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SUMMARY
Public utilities are organized by the public administration in order to satisfy most 

vital citizen needs. In the general public services system, public utilities are of utmost 
importance. They are categorized as local public services; they’re related to the local 
infrastructure and are mandatory - not optional - for delivery. 

Thus, in this paper the author studies basic concepts regarding public utilities, their 
role in the contemporary society and the role of the public administration of both le-
vels in the public utilities’ organization and management, by analyzing their legal du-
ties.  In times of financial scarcity, alternatives for delivering public services, in general, 
and public utilities, in particular, are listed at the end of the paper.
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REZUMAT
 În prezentul articol autorul studiază rolul administraţiei publice în organizarea 

şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală. Sunt studiate noţiunile de 
bază privind serviciile publice de gospodărie comunală, importanţa serviciilor de gos-
podărie comunală pentru societatea contemporană, precum şi rolul administraţiei 
publice de ambele niveluri în organizarea sau, după caz, gestionarea lor, prin prisma 
analizei atribuţiilor administraţiei publice stipulate de legislaţia în vigoare. La final 
se includ şi unele soluţii alternative pentru prestarea serviciilor publice în condiţii de 
insuficienţă de resurse, aplicabile pe deplin şi serviciilor publice de gospodărie comu-
nală. 

Cuvinte-cheie: administraţie publică centrală, administraţie publică locală, rol, 
competenţe, responsabilităţi, servicii publice de gospodărie comunală, organizare, 
gestionare.
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Într-o societate contemporană, nu ne 
putem închipui confortul fără existenţa 
unui minim de servicii publice prestate în-
continuu şi cu respectarea unor parametri 
minimi de calitate. Înţelegând prin servicii 
publice acele activităţi organizate de admi-
nistraţia publică pentru a satisface necesită-
ţile cetăţenilor, este evident că un loc aparte 
în rândul acestor servicii publice le revine 
serviciilor publice de gospodărie comunală.

Legislaţia Republicii Moldova defineş-
te serviciile publice de gospodărie comu-
nală ca fiind un „ansamblu de activităţi şi 
acţiuni de interes public, desfăşurate sub 
autoritatea administraţiei publice locale la 
realizarea lucrărilor necesare în gospodăria 
comunală” [2, art. 1], aici atribuindu-i-se ur-
mătoarele servicii publice:

a) alimentarea cu apă;
b) alimentarea cu energie termică;
c) canalizarea şi epurarea apelor uzate 

şi pluviale;
d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;
e) asigurarea cu transport public local;
f ) administrarea fondului locativ public 

şi privat [2, art. 3].
Serviciile publice de gospodărie co-

munală sunt, astfel, una dintre categoriile 
de bază ale serviciilor publice, satisfăcând 
cele mai fundamentale nevoi ale cetăţeni-
lor, începând cu cele de supravieţuire (ne-
voie de apă sau de căldură) şi finalizând cu 
serviciile publice ce ne satisfac nevoia de 
deplasare (transport) sau de recreere (în-
verzirea localităţilor).

În acelaşi sens se pronunţă şi autoarea 
Tatiana Castraşan, care consideră că nevo-
ile sociale de primă importanţă ale popu-
laţiei sunt satisfăcute prin servicii publice 
organizate la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale care constituie categoria de ser-
vicii publice edilitar-comunale [6, p. 380]. 

Astfel, serviciile publice de gospodărie 
comunală sunt, tradiţional, servicii publice 
locale. Însă acest lucru nu înseamnă nici-
decum că administraţia publică centrală 

nu are niciun fel de responsabilităţi în do-
meniu. Dimpotrivă, domeniul serviciilor 
publice locale a devenit una din preocupă-
rile majore ale autorităţilor administraţiei 
publice, atât la nivel central cât şi la nivel 
local [7, p. 209]. Altfel spus, problematica 
serviciilor publice de gospodărie comuna-
lă ţine atât de competenţele administraţiei 
publice centrale cât şi de autorităţile admi-
nistraţiei publice locale.

Astfel, cadrul legislativ existent al Repu-
blicii Moldova atribuie un rol important 
organelor administraţiei publice centra-
le, inclusiv Guvernului, ca organ central 
al administraţiei publice, în asigurarea 
continuităţii şi bunei funcţionări a servi-
ciilor publice de gospodărie comunală. 
Conform art. 96 al Constituţiei Republicii 
Moldova, Guvernul asigură realizarea poli-
ticii interne şi externe a statului şi exercită 
conducerea generală a administraţiei pu-
blice [1, art. 96]. 

Actualmente, potrivit cadrului legisla-
tiv în vigoare, Guvernul asigură realizarea 
politicii generale a statului în domeniul 
gospodăriei comunale, în concordanţă cu 
programul de guvernare şi cu obiectivele 
strategiei dezvoltării social-economice a 
ţării, prin [2, art. 13]:

- iniţierea şi prezentarea spre adoptare 
a unor proiecte de lege privind reglemen-
tarea activităţii din domeniul respectiv;

- adoptarea unor regulamente şi norme 
în domeniul gospodăriei comunale, acolo 
unde se impune reglementarea la nivel 
central;

- sprijinirea autorităţilor administraţiei 
publice locale în ceea ce priveşte înfiinţa-
rea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea servicii-
lor publice de gospodărie comunală, pre-
cum şi dezvoltarea infrastructurii din acest 
domeniu.

Totodată, Guvernul examinează perio-
dic starea serviciilor publice de gospodărie 
comunală şi, în baza unor strategii speci-
fice, stabileşte măsuri pentru dezvoltarea 
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durabilă şi creşterea calităţii serviciilor fur-
nizate/prestate corespunzător cerinţelor 
consumatorilor şi nevoilor localităţilor [2, 
art. 13, al. (2)].

Guvernul va sprijini autorităţile admi-
nistraţiei publice locale pentru înfiinţarea 
şi organizarea serviciilor publice de gospo-
dărie comunală, la solicitarea acestora, în 
scopul administrării eficiente a serviciilor 
respective furnizate/prestate. Sprijinul va fi 
acordat, prin intermediul autorităţilor ad-
ministraţiei publice centrale competente, 
sub forma asistenţei tehnice sau financiare 
[2, art. 13, al. (4)].

Mai mult decât atât, potrivit legislaţiei 
în vigoare, „statul sprijină prin măsuri legis-
lative şi economice dezvoltarea şi îmbună-
tăţirea cantitativă şi calitativă a serviciilor 
publice de gospodărie comunală furniza-
te/prestate, precum şi  optimizarea dezvol-
tării infrastructurii edilitare a localităţilor” 
[2, art. 8]. După caz, Guvernul poate acor-
da alocaţii pentru „finanţarea cheltuielilor 
curente de capital ale sistemelor publice 
locale de gospodărie comunală” [2, art. 9], 
dacă nu sunt suficiente „bugetele de ve-
nituri şi cheltuieli ale operatorilor, care se 
formează prin încasarea de la consumatori 
a sumelor reprezentând contravaloarea 
serviciilor furnizate/prestate şi prin institu-
irea unor taxe speciale potrivit legii şi, su-
plimentar, din bugetele locale”.

În ceea ce priveşte rolul autorităţi-
lor administraţiei publice locale în or-
ganizarea şi gestionarea serviciilor de 
gospodărie comunală, menţionăm că 
administraţia publică locală este princi-
palul prestator de servicii publice pentru 
populaţia unei unităţi administrativ-terito-
riale. Aceasta este situaţia cea mai de dorit, 
deoarece nimeni altul decât administraţia 
publică locală nu cunoaşte mai bine nece-
sităţile cetăţenilor. Mai mult decât atât, or-
ganizarea serviciilor publice este o datorie 
a autorităţilor administraţiei publice locale 
[8, p. 192]. Serviciile publice de gospodă-

rie comunală, de regulă, se organizează la 
nivel local, deoarece ele satisfac nevoile 
populaţiei dintr-o colectivitate locală [6, p. 
380].

În acest sens, art. 73 al Legii privind ad-
ministraţia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006 prevede că: „Serviciile publice 
locale se organizează de către consiliul lo-
cal, la propunerea primarului, în domeniile 
de activitate descentralizate stabilite pen-
tru unităţile administrativ-teritoriale de ni-
velurile întâi şi al doilea, în limita mijloace-
lor financiare disponibile” [3, art. 73] 

Totodată, considerăm necesar de a 
menţiona afirmaţia autorilor Anton Parlagi 
şi Cristian Iftimoaie: „Înfiinţarea serviciilor 
publice este atributul exclusiv al autorită-
ţilor deliberative, respectiv - al consiliilor 
locale, iar organizarea şi funcţionarea lor 
constituie atributul autorităţilor executive, 
adică al primarului” [11, p. 20].

Potrivit autorului Ion Paladi, „într-o ţară 
ca Republica Moldova populaţia merită să 
facă uz de servicii bune la nivel local, iar ad-
ministraţia publică locală trebuie să le pre-
steze nu cu experienţă acumulată întâmplă-
tor, nu cu cunoştinţe din alte profesii, ci prin 
cunoştinţe specializate obţinute prin instruire 
sistematică şi profesională” [10, p. 193].

Aceste activităţi care satisfac interese-
le generale ale populaţiei din colectivita-
tea locală trebuie asigurate de autorită-
ţile publice locale, în virtutea faptului că 
ele răspund în faţa cetăţenilor care le-au 
desemnat tocmai pentru a le reprezen-
ta interesele. Autorităţile administraţiei 
publice locale au competenţa exclusivă 
privind înfiinţarea, organizarea, coordo-
narea, monitorizarea şi controlul funcţio-
nării serviciilor publice de gospodărie co-
munală, precum şi crearea, administrarea 
şi exploatarea bunurilor de proprietate 
publică din infrastructura edilitară a uni-
tăţilor administrativ-teritoriale respective 
[6, p. 381].

Potrivit art. 14 al Legii serviciilor publice 
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de gospodărie comunală, autorităţile ad-
ministraţiei publice locale pot adopta de-
cizii în legătură cu [2, art. 14]:

a) elaborarea programelor de reabili-
tare, extindere şi modernizare a dotărilor 
existente, precum şi a programelor de în-
fiinţare a unor noi sisteme publice de gos-
podărie comunală, în condiţiile legii;

b) coordonarea proiectării şi executării 
lucrărilor tehnico-edilitare în scopul rea-
lizării acestora într-o concepţie unitară şi 
corelată cu programele de dezvoltare soci-
al-economică a localităţilor, cu planurile de 
amenajare a teritoriului, planurile generale 
de urbanism şi programele de mediu;

c) asocierea serviciilor publice de gos-
podărie comunală în vederea realizării 
unor investiţii de interes comun din infra-
structura tehnico-edilitară;

d) iniţierea parteneriatului public-pri-
vat pentru gestiunea serviciilor publice de 
gospodărie comunală, privatizarea acestor 
servicii, precum şi a bunurilor proprietate 
publică din infrastructura tehnico-edilitară 
a unităţilor administrativ-teritoriale;

e) participarea lor cu capital social sau 
cu bunuri la capitalul sau bunurile agenţi-
lor economici pentru realizarea de lucrări şi 
furnizarea/prestarea de servicii publice de 
gospodărie comunală la nivel local sau ra-
ional, după caz, pe bază de convenţii care 
prevăd şi resursele financiare constituite 
din contribuţiile autorităţilor administraţi-
ei publice;

f ) contractarea sau garantarea, în con-
diţiile legii, a împrumuturilor pentru fi-
nanţarea programelor de investiţii pentru 
dezvoltarea infrastructurii de gospodărie 
comunală a localităţilor - efectuarea de 
lucrări noi, extinderi, dezvoltarea de capa-
cităţi, inclusiv reabilitarea, modernizarea şi 
reechiparea sistemelor existente;

g) garantarea, în condiţiile legii, a îm-
prumuturilor contractate pentru formarea 
stocurilor de combustibil lichid şi solid su-
ficiente pentru sezonul rece;

h) elaborarea şi aprobarea normelor 
locale pentru reglementarea serviciilor 
publice de gospodărie comunală în baza 
normelor şi a regulamentelor aprobate de 
Guvern, autoritatea publică centrală de 
specialitate, organul central de reglemen-
tare în domeniul respectiv.

Tarifele pentru serviciile publice de ali-
mentare cu apă potabilă, de canalizare şi 
de epurare a apelor uzate, precum şi tari-
fele pentru serviciile auxiliare la furnizarea 
serviciilor de bază se aprobă de către au-
torităţile administraţiei publice locale sau, 
după caz, de Agenţia Naţională pentru Re-
glementare în Energetică în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

Potrivit art. 15 al legii respective, în 
exercitarea atribuţiilor, autorităţile admi-
nistraţiei publice locale au următoarele 
obligaţii faţă de consumatori:

a) gestiunea directă sau delegarea ges-
tiunii prin parteneriat public-privat a ser-
viciilor publice de gospodărie comunală, 
pe criterii de competitivitate şi eficienţă 
managerială;

b) promovarea reabilitării infrastructurii 
din sectorul utilităţilor publice de gospo-
dărie comunală;

c) monitorizarea şi controlul periodic ale 
activităţilor de furnizare/prestare a servi-
ciilor publice de gospodărie comunală, în 
conformitate cu actele normative şi luarea 
de măsuri în cazul în care operatorul nu asi-
gură performanţa pentru care s-a obligat;

d) asigurarea continuităţii serviciilor 
publice de gospodărie comunală;

e) consultarea cu consumatorii la sta-
bilirea politicilor şi strategiilor locale în 
domeniul gospodăriei comunale, la adop-
tarea normelor locale şi negocierea con-
tractelor de parteneriat public-privat;

f ) informarea periodică a consumatori-
lor asupra politicii promovate în domeniul 
utilităţilor publice de gospodărie comuna-
lă, precum şi asupra necesităţii de stabilire 
a unor taxe; 
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g) medierea conflictelor dintre consu-
mator şi operator, la cererea uneia dintre 
părţi [2, art. 14].

În funcţie de necesităţi, prin decizii ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, 
se pot înfiinţa diverse structuri de gos-
podărie comunală, având ca obiect alte 
activităţi decât cele prevăzute expres în 
lege. În ansamblu, o categorie aparte a 
serviciilor publice de gospodărie comu-
nală o constituie serviciile publice de pri-
mă necesitate (servicii publice de interes 
vital), de ex., alimentarea cu apă, canaliza-
rea şi epurarea apelor uzate, alimentarea 
cu energie termică, salubrizarea, pe care 
autorităţile publice locale sunt obligate să 
le asigure în mod necondiţionat. Celelal-
te servicii pot fi organizate în funcție de 
necesităţi, la solicitarea populaţiei sau la 
iniţiativa autorităţilor publice locale [6, p. 
381].

Totodată, cadrul normativ în vigoare 
evidenţiază şi responsabilităţi ale admi-
nistraţiei publice locale referitor la unele 
categorii specifice de servicii publice de 
gospodărie comunală. De ex., în dome-
niul organizării serviciilor publice de ali-
mentare cu apă şi de canalizare, autorită-
ţile administraţiei publice locale [3, art. 8]:

- elaborează şi implementează planuri 
proprii de dezvoltare şi de funcţionare, pe 
termen scurt, mediu şi lung, a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare;

- înfiinţează, organizează, coordonează, 
monitorizează şi controlează funcţionarea 
serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, în condiţiile legii; 

- aprobă tarifele pentru serviciul public 
de alimentare cu apă potabilă şi de canali-
zare şi pentru serviciile auxiliare furnizate 
de către operatori consumatorilor, calcula-
te în conformitate cu metodologiile elabo-
rate şi aprobate de către Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică;

- administrează sistemul public de ali-
mentare cu apă şi de canalizare ca parte a 

infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor 
administrativ-teritoriale respective;

- aprobă regulamentul cu privire la ser-
viciul public de alimentare cu apă şi de ca-
nalizare;

- decid asocierea unităţilor administra-
tiv-teritoriale în vederea înfiinţării şi orga-
nizării serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 

- deleagă gestiunea serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare con-
form legislaţiei în vigoare; 

- participă cu mijloace financiare şi/sau 
cu bunuri la constituirea patrimoniului 
operatorilor pentru realizarea de lucrări şi 
pentru furnizarea serviciului public de ali-
mentare cu apă şi de canalizare; 

- contractează sau garantează, în condi-
ţiile legii, împrumuturile pentru finanţarea 
programelor de investiţii în vederea dez-
voltării sistemului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare a localităţilor; 

- asigură alimentarea cu apă, precum şi 
serviciul de canalizare în situaţii excepţio-
nale;

- alocă compensaţii pentru unele cate-
gorii de consumatori casnici consideraţi 
vulnerabili, în modul şi în condiţiile stabi-
lite de lege;

- decid asupra delegării către Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energe-
tică a competenţei de aprobare a tarifelor 
pentru serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare [3, art. 8].

Evident, simpla listare a acestor res-
ponsabilităţi nu este nicidecum suficien-
tă. E nevoie ca autorităţile administraţiei 
publice să facă uz de competenţele de 
care dispun pentru a crea şi a menţine în 
stare funcţională servicii publice calitati-
ve. Aceasta pentru că, în ultima instanţă, 
„calitatea vieţii depinde de calitatea servi-
ciului public. Deci  în cazul în care aceas-
tă calitate a vieţii nu ne satisface, trebuie 
să nu mizăm doar pe o eventuală sporire 
a volumului de fonduri alocate, dar şi pe 
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îmbunătăţirea calitativă a administraţiei 
locale” [10, p. 193].

Pentru a face administraţia publică lo-
cală puternică şi un furnizor de servicii 
publice eficiente, pot fi identificate trei res-
ponsabilităţi ale autorităţilor locale:

- să creeze infrastructura necesară unei 
eficiente organizări;

- să asigure resurse umane pentru ser-
vicii publice de o calitate superioară, să 
crească productivitatea şi pe această cale 
nivelul de trai al cetăţenilor;

- să regleze serviciile private şi facilităţi-
le pentru sprijinirea activităţilor producti-
ve şi să permită întreprinzătorilor particu-
lari să-şi desfăşoare activitatea eficient [6, 
p. 382].

Pentru a putea fi îndeplinite aceste res-
ponsabilităţi, autorităţile locale în relaţie 
cu cele centrale trebuie să definească trei 
lucruri:

- pentru fiecare nivel de organizare a 
administraţiei publice să se cunoască foar-
te bine competenţa şi responsabilitatea;

- sursele de venit să corespundă com-
petenţei şi responsabilităţilor să fie sufici-
ente;

- autorităţile centrale să conceapă un 
sistem de evidenţă a finanţelor publice la 
toate nivelurile şi să ofere stimulente pen-
tru autorităţile locale în cazul unei activi-
tăţi corespunzătoare acestora [9, p. 75].

Cu toate acestea, resursele financiare 
pentru serviciile publice locale sunt în-
totdeauna limitate. Acest lucru impune 
însă autorităţile administraţiei publice 
locale să fie inventive şi creative. Ast-
fel, după cum menţionează cercetătorul 
Veaceslav Bulat, „austeritatea financiară 
intensifică nevoia autorităţilor locale de 
a regândi modul de organizare şi livrare 
a serviciilor publice pentru a creşte efici-
enţa furnizării lor. Experienţa internaţio-
nală arată că, în astfel de cazuri, politici-
le publice propuse în mod tradiţional în 
acest scop se rezumă la: 

- politicile de reducere a costurilor prin 
reorganizarea administrativ-teritorială şi 
amalgamarea comunităţilor; 

- privatizarea şi externalizarea servicii-
lor către sectorul privat; 

- centralizarea şi transmiterea compe-
tenţelor de prestare a serviciilor locale că-
tre nivelul administrativ ierarhic superior 
– nivelul regional” [5, p. 7].

În concluzie, serviciile publice de gos-
podărie comunală sunt organizate de 
administraţia publică pentru a satisface 
cele mai vitale necesităţi ale cetăţenilor. 
În sistemul general al serviciilor publice, 
serviciile publice de gospodărie comu-
nală ocupă un loc deosebit de important, 
fiind considerate servicii publice locale, 
ce ţin de o infrastructură tehnico-edilita-
ră şi care sunt obligatorii (nu facultative) 
pentru prestare. Responsabilitatea ela-
borării cadrului general de organizare a 
serviciilor de gospodărie comunală aces-
tora revine administraţiei publice centra-
le, iar înfiinţarea lor nemijlocită în terito-
riu şi asigurarea gestionării lor curente 
revine administraţiei publice locale. Lista 
acestor servicii este expres prevăzută de 
legislaţia în vigoare, dar autorităţile ad-
ministraţiei publice locale pot decide să 
includă şi alte servicii (de ex., iluminatul 
stradal) în categoria serviciilor de gospo-
dărie comunală. În absenţa unor surse 
suficiente pentru menţinerea serviciilor 
publice de gospodărie comunală, autori-
tăţile administraţiei publice locale au la 
dispoziţie anumite opţiuni alternative de 
gestiune, prevăzute atât în legislaţie, cât 
şi în practica curentă naţională sau inter-
naţională. În ceea ce priveşte stabilirea 
tarifelor la serviciile publice de gospo-
dărie comunală, responsabilitatea revine 
consiliilor locale care au luat şi decizia de 
înfiinţare a serviciului sau, după caz, unei 
autorităţi centrale de specialitate, şi anu-
me Agenţiei Naţionale pentru Reglemen-
tare în Energetică.
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