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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

Hotărâre nr.____ 

din_____________2022 

 

 

Pentru aprobarea Metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii 

publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor 

 

În temeiul art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie 

comunală, nr. 1402/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14-

17, art. 49), și art. 8 lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916), Guvernul hotărăște: 

 

1. Se aprobă Metodologia privind calcularea tarifelor la unele servicii 

publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor. 

2. Ministerul Mediului va întreprinde măsurile necesare în vederea 

asigurării punerii în aplicare a prevederilor Metodologiei privind calcularea tarifelor 

la unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor 

municipale și va acorda asistența necesară autorităților administrației publice locale, 

inclusiv prin organizarea ședințelor de informare și de instruire, emiterea de 

recomandări și explicații în procesul implementării prevederilor metodologiei.   

3. Autoritățile administrației publice locale, în termen de 6 luni din data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri: 

1) vor aproba sau, după caz, vor modifica actele normative proprii care au 

ca obiect de reglementare organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

gospodărie comunală în domeniul gestionării deșeurilor municipale; 

2) vor aproba tarifele la serviciile publice de gestionare a deșeurilor în 

conformitate cu Metodologia privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de 

gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale; 

3) vor organiza, pe parcursul procesului de elaborare și stabilire a tarifelor, 

prin orice mijloace disponibile, diseminarea informației privind acest proces, 

consultarea populației privind aspectele cele mai importante în contextul stabilirii 

tarifelor la serviciile respective; 



2 
 

4) vor asigura respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 

transparența în procesul decizional, în procesul de aprobare a deciziilor privind 

stabilirea tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală din domeniul 

gestionării deșeurilor. 

 

 

Prim-ministru                                                                           Natalia GAVRILIȚA 

 

Ministrul mediului                                                                  Iuliana CANTARAGIU 

 

Ministrul finanțelor                                                              Dumitru BUDIANSCHI 
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Anexă la 

Hotărârea Guvernului nr._____ 

din_______________________ 

 

 

 

METODOLOGIA 

privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gospodărie 

comunală din domeniul gestionării deșeurilor  

 

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Metodologia privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de 

gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale (în continuare 

– Metodologie) are drept scop stabilirea modului de calculare, aprobare și  aplicare 

a tarifelor pentru serviciile publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării 

deșeurilor municipale furnizate consumatorilor de către operatorii acestui serviciu 

public. 

 

2. Prezenta Metodologie stabilește:  

1) categoriile serviciilor publice de gospodărie comunală din domeniul 

gestionării deșeurilor; 

2) categoriile de consumatori ai serviciilor publice de gestionare a 

deșeurilor; 

3) componența și modul de determinare a costurilor incluse în calculul 

tarifelor pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor; 

4) principiile, modul de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 

serviciile publice de gestionare a deșeurilor. 

 

3. Prezenta Metodologie este bazată pe următoarele principii de 

reglementare: 

1) aplicarea în practică a principiului poluatorul plătește, astfel încât 

costurile pentru gestionarea deșeurilor să fie suportate de generatorii acestora; 

2) suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor necesare și 

justificate pentru furnizarea  de către operator a serviciilor publice de gestionare a 

deșeurilor; 

3) acoperirea cheltuielilor necesare și justificate pentru furnizarea 

serviciilor publice de gestionare a deșeurilor;  

4) desfășurarea de către operator a unor activități eficiente care vor 

permite furnizarea către consumatori a serviciilor publice de gestionare a deșeurilor 

municipale de calitate și în corespundere cu cerințele legislației în vigoare privind 

gestionarea deșeurilor și protecția mediului înconjurător; 
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5) asigurarea transparenței în procesul de reglementare a tarifelor pentru 

serviciile publice de gestionare a deșeurilor. 

 

4. Tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor municipale 

se stabilesc pentru o perioadă de 5 ani pentru toți operatorii care au încheiate 

contracte de delegare a serviciului de gestionare a deșeurilor cu autoritățile 

administrației publice locale.  

 

5. Tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor se 

calculează de către operatori pentru fiecare localitate în parte (grup de localități în 

cazul cooperării intermunicipale), cu respectarea Metodologiei, și se aprobă de către 

autoritățile administrației publice locale prin decizia consiliului local.  

 

6. Tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor se 

fundamentează pe baza cheltuielilor necesare și justificate suportate de operator: 

1) pentru colectarea unui volum programat de deșeuri,  

2) pentru realizarea tuturor activităților necesare de gestionare a deșeurilor 

în localitățile vizate  

3) pentru exploatarea infrastructurii specifice destinate gestionării 

deșeurilor municipale, incluzând punctele teritoriale, special amenajate, de colectare 

și sortare a deșeurilor, construcțiile și instalațiile destinate sortării, neutralizării, 

valorificării și depozitării deșeurilor, bazele de întreținere a autovehiculelor pentru 

colectarea deșeurilor și altor echipamente utilizate în cadrul serviciului de gestionare 

a deșeurilor;  

4) pentru materialele, mijloacele de transport și echipamentele utilizate în 

cadrul activităților de gestionare a deșeurilor;  

5) pentru efectuarea de către personalul operatorului a lucrărilor necesare 

pentru prestarea  serviciilor de gestionare a deșeurilor;  

6) pentru respectarea cerințelor de protecție a mediului înconjurător în 

corespundere cu legislația în vigoare. 

  

7. Serviciile publice de gospodărie comunală în domeniul gestionării 

deșeurilor cuprind următoarele activități specifice:  

1) colectarea, sortarea, transportarea și depozitarea controlată a deșeurilor 

municipale, cu excepția deșeurilor toxice, periculoase și a celor cu regim special;  

2) organizarea reciclării deșeurilor; 

3) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice 

a deșeurilor;  

4) înființarea depozitelor de deșeuri și altor obiecte de infrastructură 

destinate gestionării deșeurilor și administrarea acestora.  
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8. Cerințele privind organizarea activităților de gestionare a deșeurilor în 

fiecare localitate (metoda de colectare a deșeurilor, amplasarea exactă și utilarea 

specifică a tomberoanelor și punctelor de colectare a deșeurilor, orarul de colectare, 

procesul de sortare, valorificare și depozitare a deșeurilor colectate) vor fi stabilite 

de Regulamentul privind serviciul public de gestionare a deșeurilor în localitate sau, 

după caz, Regulamentul privind serviciul public de salubritate, aprobat de consiliul 

local. 

 

9. Consumatorii serviciului public de gestionare a deșeurilor în localitate 

cuprind următoarele categorii specifice: 

1) Consumatorii casnici cu reședință în gospodării individuale; 

2) Consumatorii casnici cu reședință în blocuri de locuințe (după caz); 

3) Consumatorii non-casnici, producători de deșeuri municipale în 

cantități mici (similare cu cele produse de consumatorii casnici); 

4) Consumatorii non-casnici, producători de deșeuri în cantități mari. 

 

10. În vederea organizării, menținerii, extinderii sau creșterii calității, după 

caz, a serviciului public de gestionare a deșeurilor în localitate, autoritatea 

administrației publice locale va întocmi o analiză economico-financiară/plan local 

de gestionare a deșeurilor cu prezentarea următoarelor date:  

1) cantitatea deșeurilor generate în localitate și cantitatea deșeurilor 

programată în următorii 5 ani, pe categorii de consumatori; 

2) numărul, categoriile și clasificarea consumatorilor serviciului public de 

gestionare a deșeurilor în localitate; 

3) infrastructura existentă de gestionare a deșeurilor (regională, raională, 

locală) și amplasarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor; 

4) condițiile de amenajare a teritoriului și densitatea populației relevante 

pentru sarcinile de colectare a deșeurilor;  

5) planurile existente de extindere și îmbunătățire a infrastructurii de 

gestionare a deșeurilor; 

6) măsurile existente/planificate pentru colectarea separată și valorificarea 

anumitor fluxuri de deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor biodegradabile și a 

deșeurilor supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului; 

7) analiza veniturilor planificate din alte surse decât tarifele: venituri din 

vânzările de deșeuri (mulci compostat, materiale reciclabile, energie și orice alte 

produse care pot fi valorificate și monetizate), colaborări cu producătorii de produse 

supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, donații și 

granturi nerambursabile, transferuri cu destinație specială, alte surse de venituri 

neinterzise de legislație; 

8) cheltuielile istorice reale; 

9) cerințele privind protecția mediului prevăzute de legislația în vigoare. 
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11. În sensul prezentei Metodologii se definesc următoarele noțiuni: 

1) aprobarea de tarife – activitatea de analiză și verificare a costurilor 

planificate pentru prestarea serviciilor publice de gestionare a deșeurilor aferente 

perioadei de valabilitate a tarifelor, desfășurată de autoritatea administrației publice 

locale implicate, cu respectarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a 

tarifelor pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor, concretizată prin 

emiterea unei decizii; 

2) modificarea de tarife – activitatea de analiză și actualizare a tarifelor 

existente, conform Metodologiei, în situațiile când intervin schimbări majore în 

structura și nivelul costurilor planificate, care conduc la recalcularea tarifelor 

existente; 

3) cost reglementat – cost aferent perioadei de valabilitate a tarifului, 

recunoscut de către autoritatea administrației publice locale ca fiind necesar și 

justificat pentru desfășurarea activităților legate de gestionarea deșeurilor 

municipale în localitate de către operator; 

4) cost istoric – valoarea de intrare a mijloacelor fixe și imobilizărilor 

necorporale formată din: prețul de cumpărare, taxe vamale, impozite și taxe 

nerecuperabile, cu scăderea tuturor reducerilor, rabaturilor și sconturilor comerciale 

la procurare, alte costuri direct atribuite obiectului pentru a-l aduce în locul 

amplasării și în starea necesară pentru folosire după destinație; 

5) durata de utilizare – perioadă de timp de utilizare a mijloacelor fixe și 

imobilizărilor necorporale, în decursul căreia se obțin avantaje economice; 

6) colectarea deșeurilor – activitatea de strângere a deșeurilor municipale 

inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor de către operatorul serviciului 

public de gestionare a deșeurilor în vederea transportării lor la o instalație de tratare. 

Deșeurile pot fi colectate la sursă utilizând metoda ,,din ușă în ușă” sau prin 

amplasarea zonală a pubelelor comune.    

7) deșeuri municipale – deșeurile provenite din gospodării și deșeurile 

similare provenite din comerț, industrie și instituții. În scopul prezentei Metodologii, 

deșeurile municipale vor include toate deșeurile clasificate ca și deșeuri municipale 

în corespundere cu Codul 20 din Lista categoriilor de deșeuri, prevăzută în Hotărârea 

Guvernului nr. 99/2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor.  

8) deșeuri din construcții și demolări – deșeuri rezultate în urma demolării 

sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri de obiecte industriale ori civile 

care poate avea în compoziție și deșeuri periculoase; 

9) operator – persoana juridică ce are competența și capacitatea 

recunoscută prin autorizare de a presta servicii de gestionare a deșeurilor și care 

asigură nemijlocit administrarea și exploatarea utilităților publice aferente acestora;  

10) serviciul public de gestionare a deșeurilor – totalitatea operațiunilor și 

activităților necesare pentru gestionarea deșeurilor municipale provenite în localitate 
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desfășurate în baza Regulamentului privind serviciul public de gestionare a 

deșeurilor în localitate sau, după caz, Regulamentului privind serviciul public de 

salubritate;  

11) transportarea deșeurilor - transportarea deșeurilor, după colectare, la o 

stație autorizată de sortare, depozit și/sau stație autorizată de valorificare a 

deșeurilor; 

12) consumator – persoana fizică (consumator casnic) sau juridică 

(consumator non-casnic) care beneficiază de serviciile publice de gestionare a 

deșeurilor în baza unui contract încheiat cu operatorul.   

 

Capitolul II. MODUL DE CALCULAREA A TARIFELOR  

 

12. Tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor municipale 

prestate consumatorilor casnici și consumatorilor non-casnici producători de deșeuri 

în cantități mici se vor calcula ca tarife medii pe consumator în baza următoarei 

formule generale:  
 

T = Cunit./(1-marja de profit) 

unde: 

T – tariful stabilit; 

Cunit – costul unitar. 

 

Costul unitar este calculat conform formulei: 

Cunit. = Ctotal/U 
 unde: 

Cunit – costul unitar calculat; 

Ctotal = cheltuieli materiale + cheltuieli aferente retribuirii muncii + cheltuieli privind 

amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale + cheltuieli aferente serviciilor prestate 

de terți + cheltuieli administrative + alte cheltuieli ale activității operaționale necesare pentru 

prestarea serviciului. 

U – numărul total al consumatorilor casnici + consumatorilor non-casnici producători de 

deșeuri în cantități mici x numărul de angajați/fondatori/membri 

 

13. După caz, tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor 

prestate consumatorilor casnici și consumatorilor non-casnici producători de deșeuri 

în cantități mici vor fi calculate diferențiat în baza metodei specifice de colectare a 

deșeurilor și/sau altor factori care contribuie în mod semnificativ la cheltuielile 

pentru prestarea serviciului (volum mai mare de deșeuri colectat de la o anumită 

categorie de consumatori casnici, cantitatea relativă de echipament și forță de muncă 

alocată, costul amortizării ș.a.). 
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14. Tarifele pentru serviciile de gestionare a deșeurilor prestate 

consumatorilor non-casnici producători de deșeuri în cantități mari vor fi calculate 

ca tarife medii pe kg în baza următoarei formule generale: 
 

T = Cunit./(1-marja de profit) 

unde: 

T – tariful stabilit; 

Cunit – costul unitar. 

 

Costul unitar este calculat conform formulei: 

Cunit. = Ctotal/Q 
 unde: 

Cunit – costul unitar calculat; 

Ctotal = cheltuieli materiale + cheltuieli aferente retribuirii muncii + cheltuieli privind 

amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale + cheltuieli aferente serviciilor prestate 

de terți + cheltuieli administrative + alte cheltuieli ale activității operaționale necesare pentru 

prestarea serviciului consumatorilor non-casnici producători de deșeuri în cantități mari. 

Q -  cantitatea în unități de măsură specifice programate spre colectare de la consumatorii 

non-casnici producători de deșeuri în cantități mari la nivelul perioadei de valabilitate a tarifelor.   

 

Capitolul III. STRUCTURA COSTURILOR REGLEMENTATE 

 

15. Metodologia stabilește următoarele costuri reglementate pentru 

activitățile de gestionare a deșeurilor: 

1) cheltuieli materiale necesare pentru desfășurarea activităților de 

gestionare a deșeurilor; 

2) cheltuieli aferente retribuirii muncii necesare pentru desfășurarea 

activităților de gestionare a deșeurilor; 

3) cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor 

necorporale; 

4) cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, necesare pentru 

desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor; 

5) cheltuieli administrative necesare pentru desfășurarea activităților de 

gestionare a deșeurilor; 

6) alte cheltuieli ale activității operaționale necesare pentru desfășurarea 

activităților de gestionare a deșeurilor; 

7) marja de profit a operatorului. 

 

16. În costurile reglementate nu se includ următoarele cheltuieli: 

1) cheltuieli aferente efectuării lucrărilor de construcție, reconstrucție, 

procurare, modernizare, montare și probare a utilajului, pentru punerea în funcțiune 

a noilor obiecte de infrastructură, supravegherea de autor a organizațiilor de 
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proiectare, pentru înlăturarea nefinisărilor în lucrările de proiectare, construcție și 

montaj, revizie (demontare), înlăturarea defectelor utilajului și deteriorărilor, 

provocate din vina producătorilor, furnizorilor și organizațiilor de transport și alte 

investiții capitale. Cheltuielile respective se recuperează, după darea în exploatare a 

mijloacelor fixe, prin includerea costurilor de amortizare a acestora; 

2) cheltuieli ce nu sunt legate de activitățile de gestionare a deșeurilor; 

3) valoarea lucrărilor calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi și 

organizații, atât în formă de servicii, cât și suport material sau financiar; 

4) cheltuieli aferente achitării amenzilor, penalităților, despăgubirilor, 

acoperirii lipsurilor, pierderilor și altor cheltuieli neproductive; 

5) cheltuieli privind creanțele compromise; 

6) cheltuieli în scopuri de caritate și sponsorizare; 

7) cheltuieli aferente executării sau plății lucrărilor (serviciilor) ce nu sunt 

legate de prestarea serviciilor de gestionare a deșeurilor; 

8) cheltuieli aferente constituirii provizioanelor; 

9) cheltuieli pentru organizații de intermediere, burse de valori, servicii de 

consultanță, asistență juridică și de altă natură administrativă; 

10) cheltuieli de judecată și taxele de stat aferente; 

11) cheltuieli pentru cercetări științifice și dezvoltare, care nu se 

capitalizează; 

12) recompense unice; 

13) cheltuieli aferente organizării timpului liber și a odihnei salariaților, 

inclusiv și cheltuielile pentru măsuri corporative; 

14) cheltuieli privind activele casate/cedate și alte operațiuni de capital; 

15) alte cheltuieli economic neargumentate, nejustificate și/sau care, 

conform procesului tehnologic, nu sunt necesare pentru activitățile de gestionare a 

deșeurilor și/sau nu țin de aceste activități. 

 

Capitolul IV. DETERMINAREA COSTURILOR REGLEMENTATE 

 

17.  Cheltuielile materiale cuprind valoarea materialelor consumabile care 

se utilizează direct sau contribuie indirect la desfășurarea activităților de gestionare 

a deșeurilor. Cheltuielile materiale pot fi reprezentate de: materiale, piese de schimb, 

carburanți, lubrifianți, obiecte de mică valoare și scurtă durată, materiale de protecție 

și alte tipuri de materiale utilizate pentru întreținerea, exploatarea și reparația curentă 

a utilajului, clădirilor, construcțiilor precum și a altor mijloace fixe nemijlocit 

utilizate în activitățile de gestionare a deșeurilor. 

18. Pentru perioada de valabilitate a tarifului, cheltuielile materiale, se 

determină pornind de la: 

1) planurile de deservire tehnică, întreținere și reparație curentă a 

mijloacelor fixe; 
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2) devizele de cheltuieli, prețurile minime de piață și contractele încheiate 

cu terțe părți; 

3) normele privind consumul de materiale, dar nu mai mare decât cel 

efectiv înregistrat în perioada precedenta (5 ani); 

4) indicațiile pașapoartelor tehnice; 

5) normativele privind realizarea măsurilor de protecție a muncii; 

6) cantitățile de materiale efectiv utilizate în perioada precedentă (5 ani); 

7) parcursul efectiv al mijloacelor de transport pentru determinarea 

cheltuielilor aferente carburanților, lubrifianților și anvelopelor; 

8) durata de exploatare pentru determinarea cheltuielilor aferente 

acumulatoarelor. 

 

19. La calcularea cheltuielilor materiale nu se includ cheltuielile materiale 

utilizate în scopuri administrative. Aceste cheltuieli se vor include in cheltuielile 

administrative. 

 

20.  În cheltuielile pentru retribuirea  muncii personalului se vor include 

cheltuielile pentru personalul nemijlocit  încadrat în activitățile de gestionare a 

deșeurilor desfășurate de operator în procesul prestării serviciului public de 

gestionare a deșeurilor în localitate. Cheltuielile privind retribuirea muncii sunt 

determinate luând în considerare: 

1) numărul personalului necesar, prevăzut în Statele de personal în 

vigoare, aprobate de către operator, dar nu mai mare decât cel efectiv înregistrat în 

perioada precedentă (5 ani) perioadei de valabilitate a tarifului, cu excepția situațiilor 

în care modificarea Statelor de personal este argumentată; 

2) cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; 

3) coeficientul de complexitate în ramură, recomandat la stabilirea 

salariului tarifar. Acest coeficient se aplică la nivelul efectiv aplicat de către operator 

în perioada precedentă (5 ani) perioadei de valabilitate a tarifului și efectiv în 

perioada de valabilitate a tarifului; 

4) nivelul de calificare a personalului; 

5) regimul timpului de lucru efectiv, înregistrat în perioada precedentă (5 

ani) perioadei de valabilitate a tarifului; 

6) condițiile de muncă; 

7) suplimente obligatorii la salarii; 

8) primele justificate și prevăzute în Codul muncii, Contractul colectiv de 

muncă și Regulamentele interne. 

 

21. Cheltuielile legate de contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii 

și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se includ în cheltuieli 

privind retribuirea muncii și se determină în baza legislației în vigoare. 
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22. Cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor 

necorporale pentru perioada de valabilitate a tarifului se determină luând în 

considerare:  

1) costul istoric al mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale; 

2) durata de utilizare stabilită în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare; 

3) amortizarea calculată pe fiecare obiect de inventar prin aplicarea 

metodei liniare, care prevede repartizarea uniformă a bazei de calcul pe parcursul 

duratei de utilizare. 

 

23. Următoarele mijloace fixe și imobilizări necorporale nu vor fi incluse 

în cheltuielile de amortizare: 

1) care nu sunt destinate activităților de gestionare a deșeurilor; 

2) transmise în leasing operațional; 

3) conservate și/sau neutilizate pe parcursul perioadei de reglementare; 

4) obiectelor locative, de menire social-culturală și ale altor mijloace fixe 

care nu sunt destinate activităților de gestionare a deșeurilor; 

5) finanțate de către terți, inclusiv bugetele de stat și locale, din granturi 

sau donații; 

6) transmise în gestiunea operatorului cu titlu gratuit sau la deservire 

tehnică; 

7) aflate în curs de execuție; 

8) costul istoric al cărora a fost recuperat integral prin amortizarea inclusă 

în scopuri tarifare; 

9) ieșite din evidența contabilă sau care nu sunt reflectate în evidența 

contabilă; 

10) orice majorare a costului de intrare a mijloacelor fixe și imobilizărilor 

necorporale, inclusiv prin reevaluare, rezultată în urma aplicării altui procedeu decât 

prin efectuarea investițiilor. 

 

24. Cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți, necesare pentru 

desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor includ plățile pentru următoarele 

servicii prestate de terți: 

1) taxe de intrare pentru operațiuni de sortare, valorificare, și depozitare a 

deșeurilor; 

2) verificarea, deservirea tehnică, întreținerea, exploatarea și reparația 

curentă a mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale aferente activităților de 

gestionare a deșeurilor; 

3) asigurarea condițiilor normale de lucru și a tehnicii securității prevăzute 

de legislație; 
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4) pregătirea și perfecționarea cadrelor; 

5) asigurarea obligatorie a salariaților și a patrimoniului în conformitate 

cu actele normative; 

6) verificarea, deservirea tehnică și repararea echipamentelor utilizate în 

activitățile de gestionare a deșeurilor; 

7) servicii de telecomunicații; 

8) asigurarea pazei, inclusiv a securității anti-incendiare în conformitate 

cu actele normative; 

9) alte cheltuieli necesare și justificate aferente activităților de gestionare 

a deșeurilor a operatorului. 

 

25. În cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți nu se includ 

cheltuielile efectuate în scopuri administrative. 

 

26. Pentru perioada de valabilitate a tarifului, cheltuielile aferente 

serviciilor prestate de terți, se determină pornind de la: 

1) devizele de cheltuieli, prețurile minime de piață și contractele încheiate 

cu terțe părți în baza concursurilor de achiziții; 

2) cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți înregistrate în perioada 

precedentă de valabilitate a tarifului (5 ani). 

 

27. Cheltuielile administrative reprezintă cheltuielile justificate ale 

operatorului, aferente activității aparatului de conducere, subdiviziunilor 

administrative, alte cheltuieli cu caracter administrativ și anume: 

1) cheltuielile aferente retribuirii muncii personalului administrativ, 

determinate în corespundere cu prevederile privind retribuirea  muncii personalului 

din prezenta Metodologie; 

2) cheltuieli privind întreținerea și reparația curentă a mijloacelor fixe; 

3) valoarea, uzura și reparația obiectelor de mică valoare și scurtă durată; 

4) cheltuieli poștale;  

5) cheltuieli de întreținere și exploatare a mijloacelor de comunicare 

utilizate în scopuri administrative; 

6) cheltuieli tipografice, pentru procurarea rechizitelor de birou, 

formularelor tipizate, etc.; 

7) cheltuieli pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității 

anti incendiare; 

8) cheltuieli pentru întreținerea transportului auto destinat subdiviziunilor 

administrative;  

9) cheltuieli pentru deplasările personalului administrativ; 

10) cheltuieli pentru asigurarea obligatorie a personalului și a patrimoniului 

în conformitate cu actele normative; 
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11) cheltuieli privind serviciile bancare; 

12) cheltuieli pentru pregătirea și perfecționarea obligatorie a personalului 

administrativ; 

13) cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, actelor normative 

și instructive, abonarea la ediții speciale necesare în activitatea reglementată; 

14) alte cheltuieli necesare și justificate aferente activității de gestionare a 

deșeurilor. 

 

28. Cheltuielile administrative se determină integral de operator și se alocă 

între activitățile desfășurate/localitățile/grupurile de consumatori proporțional cu 

ponderea cheltuielilor destinate acestor activități/localități/grupuri de consumatori 

din totalul cheltuielilor operatorului.  

 

29. Pentru perioada de valabilitate a tarifului, cheltuielile administrative se 

determină pornind de la cheltuielile efectiv utilizate în perioada precedentă 

valabilității tarifului (5 ani) cu respectarea principiului eficienței maxime la 

cheltuieli minime și necesare desfășurării activităților de gestionare a deșeurilor. 

 

30. Alte cheltuieli ale activității operaționale, după cum urmează: 

1) impozite, taxe, plățile regulatorii și alte plăți obligatorii aferente 

activităților de gestionare a deșeurilor, cu excepția celor recuperabile și impozitului 

pe venit; 

2) alocația pentru fondul de închidere a depozitului de deșeuri, unde este 

cazul, în conformitate cu prevederile legale.  

3) cheltuieli pentru protecția mediului în corespundere cu legislația în 

vigoare. 

 

31. La determinarea costurilor, toate cheltuielile comune (indirecte și 

generale) se repartizează între activități/localități/grupuri de consumatori 

proporțional cu ponderea cheltuielilor destinate acestor activități/localități/grupuri 

de consumatori din totalul cheltuielilor operatorului. 

 

32. Costurile nejustificate, constatate în rezultatul controlului sau 

monitorizării de către autoritatea administrației publice locale, costurile recuperarea 

cărora va fi efectuată din alte venituri, decât tarifele, vor fi excluse din calculul 

tarifului. 

 

Capitolul V.  

APROBAREA, APLICAREA ȘI MODIFICAREA 

TARIFELOR  
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33. În conformitate cu prezenta Metodologie tarifele la serviciile publice de 

gestionare a deșeurilor se vor calcula de operatori pentru o perioadă de 5 ani și se 

vor fundamenta conform Anexelor 1-2 la prezenta Metodologie. Operatorii vor 

prezenta fișele de fundamentare și tarifele calculate autorităților administrației 

publice locale pentru examinare și aprobare.  

34. Deciziile consiliilor locale privind aprobarea tarifelor intră în vigoare 

potrivit prevederilor legii. Autoritățile administrației publice locale și operatorii, 

suplimentar la cerințele legale, asigură aducerea la cunoștință consumatorilor și altor 

persoane interesate a deciziilor respective, utilizând în acest scop mijloacele de 

informare în masă, paginile oficiale în Internet ale autorității administrației publice 

locale și pagina în internet a operatorului, precum și alte metode care asigură 

aducerea la cunoștință unui număr cât mai mare de consumatori și într-un mod cât 

mai rapid și accesibil. 

 

35. Odată cu aprobarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a deșeurilor, 

autoritatea administrației publice locală va aproba prin decizia consiliului local: 

1) perioada acoperită de prestare a serviciului prin plata tarifelor;  

2) alte elemente necesare  încasării și executării tarifelor pentru serviciile 

de gestionare a deșeurilor. 
 

36. Operatorii pot solicita modificarea tarifelor până la expirarea 

valabilității tarifului aprobat în următoarele situații:  

1) la modificarea a costurilor cu cel puțin 5%, determinată de punerea în 

funcțiune a unor utilaje sau de extindere a infrastructurii pentru asigurarea respectării 

prevederilor legislației în vigoare sau îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice 

de gestionare a deșeurilor și numai după intrarea în exploatare a acestora;  

2) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor, 

modificarea cantităților de deșeuri colectate, sau la modificarea condițiilor de 

prestare a serviciilor, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare 

de 5%, pe o perioadă de 6 luni consecutiv;  

3) la modificările determinate de prevederile legislative noi care conduc la 

creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.  

 

37. În conformitate cu prezenta Metodologie, tarifele modificate se 

calculează de operatori pentru perioada de valabilitate rămasă până la expirarea 

tarifului aprobat și se fundamentează conform Anexei 1 la prezenta Metodologie. 

Operatorii prezintă tariful modificat și fișa de fundamentare autorităților 

administrației publice locale pentru examinare și aprobare. Deciziile consiliilor 

locale privind modificarea tarifelor intră în vigoare conform legii și se aduc la 

cunoștință părților interesate potrivit pct. 34. 
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Anexa 1   

                                                                                    la Metodologia privind calcularea, aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile publice de gestionare a 

deșeurilor prestate consumatorilor 

de către operatorii serviciului de gestionare a deșeurilor  

 

FIȘA DE FUNDAMENTARE 

pentru calcularea tarifelor la serviciile publice de gestionare a deșeurilor  prestate consumatorilor casnici și consumatorilor non-casnici producători 

de deșeuri în cantități mici 

 

# Costuri (specificate)  UM UM 

programat 5 

ani, MDL 

Cost/unitate Cost total  Anexele justificative  

1. Materiale  

 

     

      

      

2. Retribuirea muncii  

 

     

      

      

3. Amortizarea mijloacelor fixe și 

imobilizărilor necorporale 

 

     

      

      

4. Servicii prestate de terți  
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5. Cheltuieli administrative  

 

     

      

      

6. Alte cheltuieli ale activității 

operaționale  

     

      

      

I. Cheltuieli totale MDL     

II. Cantitatea de deșeuri programată Kg      

III. Numărul consumatorilor      

IV. Marja de profit %     

V. Tarif, Exclusiv TVA MDL     

VI. TVA %     

VII. Tarif, inclusiv TVA MDL     

 

Tarife calculate diferențiat în baza metodei specifice de colectare a deșeurilor 

Costuri totale:  

Serviciul % din total 

cheltuieli 

alocat 

serviciului  

Cheltuieli Numărul 

consumatorilor 

Marja 

de profit 

Tariful calculat 

 

TVA Tarif, 

inclusiv TVA 

Baza alocării costurilor  

Colectarea 

deșeurilor la sursă 

folosind metoda 

,,Din ușă în ușă’’   

       După caz,  date privind greutatea 

sau volumul de deșeuri eliminate, 

cantitatea relativă de echipament 

și forță de muncă alocată, costul 

amortizării etc.  Colectarea 

deșeurilor folosind 

metoda pubelelor 

comune  

       

 

NOTĂ:  
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- La tabel se anexează materialele și argumentările ce justifică necesitatea tuturor cheltuielilor specificate, inclusiv descrierea detaliată a serviciilor de gestionare 

a deșeurilor incluse în calcularea tarifelor. 

- La tabel se anexează, după necesitate, actele normative relevante.  

- Structura pe elemente de cheltuieli din fișa de fundamentare este orientativă și va fi adaptată corespunzător activităților de gestionare a deșeurilor specifice 

localității pentru care se calculează tarifele, luându-se în calcul doar cheltuielile aferente prestării serviciilor în localitatea vizată.  

- Pentru cheltuielile de retribuire a muncii se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor 

pentru retribuirea muncii - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal.  
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Anexa 2   

                                                                                    la Metodologia privind calcularea, aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile publice de gestionare a 

deșeurilor prestate consumatorilor 

de către operatorii serviciului de gestionare a deșeurilor  

FIȘA DE FUNDAMENTARE 

pentru calcularea tarifelor la serviciile publice de gestionare a deșeurilor  prestate consumatorilor non-casnici producători de deșeuri în cantități 

mari 

 

# Costuri (specificate)  UM UM 

programat 5 

ani, MDL 

Cost/unitate Cost total  Anexele justificative  

1. Materiale  

 

     

      

      

2. Retribuirea muncii  

 

     

      

      

3. Amortizarea mijloacelor fixe și 

imobilizărilor necorporale 

 

     

      

      

4. Servicii prestate de terți  

 

     

      

      

5. Cheltuieli administrative  

 

     

      

      

6. Alte cheltuieli ale activității 

operaționale  
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I. Cheltuieli totale MDL     

II. Cantitatea de deșeuri programată Kg     

III. Marja de profit %     

IV. Tarif, Exclusiv TVA MDL     

V. TVA %     

VI. Tarif, inclusiv TVA MDL     

 

NOTĂ:  

- La tabel se anexează materialele și argumentările ce justifică necesitatea tuturor cheltuielilor specificate, inclusiv descrierea detaliată a serviciilor de gestionare 

a deșeurilor incluse în calcularea tarifelor. 

- La tabel se anexează, după necesitate, actele normative relevante.  

- Structura pe elemente de cheltuieli din fișa de fundamentare este orientativă și va fi adaptată corespunzător activităților de gestionare a deșeurilor specifice 

localității pentru care se calculează tarifele, luându-se în calcul doar cheltuielile aferente prestării serviciilor în localitatea vizată.  

- Pentru cheltuielile de retribuire a muncii se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor 

pentru retribuirea muncii - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal.  

 

 



Noti informativi
lu proiectul de hofirAre a Guvernului ,,Pentru uprobarea Metodologiei de
calculare a turifelor la unele servicii publice de gospoddrie comunuld din

domeniul g estiondrii de;e urilor "

Proiectul hotdrdrii Guvernului a fost elaborat de Ministerul Mediului cu

suportul IREX Moldova, in cadrul Programului ,,Comunitatea mea", finanlat de

Agenlia Statelor Unite pentru Dezvoltare InternafionalS.

Necesitatea elabordrii Ei aprobdrii unei metodologii de stabilire a tarifelor
la serviciile publice de gestionare a deEeurilor este oferit a$rt de cadrul de politici
publice qi de cel normativ, c6t qi de situalia factologicS constatatd in urma unor
analize comprehensive la capitolul aplicdrii tarifelor pentru aceste servicii.

Cadrul oferit de documentele de politici pentru srgumentareu necesitd(ii
e I ab o rdrii pro iect ul ui

Cadrul de politici asumate de Guvern in domeniul gestiondrii deqeurilor
este oferit, pe de o parte, dintr-o perspectivdmai generalS, de Strategia de mediu
pentru anii2014-2023 qi Planul de acfiuni pentru implemenlareaacesteia, aprobate
prin Hotd r dr ea Guvernului nr. 3 0 I I 20 | 4, iar, pe de altd parte, dintr-una direclionatd
mai ingust, sectoriald - de Strategia de gestionare a deqeurilor in Republica
Moldovapentru anii2013-2027, aprobatdprin HotdrdreaGuvernului nr. 24812013,
care include qi.un plan de acliuni de implementare. Aceasta din urmd abordeaz[,
din punct de vedere strategic, nemijlocit domeniul care ne intereseazd, adicd
gestionarea deEeurilor.

Deqi aceste doud documente nu stabilesc expres necesitatea implementdrii
unui cadru metodologic unic la determinarea de cdtre autoritdlile administraliei
publice locale a tarifelor la serviciile publice de gestionare adegeurilor, totuqi intr-
o manierd mai generald, ele direclioneazd,in coroborare cu situalia de facto in
acest domeniu, spre stringenla adoptdrii qi implementdrii unui astfel de document.

Astfel, obiectivul general al Strategiei de mediu pentru anii2014-2023 este

crearea unui sistem eficient de management de mediu, care sd contribuie la
creqterea calitalii factorilor de mediu qi sd asigure populaliei dreptul la un mediu

natural curat, sdndtos Ei durabil.

Cu toate cd aprobarea unei metodologii de calculare a tarifelor la serviciile
de gestionare adeEeurilor intr-o mdsurd mai mare sau mai micd, direct sau indirect
contribuie la atingerea obiectivelor specifice enumerate in punctul 4 din Strategia

mentionat6,totuqicuopondereindiscutabilmaiaccentuq@



de act se inscrie in mod deosebit in realizarea obiectivului de creare a sistemelor
integrate de gestionare a deSeurilor Si substanlelor chimice, care sd contribuie la
reducerea cu 30Yo a cantitdyilor de deqeuri depozitate qi creqterea cu 20oh a ratei
de reciclare pdnd in anul 2023, precum qi, intr-un context mai larg, de a asigura
conditrii de bund guvernare ;i eficientizarea potenlialului institulional Si
managerial tn domeniul protecliei mediului.

Dupd cum s-a menlionat qi mai sus, un cadru de politici sectorial
direclionat spre imbundtS{irea domeniului deqeurilor este oferit de Strategia de
gestionare a de;eurilor pentru anii 2013-2027, av6nd ca viziune strategicd
dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare s deEeurilor, care pe de o parte sd

Jie eficient din punct de vedere economic, iar pe de ultd parte sd asigure protec(ia
mediului tnconjurdtor Ei a sdndtdlii popululiei.

Dezvoltarea unor sisteme integrate de management al deqeurilor
municipale prin implementarea celor mai bune practici europene atdt la nivel
normativ, cdt qi la nivel institulional qi organizational-administrativ este unul
dintre obiectivele generale ale acestei Strategii. Un loc important in activitatea
orientati spre realizarea acestui obiectiv general este instituirea qi/sau
perfeclionarea cadrului normativ atdt la nivelul normelor juridice primare, cdt qi la
nivelul normelor subordonate primelor, specifice cadrului normativ
guvernamental, inclusiv cel departamental. In aceastd ordine de idei, Planul de

acliuni pentru implementarea Strategiei de gestionare a deqeurilor prevede un set

de acliuni pentru realizarea obiectivului specific menfionat mai sus. Una dintre
aceste acliuni rezidd in elaborarea normativelor privind stabilirea taxelor de

colectare qi eliminare a deqeurilor, care urmeazd a fi aprobate prin hotdrdre a

Guvernului.

in concluzie, cadrul oferit de documentele de politici xln la nivel general
nalional, cdt qi la nivel sectorial oferd suficientd ;i necesard bazd din punct de

vedere a planific6rii strategice care sd justifice ca fiind judicioasd elaborarea,
aprobarea gi implementarea unei metodologii de calculare a tarifelor la serviciile
publice de gestionare a deqeurilor.

Cadrul normativ care oferd fundamenturea juridicd a necesitdlii de

elaborare a proiectului

Serviciile de salubrizare fac parte din categoria serviciilor publice de

gospoddrie comunalS, cadrul legal primar care reglementeazd regimul juridic al

acestor servicii fiind oferit de Legea serviciilor publice de gospoddrie comunald
nr. 140212002. Enumerarea exhaustivd a tipurilor acestei categorii de servicii este

prevbzutd Ia art. (3) alin. (1) lit. d) a acestei legi, printre care se regdsesc qi

serviciile de salubrizare. Cadrul primar de reglementare a serviciului de

salubrizare, oferit de Legea nr. 140212002, este completat de prevederile Legii nr.

209 1201 6 privind deEeurile.

in conformitate cu prevederile cadrului normativ primar, competenlele gi

atribuliile de reglementare a serviciilor de salubrizare sunt partajate, in principal
intre Guvern, inclusiv autoritatea centrald pentru resurse naturale qi mediu, pe de



o parte, qi autoritdlile administrajiei publice locale, pe de altd parte. Aceastd
partajare de competen{e, in contextul celor examinate, se referd la competenla de

stabilire a tarifelor, pe de o parte qi, pe de altd parte, la competenla de reglementare
a modului in care aceste tarife sunt calculate.

Astfel, din perspectiva pertinenlei pe care o are pentru obiectul de

examinare aI prezentei note - argumentarea necesitdtii instituirii unui cadru
metodologic unic pentru stabilirea tarifelor la serviciile de salubrizare
autoriti{ile administrafiei publice locale sunt investite prin lege cu competenle
exclusive privind ,,tnfiinlarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea ,ri
controlul funcliondrii serviciilo;r publice de gospoddrie comunald, ..." (art. 14

alin. (l) din Legea nr. 1402/2002).In aceeaqi ordine de idei, art, Il alin. (1) lit. a)

din Legea nr. 20912016, stabileqte cd aceste autoritdli sunt responsabile de

Dcreereq unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizatd a condiliilor
pentru colectare separatd Si de transportare a deSeurilor Si stabilirea modului de

funclionare a acestuia, ... ". De asemenea, aceeaqi competenld este reflectatd Ei de

art.4 aIin. (1) lit. b) din Legea nr.43512006 privind descentralizareaadministrativd,
conform cbreia unul dintre domeniile de activitate proprii autoritelilor publice
locale, este colectqrea, asigurarea etapizatd a condiliilor pentru colectare
separatd Si transportarea deSeurilor, inclusiv salubrizarea ;i intrelinerea
terenurilor pentru depozitarea acestora.

in contextul exercitdrii acestei competenle legale, potrivit art, 14 alin. (4)
lit. h) din Legea nr. 140212002, de rdnd cu alte atribulii, autoritdlile administraliei
publice locale adoptd qi decizii privind ,,elaborArea Si aprobarea normelor locale
pentru reglementarea sertticiilor publice de gospoddrie comunald in baza

normelor ;i a regulamentelor aprobate de Guvern, euttoritatea publicd centrald
de specialitate, organul central de reglementare in domeniul respectiv".

Deqi prevederile cadrului normativ primar, care reglementeazd serviciul
de salubrizare,..nu stabilesc expres in competenla autoritililor publice locale
aprobarea tarifelor pentru aceste servicii, temeiul legal pentru exercitarea unei

astfel de competenfe este oferit de art. 14 alin. (2) Iitera q) din Legea nr. 43612006

privind administrafia publicd local6, conform cdruia consiliul local ,,aprobd, in
condiyiile legii, norme specifice Si tarife pentru instituliile publice ;i serviciile
publice de interes local din subordine..... ".

Competen{a Guvernului in domeniul serviciilor publice de gospoddrie

comunald este stabilitd de art. 13 din Legea nr. 140212002. Conform alin. (1) al

acestui articol Guvernul asigurd realizareapoliticii generale a statului in domeniul
gospoddriei comunale, in concordanld cu programul de guvernare gi cu obiectivele

strategiei dezvoltdrii social-economice a ldrii, inclusiv prin adoptarea unor
regulamente Si norme tn domeniul gospoddriei comunale, acolo unde se impune

reglementarea la nivel central. in acelaqi timp art. 13r stabileEte cd reglementatea

serviciilor publice de gospoddrie comunald furnizatelprestate, inclusiv a tarifelor,
se efectue azdin conformitate cu legislalia in vigoare. In acest context, art. 8 lit. c)

din Legea nr. 20912016 privind deEeurile, atribuie Guvernului competenJa de

a actelor normative in domeniul eestiondrii deseurilor aslgurarea



implementdrii prevederilor acestei legi, incluzdnd in aceastd competenld qi

aprobarea metodologiei de cqlculare a tarifelor tn acest domeniu.

De r6nd cu prevederile cadrului normativ qi cele ale cadrului oferit de
documentele de politici, intru susfinerea necesitdlii aprobdrii unei metodologii
cadru, care sd reglementeze modul de stabilire a tarifelor la unele servicii publice
din domeniul gestiondrii degeurilor, vin gi unele constatdri f6cute in cadrul unor
studii de fezabilitate, realizate anterior in cadrul proiectului ,,Modernizarea
serviciilor publice locale", implementat de c6tre Agenlia de Cooperare
Internalionald a Germaniei (GIZ), Astfel, drept concluzie generald, conform
acestor studii, tariful achitat pentru serviciul de salubrizare este diferit qi in mare
parte nu este corelat cu cantitatea de deEeuri generate. Pe de o parte, acestfapt este
determinut de lipsa normelor metodologice de fundamenture a serviciului de
sslubrizure la nivel na(ional. Pe de altd parte, aceastd situa{ie se datoreazd,
numdrului mic al pldtitorilor serviciului qi faptului cd cantitatea de deqeuri
gestionate nu este cunoscutd.

in contextul celor expuse, aprobarea Ei implementarea unui cadru
metodologic unic pentru stabilirea tarifelor la serviciile publice de gestionare a
deEeurilor va avea ca efect in primul r0nd uniformizarea tarifelor, bineinleles in
conformitate cu principiile aplicabile acestui cadru metodologic, in al doilea rdnd

- calibrarea nivelului acestor tarife cu situalia social-economicd gi capacitatea
financiard a populafiei, fbrd a gtirbi din rentabilitatea prestdrii acestui tip de servicii
de cdtre persoanele juridice de drept privat. itr aI treilea rAnd aprobarea
metodologiei va avea aa efect asigurarea unei baze normative justificative
transparente, ceea ce va asigura o predictibilitate in activitatea administrativd atdt
la nivel central, cdt Ei cel local, dar gi va contribui la eliminarea abuzurilor
determinate de liosa unor reslementdri in acest domeniu.

e.tH
'T

Dup6 ru- r-u menlionat mai sus, proiectul are caobiectiv instituirea unui
cadru metodologic orientat spre reglementarea modului de calculare a tarifelor la
serviciile publice de gestionare a deEeurilor municipale furnizate consumatorilor
de cdtre operatorii acestui serviciu public.

Denumirea Ei obiectul de reglementare ale proiectulzi. Denumirea de

Metodologie privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gospoddrie
comunalS din domeniul gestiondrii deEeurilor reflectd sintetic obiectul de

reglementare al acestuia qi rezultd din coroborarea prevederilor legale primare, in
mod special sub aspect terminologic. Astfel, serviciile de salubrizare sunt definite
in art. 2 dinLegeanr.140212002 ca fiind ,,totalitatea activitdlilor ;i lucrdrilor de
colectare, transportere, sortqre, prelucrare, tratare, valorificare, neutralizare
(incinerare) Si depozitare a de;eurilor menajere".In acelaEi timp, Legea 20912016
include operaliunile precum colectqrea, transportul, valorificarea Si eliminarea
de;eurilor intr-o no{iune mai largd de ,,gestionare a deSeurilor", extinzdnd-o qi

asupra operatiunilor de supraveghere q acestor operatiuni, precum ;i asupra



activitdlilor de tntrelinere ulterioard a amplasamentelor de eliminare, inclusiv
acliunile intreprinse de un comerciant squ un broker

Corobordnd aceste'prevederi legale, precum Ei lindnd cont de prevederile
art. 8 lit. c), conform cdreia Guvernul este abilitat cu aprobarea ,,,metodologiei de
calculare a tarifelor tn acest domeniu", adicd in domeniul gestiondrii deEeurilor,
reglementdrile proiectuluiurmeazd sd se rdsfrdngd asupra relaliilor ce se stabilesc
in domeniul calculSrii tarifelor doar pentru unele servicii de gospoddrie comunald
din domeniul gestionSrii deqeurilor municipale. In aceasti ordine de idei, pct.2
din proiectul Metodologiei expres menfioneazd limitele obiectului sdu de
reglementare gi anume: categoriile de servicii prestate, categoriile de utilizatori ai
acestor servicii, componenla qi modul de determinare a costurilor luate in
considerare la calcularea tarifelor, precum gi principiile qi modul de calculare a

acestor tarife.

Proiectul este constituit dinpartea dispozitivd a hotdrdrii Guvernului, care
cuprinde qi unele acfiuni ulterioare de punere in aplicare a metodologiei qi anexa
care cuprinde proiectul propriu-zis al Metodologiei.

Astfel in partea dispozitivd, pe l6ngd formula de aprobare a metodologiei
sunt incluse prevederi care stabilesc in sarcina Ministerului Mediului qi

autoritdlilor administraliei publice locale intreprinderea unor mdsuri de suport
consultativ qi asistenld metodicd privind modul de implementare a prevederilor
metodologiei, inclusiv prin diseminarea informaliilor relevante, organizarea
instruirilor atdt pentru operatorii serviciilor respective, cdt qi pentru autoritdlile
publice locale.

Metodologia, aprobatdin anexd, este structuratd in cinci capitole gi are la
r6ndul sdu alte doud anexe. Primul cupitol (Dispozilii generale, punctele 1-11)
cuprinde reglementdri ce stabilegte scopul qi obiectul de reglementare al
metodologiei, principiile aplicate in procesul de calculare a tarifelor, categoriile
de activitdli ce se includ in serviciile publice respective, cercul de consumatori ai
serviciilor respective, precum Ei definirea principalelor noliuni utilizate in textul
metodologiei.

Capitolul ll (Modul de calculare a tarifelor, punctele 12-14) stabilegte
formulele generale prin care se calculeazd:

- tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deqeurilor municipale
prestate consumatorilor casnici gi consumatorilor non-casnici producdtori de

deqeuri in cantitSli mici,,si
- tarifele pentru serviciile de gestionare a deqeurilor prestate

consumatorilor non-casnici producdtori de deqeuri in cantitdli mari.

Capitolul III (Structura costurilor reglementate, punctele 15-16), care

cuprinde reglementdrile cevizeazd,cheltuielile ce se includ qi cele care nu se includ
in costurile reglementate. De notat cd aceste costuri sunt definite in pct. 11 ca fiind
un cost aferent perioadei de valabilitate a tarifului, recunoscut de cdtre autoritatea
administratiei publice locale ca fiind necesar si iustificat desf6surarea



activitbfilor legate de gestionarea degeurilor municipale in localitate de cdtre
operator.

Capitolul IV (Determinqrea costurilor reglementate, punctele 17-32)
cuprinde reglementdri privind modul de determinare a cheltuielilor materiale, a

cheltuielilor pentru retribuirea muncii personalului antrenat in prestarea serviciilor
publice din domeniul gestiondrii deqeurilor municipale, a cheltuielilor legate de

contribuliile de asigurdri sociale de stat obligatorii gi primele de asigurare
obligatorie de asistenld medicald, a cheltuielilor privind amortizarea mijloacelor
fixe gi imobilizdrilor necorporale, inclusiv mijloacele fixe qi imobilizdrile
necotporale care nu se includ in aceste cheltuieli, a cheltuielilor aferente serviciilor
prestate de terfi, a cheltuielilor administrative, etc.

Capitolul Y (Aprobarea, aplicarea ;i modificareq tarifelor, punctele 33-
36) cuprinde reglementdri ce stabilesc unele responsabilitdli ale operatorilor qi

autoritelilor administra{iei publice locale in procesul de elaborare, fundamentare
qi aprobare a deciziilor consiliilor locale privind tarifele la serviciile respective.
De asemenea,Ia pct. 35 sunt enumerate exhaustiv cazurile in care operatorii pot
solicita modificarea tarifelor in interiorul termenului general de 5 ani pentru care
aceste tarife sunt stabilite.

Anexa nr. 1 qi Anexa nr.2la Metodologie stabilesc formularul-tip al Fiqei
de fundamentare pentru calcularea tarifelor la serviciile publice de gestionare a
deEeurilor prestate consumatorilor casnici qi consumatorilor non-casnici
producdtori de deEeuri in cantitSli mici, iar Ia Metodologie qi, respectiv al FiEei de

fundamentare pentru calcularea tarifelor la serviciile publice de gestionare a

deqeurilor prestate consumatorilor non-casnici producdtori de deqeuri in cantitdli
mari

Imp lemen tar eaproiectului nu va neces ita mij loace fi nanci are suplimentare
din bugetul de stat.

Adoptarea Ei intrarea in vigoare a proiectului nu implica modificarea sau

adoptarea unor acte normative la nivel guvernamental. Totuqi, la nivel local pentru
punerea in aplicare a Metodologiei va fi necesard adoptarea sau, dupd caz,

modificarea (actualizarea) de cdtre autoritdlile administrafiei publice locale a

actelor normative care reglementeazd, modul de organizare qi funclionare a

serviciilor publice de gospoddrie comunald din domeniul gestiondrii degeurilor.
De asemenea, intrarea in vigoare a Metodologiei va impune aprobarealrevizuirea
de cdtre consiliile locale a tarifelor la aceste servicii.

';. Hffiffi
in conformitate cu prevederile art.32 dinlegea nr. 10012017 cu privire la

actele normative si pct. 190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotdrdrea



Guvernului nr. 61012018 proiectul se inainteazd pentru avizare Ei expertizare in
modul stabilit.

in scopul respectdrii preyederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008
privind transparenla in procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web
oficialS a Ministerului Mediului www.mediu.gov.md, compartimentul
Transparenla decizionald, directoriul Proiecte de documente.

Documentele pot fi accesate consultare la urmdtorul link:

c ons ul t arii-oub I i c e - as -privire-la-

Men{iondm cd, Analiza de Impact a fost expertizatd in prealabil de Grupul
de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activitElii de intreprinzdtor din
perspectiva impactului asupra activitdfii de intreprinzdtor, conform rigorilor
stabilite de Hotirdrea Guvernului nr.2312019 (Proces-verbal nr. 9 din
09.03,2022) gi imbundtd[itd, conform propunerilor expertului GL.

Urmeazd examinarea proiectului Metodologiei in cadrul aceluiaEi GL qi,

in continuare, potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 10012017 cu privire la
actele normative qi in conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul
Guvernului, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr. 61012018, proiectul qi analiza
de impact urmeazd, a fi transmise pentru examinare in cadrul $edinfei secretarilor
generali de stat, cu scopul inregistrdrii oficiale a proiectului la Cancelaria de Stat
qi, in cazul susfinerii, lansdrii in avizdri qi consultdri publice oficiale.

Totodatd relevdm cd la data de 24 februarie 2022 au fost organizate
consultdri publice, cu suportul Congresului Autoritdlilor Locale din Moldova, la
care au participat reprezentanli ai autoritdlilor publice locale gi ai operatorilor care
activeazd, in domeniul prestdrii serviciilor publice de gospoddrie comunald din
domeniul gestiondrii deEeurilor, in cadrul cdrora proiectul a fost suslinut de

principiu. Rezultatul examindrii obiecliilor gi propunerilor (recomanddrilor)
inaintate in cadrul acestor consultdri, ca de altfel gi cele care vor fi inaintate qi in
cadrul procesului de avizare oficiald, vor fi reflectate in sinteza acestora qi, dupd
cazin proiectul de act normativ.

pentru

apr o b ar e a- m e t o do I o g i e i-pr iv ind- c al c ul ar e a - t ar ife I or -p entru- unel e - s erv i c ii -

Ministru Iuliana CANTARAGIU
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Anexă 

la Metodologia de analiză a impactului 

în procesul de fundamentare a proiectelor  

de acte normative  

 

 

 

Titlul analizei impactului 

(poate conține titlul propunerii de act normativ): 

 Analiza impactului la proiectul de hotărâre a 

Guvernului „Pentru aprobarea Metodologiei 

privind calcularea tarifelor pentru unele servicii 

publice de gospodărie comunală din domeniul 

gestionării deșeurilor”  
Data: 12 aprilie 2022 

Autoritatea administrației publice (autor): Ministerul Mediului 

Subdiviziunea: Direcția Politici de Management al deșeurilor și 

substanțelor chimice 

Persoana responsabilă și datele de contact:  Carolina Banaru, consultant principal 

Tel. 022 204 526 

Email:carolina.banaru@mediu.gov.md  

 

Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar și concis problema și/sau problemele care urmează să fie soluționate  

Raționamentul analizei în cauză și a posibilei intervenții se bazează pe oportunitatea de a 

institui un cadru metodologic unic pentru stabilirea tarifelor la unele servicii publice de gospodărie 

comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale, precum și pentru a eficientiza și 

uniformiza procesul de elaborare, calculare și aprobare a tarifelor la aceste servicii de către 

autoritățile administrației publice locale 

Cele mai proeminente probleme care urmează a fi soluționate prin intervenția normativă 

propusă sunt: 

- Discrepanța dintre tarifele la serviciile de salubrizare percepute în prezent în localitățile în 

care sunt organizate astfel de servicii și cheltuielile reale suportate de operatori și/sau de 

autoritățile publice locale. 

- Tarifele diferențiate nejustificat în diferite localități chiar dacă premisele și situația 

factologică este în principiu identică; 

- Nivelul scăzut de acces al populației la serviciile de gospodărie comunală din domeniul 

gestionării deșeurilor municipale; 

- Discontinuitatea în prestarea acestor servicii. 

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, 

cu justificarea necesității schimbării situației curente și viitoare, în baza dovezilor și datelor 

colectate și examinate 

 

 

Conform celor mai recente date oficiale disponibile1 în Anuarul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului – 2020 „Protecția mediului în Republica Moldova” (compartimentul III Managementul 

Deșeurilor și substanțelor chimice), actualmente servicii specializate în colectarea și eliminarea 

deșeurilor există în municipii și în toate centrele raionale, gestionarea acestora fiind realizată în mod 

organizat prin intermediul acestor servicii, care lucrează pe bază de contract cu generatorii 

individuali. Astfel, sunt organizate și funcționează 187 servicii specializate în colectarea și 

 
1 http://www.ipm.gov.md/sites/default/files/2021-09/IPM_ANUAR_2020.pdf, pag. 49  

http://www.ipm.gov.md/sites/default/files/2021-09/IPM_ANUAR_2020.pdf
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eliminarea deșeurilor (53 servicii în sectorul urban și 134 servicii în sectorul rural). Au beneficiat de 

servicii de colectare a deșeurilor municipale 296 localități rurale. În comparație cu anii precedenți 

formarea serviciilor de salubrizare și deservirea localităților rurale este în creștere.” 

Potrivit platformei on-line Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA 

MD)2, gestionată de Agenția de Mediu, categoria Deșeuri Colectate este cea mai voluminoasă 

categorie raportată în SIA MD, și totodată, această categorie este cea mai reprezentativă pentru 

situația actuală din domeniul gestionării deșeurilor. În același timp, în această categorie raportează 

întreprinderile municipale și serviciile de autosalubritate care activează în cadrul primăriilor, și care 

colectează deșeurile din sectoarele rezidențiale. Corespunzător, această categorie ne permite de a 

estima cantitatea de deșeuri generată de populație. 

 

 În anul 2020, a fost raportată în SIA MD colectarea a 1 081,9 mii tone de deșeuri. Ponderea 

cea mai mare în totalul deșeurilor colectate revine deșeurilor municipale care au constituit 64,5%. 

Din cele 697,7 mii tone de deșeuri municipale - 657,8 mii tone sunt deșeurile municipale 

amestecate. Această categorie de deșeuri reprezintă în mare parte deșeurile menajere colectate de 

către întreprinderile municipale și serviciile de autosalubritate care activează în cadrul primăriilor. 

După categorizarea în profil teritorial, majoritatea reprezintă întreprinderile raportoare din mediul 

urban. Astfel, se poate de menționat că în mediul rural practic nu există întreprinderi prestatoare de 

aceste servicii. 

Totodată, potrivit datelor Biroului Național de Statistică pe ultimii ani se atestă o creștere 

stabilă atât a deșeurilor municipale generate pe de o parte de gospodăriile casnice, iar pe de altă parte 

de organizații, instituții și agenți economici, cât și a numărului de persoane care beneficiază de 

serviciul de colectare a deșeurilor municipale. Tabelul de mai jos reflectă această tendință, în special 

pe parcursul anilor 2018-2020.   

Deseuri3 municipale colectate pe parcursul anului pe Indicatori, Localitati si Ani 

  

Total pe tara 

2018 2019 2020 

Deșeuri municipale - total, mii metri cubi 3 145,5 3 495,0 3 795,5 

Deșeuri de la populație (gospodarii), mii metri cubi 1 988,6 2 154,7 2 383,5 

 
2 https://am.gov.md/ro/node/672  
3https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=99&  

https://am.gov.md/ro/node/672
https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=99&
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Deșeuri de la instituții, agenți economici, mii metri cubi 977,9 1 099,3 1 171,5 

Populatia care beneficiaza de serviciu de colectare a 

deseurilor municipale, persoane 

1 127 

318 

1 257 

848 1 395 629 

Numarul de locuinte care beneficiaza de serviciu de 

colectare a deseurilor municipale, unitati 490 368 544 824 666 660 

Această tendință denotă existența unei extinderi a acoperirii serviciilor de gospodărie 

comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale, apariției unor noi operatori, indiferent de 

forma lor de organizare.  

Deși este o dinamică pozitivă,  această tendință de creștere a ariei de acoperire a serviciilor 

publice respective, implică bineînțeles și instituirea unor relații contractuale cu consumatorii acestor 

servicii, instituire care este precedată de acțiuni preliminare, ce trebuie întreprinse de către 

autoritățile publice locale și operatorii-prestatori. Una din aceste acțiuni este calcularea și stabilirea 

tarifelor pentru aceste servicii. Atribuția de a stabili tarife la nivel local intră în sfera de competență 

a consiliilor locale. Potrivit art. 14 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 436/2006 privind administrația 

publică locală, consiliul local aprobă, în condițiile legii, norme specifice și tarife pentru instituțiile 

publice și serviciile publice de interes local din subordine.  

În prezent, în contextul lipsei unui cadru metodologic unic, calcularea tarifelor la serviciile 

de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale este realizată diferit în 

diferite localități și nu este fundamentat pe o analiză aprofundată a datelor și informațiilor necesare 

precum  ar fi, fără însă a ne limita la acestea: volumul programat de deșeuri, infrastructura specifică 

destinată gestionării deșeurilor municipale, mijloacele de transport și echipamentele utilizate, etc. 

În aceeași ordine de idei reieșind din constatările făcute în cadrul unor studii4 de fezabilitate, 

realizate anterior în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, implementat de 

către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), drept concluzie generală este că tariful 

achitat pentru serviciul de salubrizare este diferit și în mare parte nu este corelat cu cantitatea de 

deșeuri generate. Pe de o parte, acest fapt este determinat de lipsa normelor metodologice de 

fundamentare a serviciului de salubrizare la nivel național. Pe de altă parte, această situație se 

datorează numărului mic al plătitorilor serviciului și faptului că cantitatea de deșeuri gestionate nu 

este cunoscută.  

În continuare în tabelul5 ce urmează este prezentată o sinteză sumară a cuantumului tarifelor 

la serviciile de salubrizare/de gestionare a deșeurilor municipale în localitățile în care aceste date au 

fost disponibile, în funcție de tipul locuinței: casă individuală sau apartament la bloc:  

Localitate 

Tariful la salubrizare 

pentru locuitorii la 

case individuale 

(Lei/lună/persoană) 

Tariful la salubrizare pentru 

locuitorii la bloc 

(Lei/lună/persoană) 

2019 2019 

Bălți 19.70 11.00 

Cahul 15.00 11.00 

Cantemir 33.00 12.00 

Călărași 11.00 11.00 

 
4https://www.serviciilocale.md/public/files/studii_fezabilitate/swm/ro/25_10_2017_FS_WMZ_5_RO_final.pdf  
5https://www.serviciicomunale.md/ro/serviciu/salubritate?field_indicator_subcategorie_target_id%5B%5D=1091  

https://www.serviciilocale.md/public/files/studii_fezabilitate/swm/ro/25_10_2017_FS_WMZ_5_RO_final.pdf
https://www.serviciicomunale.md/ro/serviciu/salubritate?field_indicator_subcategorie_target_id%5B%5D=1091
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Chișinău 18.50 9.25 

Cimișlia 14.00 11.00 

Dondușeni 15.00 15.00 

Drochia 45.00 6.00 

Fălești 17.00 9.40 

Florești 12.00 12.00 

Glodeni 12.10 6.05 

Hîncești 15.40 15.40 

Leova 25.00 25.00 

Orhei 9.00 9.00 

Rezina 16.92 6.03 

Rîșcani 12.00 12.00 

Soroca 16.59 16.59 

Strășeni 35.00 10.00 

Ungheni x 10.00 

Din aceste date se relevă faptul că în aproape jumătate din localitățile examinate tariful este același 

atât pentru casele individuale, cât și pentru apartamentele la bloc, deși, cel puțin, costurile suportate 

pentru colectarea și transportarea deșeurilor la casele individuale sunt mai mari decât cele suportate 

în cazul apartamentelor în aceeași localitate. În această situație fie consumatorii din apartamente 

achită o supraplată pentru serviciile prestate, fie operatorul, indiferent de forma de organizare 

juridică, are o  rentabilitate foarte scăzută sau în general nu-și acoperă cheltuielile.  

Gradul de acoperire a cheltuielilor suportate de către operatorii serviciilor comunale din domeniul 

gestionării deșeurilor este unul foarte pestriț care variază în expresie procentuală între 12% și 251% 

În tabelul de mai jos sunt prezentate unele date disponibile preluate de site-ul serviciicomunale.md6. 

Localitate 

Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de colectare, 

depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale (%) 

2019 

Bălți 224.27 

Cahul 85.47 

Cantemir 124.71 

Chișinău 111.29 

Cimișlia 0.00 

 
6https://www.serviciicomunale.md/ro/serviciu/salubritate?field_indicator_subcategorie_target_id%5B%5D=1091  

https://www.serviciicomunale.md/ro/serviciu/salubritate?field_indicator_subcategorie_target_id%5B%5D=1091


5 

 

Drochia 109.99 

Fălești 95.25 

Florești 43.76 

Glodeni 125.23 

Hîncești 102.41 

Leova 12.29 

Orhei 55.19 

Rezina 100.00 

Rîșcani 87.19 

Soroca 206.67 

Strășeni 251.06 

Ungheni 117.85  

Această discrepanță este datorată fie lipsei aplicării unei metodologii de calculare a costurilor și, 

implicit a tarifelor, fie aplicarea unor metode de calculare deficitare, care nu iau în considerare tot 

spectrul de costuri și cheltuieli sau iau în calcul costuri și cheltuieli nejustificate. Lipsa unei baze 

argumentative a valorii tarifului stabilit afectează în primul rând interesele consumatorilor aflați 

totuși într-o situație mai vulnerabilă din punctul de vedere al potențialului și capacității de a  influența 

stabilirea acestor tarife mai ales în lipsa, de regulă, a unor opțiuni alternative în ceea ce privește 

prestarea serviciilor de salubrizare. 

Totodată, din punct de vedere a gradului de acoperire cu servicii de gospodărie comunală din 

domeniul gestionării deșeurilor municipale, potrivit datelor7 Biroului Național de Statistică, numărul 

localităților care au beneficiat de servicii de colectare a deșeurilor municipale, pe parcursul anului 

2020, a constituit 314 localități, inclusiv 54 municipii și orașe și 260 sate, din totalul8 de 1682 de 

localități (896 unități administrativ-teritoriale de nivelul I). 

În structura volumului deșeurilor municipale, o pondere semnificativă o au deșeurile colectate de la 

populaţie – 62,8%, după care urmează deşeurile colectate de la instituţii, agenţi economici – 30,9%, 

iar 6,3% - sunt deșeuri stradale, zăpadă și alte încărcături. 

 
7 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6978 
8 Moldova în cifre. Breviar statistic, 2021, pag.10 

 https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2021/Breviar_2021_rom.pdf 
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Numărul populației care beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor municipale este în 

creștere. În anul 2020, de servicii de colectare a deșeurilor municipale au beneficiat 1395,6 mii de 

persoane, din care 1064,6 mii din mediul urban și 331,0 mii din mediul rural. Astfel, la nivel național, 

în anul 2020 doar 52,9% din populație a fost deservită de servicii de salubrizare. 

Rata de conectare a populației la servicii de salubrizare a constituit 52,9% și s-a majorat cu 5,3 p.p 

comparativ cu anul precedent. 

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei  

Principalele cauze care au determinat apariția problemelor identificate în compartimentele de 

mai sus ale acestei analize sunt:  

- discrepanțele constatate în procesul de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice din 

domeniul gestionării deșeurilor erau determinate, până la adoptarea și punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, de lipsa unor date și informații necesare 

pentru a fundamenta luarea unor decizii corecte de către autoritățile publice locale, 

inclusiv pe dimensiunea organizării serviciului de gestionare a deșeurilor la nivel local.  Odată 

însă cu adoptarea cadrului normativ subsidiar legii, în mod special al adoptării Conceptului 

Sistemului informațional automatizat "Managementul deșeurilor", prin Hotărârea Guvernului 

nr. 682/2018, cantitatea unor astfel de date și informații a crescut iar calitatea s-a îmbunătățit, 

devenind disponibilă pentru cei interesați.  

- capacitățile administrative și financiare ale autorităților administrației publice locale 

reduse în ce privește analiza informațiilor pertinente și suficiente, necesare fundamentării 

deciziilor de stabilire a tarifelor/taxelor de salubrizare/gestionare a deșeurilor și adoptarea 

unor norme metodologice proprii prin care să se justifice aprobarea unor tarife care să asigure 

sustenabilitatea economică și financiară a activității de prestare a acestui serviciu; 

- rentabilitatea scăzută a operatorilor care prestează astfel de servicii, în special în localitățile 

rurale mici. 

d) Descrieți cum a evoluat problema și cum va evolua fără o intervenție   

În prezent procesul de calculare și stabilire a tarifelor la aceste servicii publice, cu mici excepții (date 

de operatorii mari)  sunt stabilite în principiu arbitrar, adică fără efectuarea unor calcule bazate pe o 

analiză economico-financiară sau o planificare la nivel local fundamentată pe date și informații 

veridice privind cantitatea deșeurilor generate și cea programată pentru o perioadă relativ medie de 

timp, raportul dintre această cantitate și categoriile distincte de consumatori; numărul real al 

consumatorilor serviciului respectiv; categorizarea acestora, infrastructura disponibilă, etc. Din 
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această cauză există diferențe de tarife pentru categorii similare de consumatori în contexte relativ 

identice și tarife identice pentru categorii distincte de consumatori. Totodată lipsa unor estimări 

prealabile fundamentate pe informații veridice și atotcuprinzătoare de rând cu aplicarea unor metode 

improprii generează discontinuități în prestarea serviciilor și o rentabilitate scăzută pentru operatori 

Se anticipează că problemele identificate se vor amplifica, ceea ce va constitui un impediment major 

în procesul de dezvoltare a acestui domeniu, în special în ce privește extinderea ariei de acoperire a 

teritoriului unităților administrativ-teritoriale cu activități de prestare a serviciilor respective, precum 

și pentru îmbunătățirea calității de prestare a serviciilor publice respective. 

Totodată, așa după cum s-a descris și la compartimentele de definire a problemelor și analiză a 

acestora tendința generală în ce privește prestarea serviciilor de gospodărie comunală din domeniul 

gestionării deșeurilor municipale, în mod deosebit modul cum autoritățile administrației publice 

locale calculează și stabilesc tarifele pentru prestarea acestor servicii va avea o continuă creștere a 

aplicabilității. Aceasta se datorează unei tot mai mari cereri din partea consumatorilor. În special 

este vorba despre populația localităților rurale. Aceasta impune o celeritate și o diligență tot mai 

accentuată din partea autorităților administrației publice locale în organizarea prestării acestor 

servicii. Dinamica de creștere a acoperirii teritoriului țării cu activității bine organizate de prestare a 

serviciilor din domeniul gestionării deșeurilor va impune indiscutabil și creșterea necesității de 

investiții atât din partea statului cât și din partea persoanelor juridice cu capital privat. Reieșind din 

acestea o tot mai mare exigență și presiune pe activitatea administrativă transparentă și bazată pe 

echitate a autorităților administrației publice locale, va fi înaintată din partea nu doar a operatorilor 

acestui serviciu, ci și din partea consumatorilor. În același timp, în contextul acestei dinamici, 

evoluția situației fără o intervenție normativă la capitolul instituirii unui cadru unic metodologic de 

calculare a tarifelor, presupune și riscul afectării principiului predictibilității activității administrative 

și stabilității raporturilor juridice atât ale consumatorilor, cât și ale operatorilor, în mod deosebit a 

celor din domeniul privat.  

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate și identificați carențele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici și reglementările existente 

care condiționează intervenția statului 

 

 

Serviciile de salubrizare fac parte din categoria serviciilor publice de gospodărie comunală, 

cadrul legal primar care reglementează regimul juridic al acestor servicii fiind oferit de Legea 

serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402/2002. Enumerarea exhaustivă a tipurilor acestei 

categorii de servicii este prevăzută la art. (3) alin. (1) lit. d) a acestei legi, printre care se regăsesc și 

serviciile de salubrizare. Cadrul primar de reglementare a serviciului de salubrizare, oferit de Legea 

nr. 1402/2002, este completat de prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.  

În conformitate cu prevederile cadrului normativ primar, competențele și atribuțiile de 

reglementare a serviciilor de salubrizare sunt partajate, în principal între Guvern, inclusiv autoritatea 

centrală pentru resurse naturale și mediu, pe de o parte, și autoritățile administrației publice locale, 

pe de altă parte. Această partajare de competențe, în contextul celor examinate, se referă la 

competența de stabilire a tarifelor, pe de o parte și, pe de altă parte, la competența de reglementare a 

modului în care aceste tarife sunt calculate. 

Astfel, autoritățile administrației publice locale sunt investite prin lege cu competențe 

exclusive privind „înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării 

serviciilor publice de gospodărie comunală, ...” (art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1402/2002). În 

aceeași ordine de idei, art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2016, stabilește că aceste autorități 

sunt responsabile de „crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor 

pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de funcționare a 
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acestuia, ...”. De asemenea, aceeași competență este reflectată și de art.4 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, conform căreia unul dintre domeniile de 

activitate proprii autorităților publice locale, este colectarea, asigurarea etapizată a condițiilor 

pentru colectare separată și transportarea deșeurilor, inclusiv salubrizarea și întreținerea 

terenurilor pentru depozitarea acestora. 

În contextul exercitării acestei competențe legale, potrivit art. 14 alin. (4) lit. h) din Legea 

nr. 1402/2002, de rând cu alte atribuții, autoritățile administrației publice locale adoptă și decizii 

privind „elaborarea și aprobarea normelor locale pentru reglementarea serviciilor publice de 

gospodărie comunală în baza normelor și a regulamentelor aprobate de Guvern, autoritatea publică 

centrală de specialitate, organul central de reglementare în domeniul respectiv”.  

Deși prevederile cadrului normativ primar, care reglementează serviciul de salubrizare, nu 

stabilesc expres în competența autorităților publice locale aprobarea tarifelor pentru aceste servicii, 

temeiul legal pentru exercitarea unei astfel de competențe este oferit  pentru consiliile locale de art. 

14 alin. (2) litera q) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, conform căruia 

consiliul local „aprobă, în condițiile legii, norme specifice și tarife pentru instituțiile publice și 

serviciile publice de interes local din subordine.....”. În ce privește consiliile raionale acestea, 

potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) litera i), au competența de a decide, în condiţiile legii şi în 

limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de interes raional şi/sau regional şi aprobă 

tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea; 

Competența Guvernului în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală este 

stabilită de art. 13 din Legea nr. 1402/2002. Conform alin. (1) al acestui articol Guvernul asigură 

realizarea politicii generale a statului în domeniul gospodăriei comunale, în concordanță cu 

programul de guvernare și cu obiectivele strategiei dezvoltării social-economice a țării, inclusiv prin 

adoptarea unor regulamente și norme în domeniul gospodăriei comunale, acolo unde se impune 

reglementarea la nivel central. În același timp art. 131 stabilește că reglementarea serviciilor publice 

de gospodărie comunală furnizate/prestate, inclusiv a tarifelor, se efectuează în conformitate cu 

legislația în vigoare. În acest context, art. 8 lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, atribuie 

Guvernului competența de aprobare a actelor normative în domeniul gestionării deșeurilor pentru 

asigurarea implementării prevederilor acestei legi, incluzând în această competență și aprobarea 

metodologiei de calculare a tarifelor în acest domeniu. 

Cadrul oferit de documentele de politici pentru argumentarea necesității elaborării 

proiectului   

Cadrul de politici asumate de Guvern în domeniul gestionării deșeurilor este oferit, pe de o 

parte, dintr-o perspectivă mai generală, de Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de 

acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2014, iar, pe de 

altă parte, dintr-una direcționată mai îngust, sectorială  - de Strategia de gestionare a deșeurilor în 

Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2013, care 

include și un plan de acțiuni de implementare. Aceasta din urmă abordează, din punct de vedere 

strategic, nemijlocit domeniul care ne interesează, adică gestionarea deșeurilor. 

Deși aceste două documente nu stabilesc expres necesitatea implementării unui cadru 

metodologic unic la determinarea de către autoritățile administrației publice locale a tarifelor la 

serviciile publice de gestionare a deșeurilor, totuși într-o manieră mai generală, ele direcționează, în 

coroborare cu situația de facto în acest domeniu, spre stringența adoptării și implementării unui astfel 

de document. 

Astfel, obiectivul general al Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 este crearea unui 

sistem eficient de management de mediu, care să contribuie la creșterea calității factorilor de mediu 

și să asigure populației dreptul la un mediu natural curat, sănătos și durabil. 
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Cu toate că aprobarea unei metodologii de calculare a tarifelor la serviciile de gestionare a 

deșeurilor într-o măsură mai mare sau mai mică, direct sau indirect contribuie la atingerea 

obiectivelor specifice enumerate în punctul 4 din Strategia menționată, totuși cu o pondere 

indiscutabil mai accentuată, adoptarea unui astfel de act se înscrie în mod deosebit în realizarea 

obiectivului de creare a sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor și substanțelor chimice, care 

să contribuie la reducerea cu 30% a cantităților de deșeuri depozitate și creșterea cu 20% a ratei de 

reciclare până în anul 2023, precum și, într-un context mai larg, de a asigura condiții de bună 

guvernare și eficientizarea potențialului instituțional și managerial în domeniul protecției mediului. 

După cum s-a menționat și mai sus, un cadru de politici sectorial direcționat spre 

îmbunătățirea domeniului deșeurilor este oferit de Strategia de gestionare a deșeurilor pentru anii 

2013-2027, având ca viziune strategică dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, 

care pe de o parte să fie eficient din punct de vedere economic, iar pe de altă parte să asigure 

protecția mediului înconjurător și a sănătății populației. 

Dezvoltarea unor sisteme integrate de management al deșeurilor municipale prin 

implementarea celor mai bune practici europene atât la nivel normativ, cât și la nivel instituțional și 

organizațional-administrativ este unul dintre obiectivele generale ale acestei Strategii. Un loc 

important în activitatea orientată spre realizarea acestui obiectiv general este instituirea și/sau 

perfecționarea cadrului normativ atât la nivelul normelor juridice primare, cât și la nivelul normelor 

subordonate primelor, specifice cadrului normativ guvernamental, inclusiv cel departamental. În 

această ordine de idei, Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor 

prevede un set de acțiuni pentru realizarea obiectivului specific menționat mai sus. Una dintre aceste 

acțiuni rezidă în elaborarea normativelor privind stabilirea taxelor de colectare și eliminare a 

deșeurilor, care urmează a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

În concluzie, cadrul oferit de documentele de politici atât la nivel general național, cât și la 

nivel sectorial oferă suficientă și necesară bază din punct de vedere a planificării strategice care să 

justifice ca fiind judicioasă elaborarea, aprobarea și implementarea unei metodologii de calculare a 

tarifelor la serviciile publice de gestionare a deșeurilor. 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

Principalele obiective ale intervenției propuse sunt: 

1) ajustarea tarifelor actuale în corespundere cu cheltuielile reale suportate de către operatori 

pentru prestarea serviciilor respective;  

2) atragerea investițiilor în domeniul prestării serviciilor respective prin asigurarea 

operatorilor cu privire la posibilitatea recuperării prin tarif a investițiilor efectuate cu aplicarea unei 

rate rezonabile de rentabilitate care să corespundă situației reale. 

3) asigurarea continuității și stabilității prestării serviciilor atât pentru consumatori cât și 

pentru operatori. Stabilirea unor tarife calibrate cu costurile pentru prestarea acestora, împreună cu 

o marjă de profit va elimina sau cel puțin într-o primă etapă va reduce cazurile de discontinuitate în 

prestarea serviciilor respective; 

 

3. Identificarea opțiunilor 
 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție 
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Opțiunea „a nu face nimic” presupune implicit păstrarea situației actuale, adică neelaborarea 

proiectului Metodologiei de calculare a tarifelor la unele servicii publice de gospodărie comunală 

din domeniul gestionării deșeurilor municipale. Lipsa de intervenție din partea Guvernului va avea 

ca efect care constă, dintr-o perspectivă formal-juridică, în neexecutarea cadrului legal (art. 8 lit. c) 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile), iar dintr-o perspectivă factologică în păstrarea status quo-

ului actual în domeniul stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a tarifelor la unele 

servicii de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale, amplificând în 

continuare problemele constate în acest domeniu.  

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc 

cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluții/drepturi/obligații ce se 

doresc să fie aprobate 

 

Opțiunea recomandată presupune instituirea unui cadru metodologic uniformizat orientat 

spre reglementarea modului de calculare a tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deșeurilor 

municipale furnizate consumatorilor de către operatorii acestui serviciu public. Instituirea acestui 

cadru metodologic este posibil și se fundamentează în primul rând pe elaborarea și aprobarea de 

către Guvern a unei Metodologii de calculare a tarifelor la serviciile de gospodărie comunală din 

domeniul gestionării deșeurilor municipale. Necesitatea de elaborarea anume a unei astfel de 

metodologii și competența Guvernului în realizarea acestei necesități este expres stabilită de art. 8 

lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului „Pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor 

la unele servicii de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor” cuprinde prevederi  ce 

au ca obiect de reglementare principiile în baza cărora se efectuează calculul tarifelor, aspecte de 

procedură și responsabilități ale participanților la procesul de calculare a tarifelor (autorități ale 

administrației publice locale, operatori), categoriile specifice de servicii care cad sub incidența 

prevederilor cadrului metodologic propus, interconexiunea juridico-normativă cu reglementările 

existente sau care urmează a fi instituite în regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor 

respective (aprobarea cărora intră în sfera de competență a consiliilor locale), categoriile de 

consumatori, conținutul informațiilor justificative preliminare necesare efectuării calculelor 

tarifelor, modul propriu-zis de calculare pe tipuri de servicii și în funcție de categoriile de 

consumatori, aspecte privind aprobarea, aplicarea și modificarea tarifelor, etc. 

În partea dispozitivă a Hotărârii se propun un set de reglementări de organizare a procesului 

pre și post implementare, care au ca obiectiv pregătirea, organizare și nemijlocita punere în aplicare 

a prevederilor metodologiei propriu-zise. Ministerul Mediului urmează să întreprindă măsurile 

necesare în vederea asigurării punerii în aplicare a prevederilor Metodologiei și să acorde asistența 

necesară autorităților administrației publice locale, inclusiv prin organizarea ședințelor de informare 

și de instruire, emiterea de recomandări și explicații în procesul implementării prevederilor 

metodologiei. Autoritățile administrației publice locale urmează să aprobe sau, după caz să modifice 

actele normative proprii care au ca obiect de reglementare organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de gospodărie comunală în domeniul gestionării deșeurilor, să aprobe sau să modifice tarifele 

în corespundere cu noul cadru metodologic și să asigure desfășurarea acestor procese într-un cadru 

de maximă transparență.  

Metodologia propriu-zisă stabilește categoriile serviciilor publice de gospodărie comunală 

din domeniul gestionării deșeurilor; categoriile de consumatori; componența și modul de 

determinare a costurilor incluse în calculul tarifelor; principiile, modul de calculare, aprobare și 

aplicare a tarifelor pentru serviciile respective. 
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Modul de calculare și stabilire a tarifelor, propus în proiectul metodologiei, se bazează pe 

principii consfințite atât în legislația națională, cât și în cea europeană și anume: principiul poluatorul 

plătește (costurile pentru gestionarea deșeurilor să fie suportate de generatorii acestora), suportarea 

de către consumatori doar a cheltuielilor necesare și justificate, acoperirea cheltuielilor, eficiența 

activității operatorilor coroborată cu prestarea unor  servicii de calitate, precum și transparența în 

stabilirea tarifelor.   

Activitățile specifice, care constituie parte a serviciilor publice de gospodărie comunală în 

domeniul gestionării deșeurilor municipale și care cad sub incidența prevederilor metodologiei sunt:  

1) colectarea, sortarea, transportarea și depozitarea controlată a deșeurilor municipale, cu 

excepția deșeurilor toxice, periculoase și a celor cu regim special;  

2) organizarea reciclării deșeurilor; 

3) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;  

4) înființarea depozitelor de deșeuri și altor obiecte de infrastructură destinate gestionării 

deșeurilor și administrarea acestora.  

De asemenea conform conceptului metodologiei, pentru necesități de aplicare a formulelor 

de calcul în corespundere cu principiile menționate mai sus, consumatorii sunt divizați în 

următoarele categorii: consumatorii casnici cu reședință în gospodării individuale; consumatorii 

casnici cu reședință în blocuri de locuințe (după caz); consumatorii non-casnici, producători de 

deșeuri municipale în cantități mici (similare cu cele produse de consumatorii casnici) și 

consumatorii non-casnici, producători de deșeuri în cantități mari.  

Conform proiectului propus tarifele se calculează de către operatori pentru fiecare localitate 

sau, după caz, grup de localități în parte și se înaintează consiliilor locale pentru aprobare. Tarifele 

urmează a fi calculate și aprobate pentru o perioadă de cinci ani cu posibilitatea modificării acestora 

în interiorul termenului propus dacă au crescut excesiv costurile de investiții determinate de 

modificările cerințelor de protecție a mediului stabilite de legislație, dacă s-au modificat structural 

costurile sau a crescut considerabil cantitatea de deșeuri gestionate, ceea ce a determinat o influență 

a costurilor mai mare de 5% pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 luni. Totodată în anexa la 

Metodologie sunt propuse formulare ale fișelor de fundamentare care cuprind date și informații 

necesare pentru justificarea calculării tarifelor în funcție de metodele de calcul propuse în 

metodologie. 

În proiect se propun două metode generale de calcul în funcție de categoriile consumatorilor. 

Pentru consumatorii casnici și cei non-casnici care produc deșeuri în cantități mici tarifele vor fi 

calculate ca tarife medii pe consumator, ținând cont de costul unitar calculat și marja de profit. La 

rândul său costul unitar calculat se obține prin distribuirea costului total (care include: cheltuieli 

materiale, cheltuieli aferente retribuirii muncii, cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și 

imobilizărilor necorporale, cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, cheltuieli administrative, 

precum și alte cheltuieli ale activității operaționale necesare pentru prestarea serviciului 

suplimentar)  la numărul total de consumatori.   

Cealaltă metodă se referă la tariful calculat pentru consumatorii non-casnici care produc 

deșeuri în cantități mari aici numărul de consumatori fiind înlocuit în formula generală cu cantitatea 

în unități de măsură specifice programate spre colectare de la consumatorii non-casnici producători 

de deșeuri în cantități mari la nivelul perioadei de valabilitate a tarifelor. 

Totodată, proiectul cuprinde un set de reglementări care stabilesc structura costurilor 

reglementate și care au ca scop orientarea activității de determinare a acestor costuri, care stau la 

baza formulelor de calcul al tarifelor respective, incluzând în categoria acestor costuri  următoarele 

cheltuieli: cheltuieli materiale necesare pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor; 
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1) cheltuieli aferente retribuirii muncii necesare pentru desfășurarea activităților de 

gestionare a deșeurilor; 

2) cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale; 

3) cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, necesare pentru desfășurarea activităților 

de gestionare a deșeurilor; 

4) cheltuieli administrative necesare pentru desfășurarea activităților de gestionare a 

deșeurilor; 

5) alte cheltuieli ale activității operaționale necesare pentru desfășurarea activităților de 

gestionare a deșeurilor; 

6) marja de profit a operatorului. 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în 

considerare 

 

O opțiune alternativă pentru inițiativa de intervenție prin  reglementare nu se propune în 

cadrul analizei de față, dat fiind faptul că adoptarea unei metodologii de calculare a tarifelor la 

serviciile din domeniul gestionării deșeurilor este o atribuție cu care Guvernul este învestit expres 

prin lege (art. 8 lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile), în contextul exercitării de către 

Guvern a prerogativei constituționale de organizare a executării legilor.  

Ca urmare a examinării problemelor descrise, pentru soluția înaintată nu se identifică riscuri 

majore (relevante) care ar putea cauza eșecul opțiunii recomandate. 

În cazul în care, în procesul de consultări publice și promovare a proiectului de hotărâre a 

Guvernului, părțile interesate vor sugera soluții alternative celor expuse în prezentul document, 

acestea vor fi luate în calcul, vor fi reflectate și examinate prin prisma costurilor și beneficiilor 

corespunzătoare.  

Totuși oricare ar fi opțiunile alternative propuse, acestea vor trebui să țină cont de faptul că 

eventuala preferință a unei dintre acestea în detrimentul opțiunii recomandate, va necesita o 

intervenție prealabilă în cadrul legal primar și anume, revizuirea competenței Guvernului, stabilite 

la art. 8 lit. c) sin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, de adoptare a unei metodologii de calculare 

a tarifelor la serviciile din domeniul gestionării deșeurilor, și atribuirea acestei competențe unei 

alte/altor entități. 

4. Analiza impacturilor opțiunilor 

a) Expuneți efectele negative și pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor 

sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

În situația actuală în cazul în care nu se intervine cu instituirea unui cadru metodologic unic, 

la nivel național, de calculare a tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală în domeniul 

gestionării deșeurilor municipale efectul negativ pe termen mediu și lung este nedezvoltarea acestui 

domeniu sau o subdezvoltare cronică, determinată de iminența stabilirii în mare parte a unor tarife 

fie mult prea mici pentru a fi posibilă reinvestirea și, implicit dezvoltarea sectorului, fie care includ  

cheltuieli nejustificate și, implicit, afectarea drepturilor consumatorilor.  

Totodată, lipsa unui cadru metodologic de reglementare a tarifelor ar putea avea ca efect 

continua contestare a tarifelor din partea atât a consumatorilor, cât și a operatorilor ceea ce ar putea 

avea ca și consecință perturbarea continuității prestării serviciilor publice respective. 

De asemenea, având în vedere faptul că adoptarea unei metodologii de calculare a tarifelor 

la serviciile respective este un imperativ stabilit de normele legale, lipsa unei intervenții va genera o 

situație de neexecutare a cadrului legal primar de către Guvern. 
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b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

Opțiunea recomandată de prezenta analiză este elaborarea proiectului Metodologiei de 

calculare a tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală în domeniul gestionării deșeurilor 

municipale, bineînțeles în primul rând deoarece aceasta este o exigență stabilită de normele legale 

din domeniul deșeurilor. În al doilea rând opțiunea respectivă în raport cu opțiunea de a nu interveni 

pe această dimensiune, oferă un set de beneficii, care ne permit să estimăm impactul acestei 

intervenții asupra domeniului reglementat. Acestea însă, din lipsa unor date primare agregate, care 

să ofere o bază suficientă și necesară de analiză, nu pot fi cuantificate. 

Beneficiile majore ale opțiunii recomandate constau în următoarele: 

- determinarea corectă a tarifelor în corespundere cu cheltuielile reale, asigurând în același 

timp o marjă de profit pentru operatori. Evidența acestui beneficiu constă în faptul că modul 

de calculare propus în actul normativ garantează o marjă de profit pentru operatorii din acest 

domeniu, ceea ce va avea ca efect atât stabilitatea și continuitatea prestării serviciilor 

respective, cât și cointeresarea operatorilor existenți de a-și eficientiza activitatea și a 

reinvesti o anumită parte a profitului fie pentru îmbunătățirea serviciului fie pentru 

extinderea ariei de acoperire a acestuia. De asemenea nu trebuie neglijat și faptul că o astfel 

de garanție la nivel normativ ar putea avea ca efect apariția unor noi operatori și/sau 

atragerea unor investiții din afara cercului de subiecți implicați nemijlocit în prestarea 

acestui serviciu.  

- uniformizarea tarifelor pentru categorii de consumatori comparabile din punct de vedere al 

cheltuielilor suportate pentru prestarea serviciului respectiv către aceștia. Instituirea unui 

cadru unic de calculare a tarifelor la această categorie de servicii va contribui la ajustarea 

tarifelor existente, astfel încât să se asigure excluderea situațiilor în care suportând cheltuieli 

comparabile, tarifele sunt disproporționate pentru consumatori din diferite localități. 

- stimularea investițiilor necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate, dar și 

pentru extinderea acoperirii teritoriului național cu activități de prestare a acestor servicii și, 

implicit creșterea calității vieții, în mod special în zonele rurale, acolo unde serviciile 

respective nu sunt prestate deloc sau sunt prestate într-un mod nesatisfăcător. Instituirea unei 

marje de profit ca o componentă garantată a tarifului va avea, după cum de altfel s-a 

menționat mai sus, cu o probabilitate destul de înaltă asigurarea unei stabilități mai 

accentuate în prestarea serviciilor publice respective și chiar creșterea calității în prestarea 

acestora precum și extinderii razei de acoperire a teritoriului național cu serviciile 

respective.  

- instituirea unei politici unice și a unui tratament echitabil și nediscriminatoriu față de toți 

consumatorii și operatorii acestor servicii.  

- determinarea operatorilor din sector de a-și eficientiza activitatea și a-și minimiza costurile 

aferente activităților desfășurate, fapt care va aduce o plus valoare respectării drepturilor 

consumatorilor; 

- asigurarea unui grad înalt de transparență în activitatea nu doar a operatorilor din domeniul 

prestării serviciilor de gestionare a deșeurilor, dar și a autorităților administrației publice 

locale. 

Impactul asupra tarifelor: 

În vederea evaluării impactului prevederilor proiectului asupra cuantumului tarifelor au fost 

solicitate date privind actualele tarife și, urmare a unor simulări, conform proiectului de metodologie, 
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a noilor tarife, de la 2 operatori: SRL AVE-UNGHENI și Întreprinderea municipală „Gospodăria 

Locativ-Comunală Cahul”. În tabelul de mai jos sunt sintetizate datele respective: 

 

TARIFE ACTUALE 
TARIFE CONFORM NOII 

METODOLOGII 

Consumatori casnici 
Consumatori 

non-casnici 

Consumatori casnici 
Consumatori 

non-casnici blocuri Case particulare blocuri 
Case 

particulare 

Operatorul 

SRL Ave-

UNGHENI 

14,0 lei 

persoana 

lunar 

44.0 lei 

gospodarie 

lunar 

180,0 lei/m3 

18.0 lei 

persoană 

lunar 

56.0 lei 

gospodărie 

lunar 

202.4 lei/m3 

Î.M. 

Gospodăria 

Locativ-

comunală 

Cahul 

 

11 lei 

persoană 

lunar 

15 lei persoană 

lunar 

182,15 lei/ 

1 m 3 

23,87 lei 

persoană 

lunar 

30,00 lei 

persoană 

lunar 

322,86 lei/m3 

Potrivit datelor furnizate de acești operatori putem să concluzionăm că tarifele pentru 

serviciile de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale vor avea o anumită 

creștere atât pentru categoria de consumatori casnici, cât și pentru cei non-casnici. În cazul 

consumatorilor non casnici creșterea va fi puțin mai accentuată.   

Însă trebuie să se țină cont că creșterea tarifelor va fi determinată în primul rând de factori 

precum creșterea prețurilor la carburanți, la gazele naturale și energia electrică.  

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din anexa 

la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

Nu au fost analizate opțiuni alternative 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul 

intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați 

presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

 

Soluția propusă în sine nu prezintă riscuri majore sau evidente de a eșua. Riscurile cele mai 

evidente se raportează la modul de punere în aplicare și implementare a mecanismului propus, care 

ar putea tergiversa obținerea beneficiilor estimate mai sus. 

În primul rând, un risc care ar putea fi anticipat este reticența operatorilor care percep pentru 

serviciile prestate un tarif, care după recalculare s-ar putea diminua, ceea ce la rândul său ar putea 

genera anumite discontinuități în prestarea serviciilor. Impactul acestui risc însă ar putea fi amortizat 

prin aprobarea de către Ministerul Mediului a unui ghid privind modul de implementare a noului 

cadru metodologic și/sau organizarea unor instruiri pentru operatori și autoritățile administrației 

publice locale.  

Un alt risc care ar putea influența în sens negativ intervenția propusă este tergiversarea 

adoptării de către autoritățile administrației publice locale a noilor tarife ajustate la cadrul 

metodologic propus în proiect din considerente de ordin politico-electoral. În anumite cazuri noile 

tarife ar putea crește destul de mult, iar aceasta ar putea genera anumite nemulțumiri ale locuitorilor 

care beneficiază de serviciile respective. 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact 

are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse măsuri de 

diminuare a acestor impacturi 

 

În principiu costuri majore de conformare pentru agenții economici din acest domeniu nu sunt 

identificate. Necesitatea ajustării tarifelor la noul cadru metodologic ar putea implica anumite costuri 
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operaționale pe care operatorii le suportă în contextul desfășurării activității propriu-zise de prestare 

a serviciilor respective. 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, 

precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

 

Situația actuală, fără intervenții pentru schimbare, nu creează oportunități evidente pentru 

dezvoltarea sustenabilă a sectorului și eficientizarea activității autorităților administrației publice 

locale și a operatorilor serviciilor de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor 

municipale. Avantajele acestei opțiuni sunt minore în raport cu beneficiile perspectivei adoptării 

unui cadru normativ în domeniul calculării tarifelor la serviciile respective. 

Analizând beneficiile opțiunii propuse – de instituire a unui cadru metodologic unic la calcularea 

tarifelor pentru aceste servicii - pe termen  mediu și lung aceasta va permite crearea unor oportunități 

clare de dezvoltare a serviciilor publice din domeniul gestionării deșeurilor municipale, de creare a 

unui climat investițional care să permită extinderea acestor servicii în zone lipsite de o astfel de 

perspectivă. 

5. Implementarea și monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită 

a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt necesare   

 

Pentru implementarea opțiunii recomandate este necesar de aprobat și publicat proiectul 

propus de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile 

de gospodărie comunală în domeniul gestionării deșeurilor municipale. 

Implementarea proiectului nu va necesita alocarea unor mijloace financiare suplimentare de 

la bugetul de stat. Activitățile de implementare ale proiectului, cele mai importante dintre care sunt 

incluse în partea dispozitivă a proiectului de hotărâre, urmează a fi desfășurate de către autoritățile 

administrației publice centrale de specialitate și autoritățile administrației publice locale în 

conformitate cu competențele de care dispun în exercitarea prerogativelor de putere publică. 

Astfel, dintre acțiunile orientate spre implementarea proiectului, ce urmează a fi întreprinse 

la nivel central evidențiem necesitatea ca Ministerul Mediului să asigure oferirea asistenței necesare 

autorităților administrației publice locale în procesul de punere în aplicare a Metodologiei privind 

calcularea tarifelor la unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării 

deșeurilor municipale inclusiv emiterea de recomandări și efectuarea acțiunilor de instruire atât a 

autorităților administrației publice locale, cât  și a operatorilor, de altfel principalii actori implicați 

în procesul de calculare și stabilire a tarifelor la serviciile publice respective.  

În ce privește prestația autorităților administrației publice locale, pentru asigurarea 

implementării eficiente a prevederilor proiectului acestea vor trebui să asigure fie revizuirea, fie 

aprobarea unor acte noi prin care să aprobe regulamentele   de organizare și funcționare a serviciilor 

publice de gospodărie comunală în domeniul gestionării deșeurilor municipale. De asemenea, 

autoritățile administrației publice locale vor trebui să  adopte acte noi de revizuire a tarifelor la 

serviciile respective, asigurând concomitent cu aceasta consultarea populației relevante din teritoriul 

administrat privind aspectele cele mai importante în contextul stabilirii tarifelor la serviciile 

respective, precum și diseminarea informației privind acest proces prin orice mijloace disponibile, 

inclusiv cele de informare în masă la nivel local. 

Din punctul de vedere a schimbărilor instituționale, adoptarea și implementarea proiectului 

metodologiei nu implică nemijlocit anumite revizuiri structurale la nivel central sau local. Este destul 

de ridicată probabilitatea ca aprobarea și implementarea proiectului să determine revizuirea de către 

autoritățile administrației publice locale a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice 
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de gospodărie comunală în domeniul gestionării deșeurilor municipale. Această revizuire ar putea 

să vizeze schimbarea statutului, organigramei, spectrului de activități, în contextul  ajustării tarifelor 

în conformitate cu noul cadru metodologic, astfel încât să se asigure o rentabilitate a activității, dar 

și o calitate cât mai înaltă a serviciilor prestate.   

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea  

Monitorizarea modului de implementare a opțiunii recomandate de instituire a unui cadru 

metodologic unic la nivel național de calculare a tarifelor pentru serviciile publice de gospodărie 

comunală în domeniul gestionării deșeurilor urmează a se efectua în conformitate cu următorii 

indicatori de performanță: 

- adoptarea deciziilor de către consiliile locale privind revizuirea tarifelor la serviciile publice de 

gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor municipale. Implementarea eficientă a 

unui cadru metodologic unic ar trebui să influențeze adoptarea unor decizii care să stabilească 

tarife ce permit acoperirea cheltuielilor și asigurarea unei marje de profit pentru operatorii 

acestor servicii. În cazul ideal de calculare a tarifelor conform rigorilor propuse în proiect, 

creșterea tarifului ar indica faptul că până la implementare acesta nu acoperea cheltuielile de 

prestare a serviciului, iar scăderea tarifului ar reprezenta eliminare a unei inechități determinate 

de supraplata pentru serviciul prestat;  

- nivelul de uniformizare a gradului de acoperire a cheltuielilor de către operatorii serviciilor 

respective. Aceasta ar putea fi stabilit după cel puțin un an de activitate în baza analizei 

rapoartelor și situațiilor financiare ale operatorilor. 

- creșterea investițiilor pe cap de locuitor, a numărului consumatorilor serviciului și a ariei de 

acoperire a teritoriului cu servicii publice de gospodărie comunală în domeniul gestionării 

deșeurilor municipale. 

c) Identificați peste cât timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 

performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată și evaluată opțiunea 

 

În principiu beneficiile opțiunii recomandate nu vor fi resimțite imediat, odată cu adoptarea 

și intrarea în vigoare a Metodologiei. Va fi necesară o perioadă de tranziție în cadrul căreia va fi 

necesară acordarea asistenței și suportului consultativ atât operatorilor de servicii, cât și autorităților 

publice locale. De asemenea, în interiorul acestei perioade autoritățile publice locale, la propunerea 

operatorilor vor trebui să adopte nu doar decizii de aprobare a noilor tarife coroborate cu cheltuielile 

reale, dar și să ajusteze, în caz de necesitate, regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor 

publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor. Abia după încheierea perioadei 

de tranziție (care ar putea fi estimată pentru o perioadă de cel mult 6 luni din momentul intrării în 

vigoare a Metodologiei) și adoptarea întregului spectru de decizii necesare punerii în aplicare a 

metodologiei noi, va putea fi efectuată o primă analiză a impactului intervenției, în mod deosebit din 

perspectiva numărului de tarife care au fost revizuite, marja de revizuire, stabilitatea raporturilor 

contractuale ale autorităților locale cu operatorii prestatori de servicii, etc. 

Ulterior, performanța și rezultatele implementării Metodologiei ar putea fi supuse unei 

estimări preliminare după desfășurarea activității în decursul unui an în noile condiții tarifare. Datele 

și informațiile colectate după această perioadă ar putea să ne ofere anumite răspunsuri în ce privește 

creșterea numărului de consumatori noi ai serviciilor respective, cuantumul creșterii sau  descreșterii 

investițiilor pe cap de locuitor, sustenabilitatea generală de prestare a acestor servicii atât pentru 

operatori cât și pentru autoritățile administrației publice locale, etc. 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părți (grupuri) interesate în intervenția propusă  
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Cercul de subiecți interesați în intervenția propusă poate fi grupat în următoarele categorii: 

a) persoanele fizice și persoanele juridice - consumatori ai serviciilor de gospodărie comunală 

din domeniul gestionării deșeurilor, care la rândul lor pot fi divizați în alte două subgrupuri, în 

funcție de volumul de deșeuri pe care le generează și metoda de calcul ce li se aplică pentru 

stabilirea tarifelor la serviciile de care beneficiază:  

1) consumatorii casnici și cei non-casnici care produc deșeuri în cantități mici și  

2) consumatorii non-casnici producători de deșeuri în cantități mari; 

b)  persoanele juridice – operatori care sunt prestatori de servicii de gospodărie comunală în 

domeniul gestionării deșeurilor și, în acest scop, dețin competența și capacitatea de a presta astfel 

de servicii. În calitate de operatori, reieșind din prevederile Legii  

c) Autoritățile administrației publice locale , care pe de o parte, în virtutea legii sunt responsabile 

de asigurarea organizării întregului spectru de operațiuni ce vizează managementul deșeurilor în 

teritoriul administrat, iar, pe de altă parte, direct, prin compartimentele specializate proprii, pot 

presta nemijlocit servicii de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor; 

d) Guvernul – din perspectiva existenței obligației legale pe care o are de a organiza executarea 

legii, în general, și în special, cea de a institui un cadrul unic metodologic de stabilire a tarifelor 

la serviciile respective; 

e) Ministerul Mediului – din perspectiva prerogativelor pe care le deține de asigurare a realizării 

politicii de stat în domeniul mediului în mod deosebit la capitolul asigurării implementării unor 

mecanisme sustenabile de management integrat al deșeurilor. 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părților  

Discuțiile inițiale privind necesitatea elaborării unui cadru metodologic unic de calculare și 

stabilire a tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală  în domeniul gestionării deșeurilor 

municipale au finalizat cu modificarea la art. 8 lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, 

operată prin Legea nr. 22/2019, conform căreia Guvernul a fost învestit cu atribuția de aprobare a 

metodologiei de calculare a tarifelor în acest domeniu. 

După elaborarea proiectului, într-o primă fază analiza de impact și proiectul propriu-zis au 

fost supuse unor consultări preliminare cu subdiviziunile de profil ale Ministerului Mediului.  

Ulterior, la data de 24 februarie 2022 au fost organizate un set de consultări cu autoritățile 

administrației publice locale și operatorii serviciilor publice respective, pe platforma Congresului 

Autorităților Locale din Moldova. 

Ulterior Analiza de Impact a fost expertizată în prealabil de Grupul de lucru al Comisiei de 

Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din perspectiva impactului asupra activității de 

întreprinzător, conform rigorilor stabilite de Hotărârea Guvernului nr.23/2019 (Proces-verbal nr. 9 

din 09.03.2022) și îmbunătățită, conform propunerilor expertului GL.  

Urmează examinarea proiectului Metodologiei în cadrul aceluiași GL și, în continuare, 

potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și în conformitate 

cu procedurile stabilite de Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

610/2018, proiectul și analiza de impact urmează a fi transmise pentru examinare în cadrul Ședinței 

secretarilor generali de stat, cu scopul înregistrării oficiale a proiectului la Cancelaria de Stat și, în 

cazul susținerii, lansării în avizări și consultări publice oficiale. 
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Proiectul și analiza de impact sunt publicate pe portalul particip.gov.md9, astfel încât pe 

marginea acestora să se poate expune orice doritor, asigurând prin aceasta respectarea prevederilor 

Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional. 

Documentele pot fi accesate pentru consultare la următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-

proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-privind-calcularea-tarifelor-

pentru-unele-servicii-publice-de-gospodarie-comunala-din-domeniul-gestionarii-deseurilor/8845 

c) Expuneți succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a 

impactului și/sau intervenția propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare 

grup de interese identificat) 

 

În principiu ideea de a institui un cadru metodologic unic de calculare și stabilire a tarifelor 

pentru serviciile publice de gospodărie comunală în domeniul gestionării deșeurilor municipale este 

acceptată de toate părțile interesate în această intervenție. Rezultatul discuțiilor, a constatărilor 

diferitelor studii și analize, s-a materializat în final în operarea modificărilor la Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile, prin Legea nr. 22/2019, fiind stabilită expres în competența Guvernului atribuția 

de adoptare a unei metodologii de calculare a tarifelor la serviciile din domeniul gestionării 

deșeurilor.  

În cadrul consultărilor publice organizate la data de 24 februarie 2022 atât reprezentanții 

autorităților publice locale cât și cei ai operatorilor serviciilor de salubrizare au susținut de principiu 

promovarea unei astfel de inițiative, reiterând oportunitatea și necesitatea reglementării acestui 

domeniu. Obiecțiile și recomandările înaintate de aceștia nu au vizat Analiza de Impact, ci proiectul 

de act normativ. Propunerile pe marginea proiectului Metodologiei au constat în reducerea 

termenului pentru care se stabilesc tarifele de la 5 la 3 ani (punctul 33 din proiectul Metodologiei), 

precum și examinarea oportunității concretizării unor categorii de cheltuieli, ce urmează a fi incluse 

în tarif. Examinarea acestor propuneri va fi realizată în contextul examinării opiniilor entităților 

interesate în procesul avizării oficiale și consultării publice a proiectului de act normativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-proiectului-

hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-privind-calcularea-tarifelor-pentru-unele-servicii-publice-de-

gospodarie-comunala-din-domeniul-gestionarii-deseurilor/8845  

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-privind-calcularea-tarifelor-pentru-unele-servicii-publice-de-gospodarie-comunala-din-domeniul-gestionarii-deseurilor/8845
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-privind-calcularea-tarifelor-pentru-unele-servicii-publice-de-gospodarie-comunala-din-domeniul-gestionarii-deseurilor/8845
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-privind-calcularea-tarifelor-pentru-unele-servicii-publice-de-gospodarie-comunala-din-domeniul-gestionarii-deseurilor/8845
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-privind-calcularea-tarifelor-pentru-unele-servicii-publice-de-gospodarie-comunala-din-domeniul-gestionarii-deseurilor/8845
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-privind-calcularea-tarifelor-pentru-unele-servicii-publice-de-gospodarie-comunala-din-domeniul-gestionarii-deseurilor/8845
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-metodologiei-privind-calcularea-tarifelor-pentru-unele-servicii-publice-de-gospodarie-comunala-din-domeniul-gestionarii-deseurilor/8845
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Anexă  

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

propusă 

Opțiunea 

alterativă 1 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor -1   

povara administrativă 0   

fluxurile comerciale și investiționale 2   

competitivitatea afacerilor 0   

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și 

mijlocii 

0   

concurența pe piață 0   

activitatea de inovare și cercetare 0   

veniturile și cheltuielile publice 0   

cadrul instituțional al autorităților publice 0   

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 2   

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor 1   

situația social-economică în anumite regiuni 0   

situația macroeconomică 0   

alte aspecte economice    

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 0   

nivelul de salarizare 0   

condițiile și organizarea muncii 0   

sănătatea și securitatea muncii 0   

formarea profesională 0   

inegalitatea și distribuția veniturilor    

nivelul veniturilor populației 0   

nivelul sărăciei 0   

accesul la bunuri și servicii de bază, în special 

pentru persoanele social-vulnerabile 

0   

diversitatea culturală și lingvistică 0   

partidele politice și organizațiile civice 0   

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

0   

modul sănătos de viață al populației 0   

nivelul criminalității și securității publice 0   

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0   

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0   

accesul și calitatea serviciilor medicale 0   

accesul și calitatea serviciilor publice administrative 0   

nivelul și calitatea educației populației 0   

conservarea patrimoniului cultural 0   

accesul populației la resurse culturale și participarea 

în manifestații culturale 

0   

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0   
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discriminarea 0   

alte aspecte sociale 0   

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

0   

calitatea aerului 0   

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   

flora 0   

fauna 0   

peisajele naturale 0   

starea și resursele solului 0   

producerea și reciclarea deșeurilor 3   

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0   

consumul și producția durabilă 0   

intensitatea energetică 0   

eficiența și performanța energetică 0   

bunăstarea animalelor 0   

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

0   

utilizarea terenurilor 0   

alte aspecte de mediu 0   

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare 

opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația 

între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă 

lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 

3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  în comparație cu situația din alte opțiuni 

și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu 

argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din 

Formular, lit. b1) și, după caz,  b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul preliminar de act normativ 

Alte materiale informative/documente (la decizia autorilor) 

 



  



 


