contractul de delegare a gestiunii este principalul document între părțile semnatare, unde 
sunt enumerate drepturile și obligațiile autorității publice locale, pe de o parte, și ale 
Operatorului Regional, pe de altă parte, privind organizarea și funcționarea serviciului public 
de alimentare cu apă și de canalizare.  

Contractul de delegare a gestiunii se aprobă, în mod obligatoriu, prin decizie de atribuire, 
adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale(consiliul local/consiliul 
raional), şi se semnează de către autorităţile executive ale acestora(primarul unităţii 
administrativ-teritoriale/preşedintele raionului). 

Din momentul intrării în vigoare, contractul de delegare a gestiunii serviciului devine obligatoriu 
pentru părțile semnatare. 
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Prin excepția instituită în art. 13 alin. (12) din Legea nr. 303/2013, contractul de delegare a 
gestiunii se va atribui direct operatorului regional nou creat, fără organizarea licitației publice.  

Contractul de delegare a gestiunii va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în art. 13 
alin. (8) din Legea nr. 303/2013, precum şi alte clauze, stabilite de autoritatea publică locală şi 
operator, privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. Nu pot fi inserate prevederi care nu fac obiectul contractului de delegare a gestiunii, 
care nu se referă la asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în 
cadrul ariei de competență teritorială a autorității publice, respectiv modul de exploatare, 
întreținere și administrare a bunurilor delegate.  

Contractul de delegare a gestiunii este însoțit obligatoriu de următoarele anexe: 

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului, care  stabileşte condiţiile de 
desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu 
în condiţii de eficienţă şi siguranţă;  

b) regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, care  stabilește cadrul juridic 
unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, definind 
condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum și 
relațiile dintre operator și consumatorii acestor servicii; 

c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat;  

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c). 

Avantajele modelului instituţional: 

 este un model simplu, care poate fi implementat în condiţiile legislaţiei în vigoare; 
 nu presupune înfiinţarea unor entităţi juridice noi; 
 este un model practic în sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Dezavantajele modelului instituţional: 

 lipsa unei entităţi înfiinţată prin asocierea unităţilor administrativ-teritoriale din Regiunea 
cheie Ungheni, abilitată cu responsabilităţi din partea acestora şi care să reprezinte 
autorităţile publice locale în relaţia cu Operatorul Regional. 

III. Opţiunea 3 - Gestiunea serviciului este asigurată de Întreprinderea  Municipală  

"Apă-canal" Ungheni 

Acest model instituţional vizează operarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
pentru unităţile administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Ungheni de către Întreprinderea  
Municipală  "Apă-canal" Ungheni. 

Deşi această modalitate de gestiune nu presupune asocierea unităţilor administrativ-teritoriale 
şi cooperarea în organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, a fost analizată din considerentul că, în prezent, Întreprinderea  Municipală  "Apă-
canal" Ungheni furnizează/prestează acest serviciu în comuna Zagarancea. 
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Această modalitate de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, menţionată 
mai sus,  nu se încadrează în prevederile actuale ale Legii nr. 303/2013 privind serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Întreprinderile municipale sunt persoane juridice cu patrimoniu propriu, gestiune economică 
proprie şi autonomie financiară şi funcţională, înfiinţate de consiliul local. În practică aceşti 
operatori sunt specializaţi pe anumite domenii, în special activează în domeniul serviciilor 
publice de gospodărie comunală. 

Întreprinderile municipale cu obiect de activitate furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare sunt reglementate în art. 12 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
303/2013, reprezentând gestiunea directă. 

În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate 
sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, 
exploatarea, funcţionarea şi finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Conform art. 12 alin. (2) din Legea nr. 303/2013, gestiunea directă se realizează prin structuri 
ale autorităților administrației publice locale, care pot fi: 

a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul 
aparatului propriu al consiliului local al unității administrativ-teritoriale; 

b) entități specializate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea consiliului local 
al unității administrativ-teritoriale, având patrimoniu propriu, gestiune economică proprie și 
autonomie financiară și funcțională.  

Aceste entităţi activează doar în baza Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului și caietul de sarcini, în temeiul cărora se va furniza/presta serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare.  

În cazul gestiunii directe nu este necesar a fi încheiate careva contracte(spre exemplu, 
contract de delegare a gestiunii) între autoritatea publică locală şi entităţile care operează 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Este suficientă decizia consiliului local prin 
care se împuteniceşte compartimentul de specialitate/entitatea cu personalitate juridică să 
furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe teritoriul acelei unităţi 
administrativ-teritoriale. Aspectele tehnice privind operarea serviciului se regăsesc în 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului și caietul de sarcini. 

Situaţia în care o întrepindere municipală  furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare pe teritoriul altor unităţi administrativ-teritoriale(decât cea fondatoare) nu-şi 
găseşte reflectare în formele de gestiune reglementate în Legea nr. 303/2013.  

Totuşi, trebuie menţionat că această modalitatea de gestiune presupune mai multe riscuri 
pentru ambele părţi, atât operator, cât şi unitatea administrativ-teritorială. Iar, în final, totul se 
va răsfrânge asupra calităţii serviciului, asupra consumatorului. 

Cel mai mare risc pentru operator îl constituie lipsa temeiului(decizie, contract) în care 
operează în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Nu poţi activa pe teritoriul unei 
localităţi fără a fi împuternicit de autoritatea publică locală să prestezi aceste servicii. 
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Pentru autoritatea publică locală cel mai mare risc râmane a fi calitatea furnizării/prestării 
serviciului, de care este responsabilă. În lipsa unor prevederi stabilite de autoritatea publică 
locală privind condiţiile asigurării serviciului, operatorul va opera în interesul propriu şi mai 
puţin în interesul public, al consumatorului. 

Aceste riscuri pot fi evitate prin crearea unor raporturi contractuale între unitatea administrativ-
teritoriale şi operator, care stabilesc drepturi şi obligaţii reciproce şi interdependente. Prin 
încheierea unui contract între ambele părţi, operatorul primeşte dreptul legal de a 
furniza/presta serviciul în această localitate, iar autoritatea publică locală beneficiază de 
dreptul de control, respectiv poate cere modificarea sau rezilierea contractului. 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 303/2013, contractul sus-menţionat  este contractul de 
delegare a gestiunii, prin care unitățile administrativ-teritoriale atribuie, pe o perioadă 
determinată, unui operator/unor operatori, care acționează pe riscul și răspunderea proprie, 
dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, 
integral sau, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de 
a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului furnizat/prestat 
sau activităţii efectuate, în schimbul unei redevenţe. 

Contractul de delegare a gestiunii face obiectul gestiunii delegate, iar atribuirea acestui 
contract urmează reglementările stabilite în art. 13 din Legea nr. 303/2013. 

 

Luând în considerare politica naţională în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, cadrul 
legal în vigoare, esenţa cooperării intercomunale, se recomandă opţiunea 2 pentru 
organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în 
Regiunea cheie Ungheni. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

 

Drept urmare a celor expuse în prezentul Studiu de oportunitate, cu raportare la toate 
aspectele legale, instituţionale, tehnice, operaţionale, economico-financiare, considerăm că 
soluţia optimă pentru organizarea şi funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare în Regiunea cheie Ungheni este cooperarea intercomunală.  

Prin asocierea şi cooperarea a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale se pot 
asigura premisele necesare pentru organizarea și finanțarea unui serviciu public de calitate. În 
acest mod, unităţile administrativ-teritoriale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor 
şi a strategiilor de dezvoltare a serviciului public, inclusiv  dreptul de a urmări, controla şi a 
supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea acestui serviciu. 

În prezent, în Republica Moldova lipseşte cadrul legal care să permită autorităţilor publice 
locale să se asocieze în entităţi cu personalitate juridică, în scopul realizării în comun a unor 
proiecte de dezvoltare regională  și furnizării/prestării în comun a  serviciilor  publice de 
alimentare cu apă și de canalizare.   

Din aceste considerente, autorităţile publice locale din Regiunea cheie Ungheni vor încheia  
Acorduri de Asociere în scopul realizării interesului general al locuitorilor de pe raza unităților 
administrativ-teritoriale membre, pentru îmbunătățirea calității serviciului public, în condițiile 
unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul ”poluatorul 
plătește”,  atingerea și respectarea standardelor privind protecția mediului, precum și creșterea 
capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă serviciului.   

Operatorul Regional va fi creat prin reorganizarea Întreprinderii Municipale "Apă-canal" 
Ungheni în societate pe acţiuni, urmată de majorarea capitalului social al acesteia prin aporturi 
de capital ale unităţilor administrativ-teritoriale care vor delega gestiunea serviciului acestui 
operator. În acest mod, autorităţile publice locale vor exercita un control direct și o influență 
dominantă asupra deciziilor strategice ale Operatorului Regional în legătură cu 
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Operatorul Regional va fi responsabil pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale care i-au 
delegat gestiunea serviciului, precum și administrarea, operarea, întreţinerea, reînnoirea și 
extinderea, acolo unde este cazul, a tuturor mijloacelor fixe(sistemelor) ce fac obiectul 
contractului. Existenţa unui Operator Regional va avea efecte benefice şi din punct de vedere 
al proiectelor investiţionale, care sunt greu de suportat separat, de fiecare autoritate publică 
locală. În acest caz,  autorităţile publice locale pot transfera aceste obligaţii în sarcina 
Operatorului Regional prin contractul de delegare a gestiunii.  
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Prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor, autoritatea publică locală va atribui 
Operatorului Regional dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare în cadrul ariei de competență teritorială a autorității delegante. De asemenea, 
operatorul preia dreptul exclusiv de a exploata, întreține și administra bunurile delegate, 
precum și investițiile privind reabilitarea bunurilor existente și cu extinderea ariei delegării.  

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare va fi 
atribuit direct, fără organizarea licitaţiei publice, în condiţiile art. 13 alin. (12) din Legea nr. 
303/2013. 

Recomandări: 

1. Operatorul Regional îşi va extinde treptat aria de operare către alte unităţi administrativ-
teritoriale, în urma solicitării exprese din partea autorităţilor publice locale competente. 

2. În funcţie de necesităţi, Operatorul Regional îşi va mări statele de personal, în vederea 
asigurării unor servicii publice calitative pentru consumatori. 

3. Operatorul Regional îşi va actualiza licenţa de operare emisă de Agenţia Naţională de 
Reglementare în Energetică în urma preluării în gestiune a serviciului delegat de unităţile 
administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Ungheni. 

4. Tarifele vor fi calculate de Operatorul Regional conform Metodologiei  de determinare, 
aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate, urmând a fi aprobate de Agenţia Naţională de Reglementare în 
Energetică conform art. 35 alin. 13 din Legea nr. 303/2013. Operatorul Regional va aplica un 
tarif unic pentru întreaga arie de operare.  

5. Investiţiile realizate de Operatorul Regional pe parcursul contractului de delegare şi care 
sunt necesare desfăşurării activităţii vor deveni Bunuri de Retur, iar la momentul finalizării 
contractului de delegare vor fi transmise unităţilor administrativ-teritoriale. Investiţiile care se 
vor realiza din fonduri proprii ale Operatorului Regional vor rămâne în proprietatea acestuia pe 
perioada derulării contractului de delegare, urmând ca la încetarea contractului acestea să 
revină de drept, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale, fiind 
integrate domeniului public al acestora în cazul în care intră în categoria bunurilor de retur. 

6. Fondul de Dezvoltare va fi constituit de Operatorul Regional şi va asigura pentru început 
sumele necesare rambursării creditului angajat de Întreprinderea Municipală "Apă-anal" 
Ungheni. Ulterior mijloacele Fondului de Dezvoltare vor fi utilizate pentru dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 
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ANEXE: 

 

ANEXA NR. 1. Cadrul legal și normativ 
 

1. Constituția Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994. 

2. Codul civil nr. 1107/2002,  publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 
din 22.06.2002. 

3. Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007. 

4. Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 02.03.2007. 

5. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402/2002, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.14-17/49 din 07.02.2003. 

6. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13 
decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-65 din 
14.03.2014. 

7. Legea privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29 din 05.04.2018, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 142-148 din 04.05.2018. 

8. Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 90-93 din 29.06.2007. 

9. Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 
23.11.2017, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 441-450 din 
22.12.2017. 

10. Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 38-39 din 12.06.1997. 

11. Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor 
individuali nr. 220/2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 184-187 
din 30.11.2007. 

12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de 
alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) nr. 199/2014, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 72-77 din 28.03.2014.  

13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Procedurii-cadru privind 
organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 506/2019, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 346-351 din 22.11.2019. 

14. Ordinul Ministerului Mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a 
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în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-54 din 04.03.2016. 

15.  Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 
cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
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şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale, publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 284-289 din 06.12.2013; 

16. Hotărârea CNPF nr. 13/10 din 13.03.2018 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind 
etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare 
(Instrucţiune),  publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 157-166  din 
18.05.2018. 

17. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.489 din 20.12.2019  
cu privire la aprobarea  Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor 
pentru serviciul  public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-61 din 21.02.2020. 

18.  Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 270 din 
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cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 352-359 din 29.11.2019. 

20.  Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr. 356  din 
27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind indicatorii de 
performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 352-359 din 29.11.2019. 

21. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr. 357  din 
27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a 
investiţiilor în sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 352-359 din 29.11.2019. 

22. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 358 din 
27.09.2019  cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru  al serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr. 352-359 din 29.11.2019. 

23. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr. 359  din 
27.09.2019 cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 352-359 din 29.11.2019. 

 

 

 


