
  Republica Moldova                      Республика Молдова   

   CONSILIUL                  СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ                  
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

Cu privire la aprobarea tarifelor 

pentru deservirea tehnică a ascensoarelor 

din fonful locativ al municipiul Bălți 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), (2) lit. q) și art. 19 alin. (4) al Legii RM privind 

administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 4 alin. (1) lit. g)  Legii RM nr. 435 din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 3, аrt. 37, аrt. 40, art. 50 Legii RM nr. 75 

din 30.04.2015 cu privire la locuințe, p. 7 și p. 14 din Hotărârea Guvernului RM nr. 191 din 

19.02.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a 

serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi 

condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”, 

art. 3 alin. (5) și art. 6 alin. (2) lit. q)  Legii RM nr. 1402 din 24.12.2002 serviciilor publice de 

gospodărie comunală, Hotărârea Guvernului RM nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea 

Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”, Legii RM nr.116 din 

18.05.2012 privind securitatea industrială a obictelor industriale periculoase, normative pentru 

calcularea tarifelor la deservirea tehnică a ascensoarelor NCM L.02.10.2012; CP L. 01.09.2012, - 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.  Se aprobă și se pun în aplicare tarifele pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul 

locativ al municipiului Bălți, începând cu data de 1 a lunii următoare de la data aprobării 

prezentei decizii, conform anexei. 

2.  Plata pentru deservirea tehnică a ascensorului se calculează pentru o persoană, și se percepe 

proporțional de la toți locatarii, inclusiv de la cei provizorii (cu excepția copiilor cu vârsta de 

până la 3 ani și a locatarilor de la etajele I și II*) în baza contractelor încheiate între prestatorul 

de servicii și gestionarul fondului locativ. 

*locatarii de la etajul II în blocurile locative în care deconectarea stației a fost efectuată în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

3.  Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/4 din 31.03.2010 „Cu privire la aprobarea 

tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fonful locativ al municipiul Bălți”. 

4.  Prezenta decizie va intra în vigoare din momentul publicării pe siteul actelocale.gov.md. 

5.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru 

activități economico-financiare, pentru drept și disciplină. 
 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 

 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125085&lang=ro


Anexă  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___ din   2022 

 

 

 

 

 

Tarifele 

pentru întreținerea tehnică a ascensoarelor 

instalate în fondul locativ 

al municipiului Bălți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mun. Bălți, 2022 

 

 



I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Prezentele tarife determină costul lucrărilor pentru serviciile de întreţinere a ascensoarelor 

instalate în blocurile locative ale mun. Bălți. 

În conformitate cu p.16), art. 103 a Codului Fiscal, plata pentru deservirea tehnică a 

ascensoarelor din fondul locative municipal este scutită de TVA. 

2. Formarea tarifelor în domeniul serviciilor pentru întreţinerea tehnică a ascensoarelor se 

efectuează pe baza următoarelor principii: 

- compensarea cheltuielilor, economic justificate, suportate de către întreprindere pentru 

asigurarea funţionării în condiţii de siguranţă şi bună funcţionare a ascensoarelor în conformitate 

cu cerinţele documentelor tehnice normative privind exploatarea ascensoarelor; 

- includerea în structura tarifelor cheltuielile, economic justificate, a consumurilor pentru 

asigurarea cerinţelor de securitate industrială în conformitate cu Legea nr. 116 din 18.05.2012 

„Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”, cu modificările ulterioare şi 

a „Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor” aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 506 din 05.07.2017; 

- includerea în structura tarifelor pentru servicii a tuturor impozitelor şi a altor plăţi 

obligatorii, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova; 

- asigurarea rentabilităţii serviciilor 

- prețurile la material și piese de schimb, carburanți, servicii   se adoptă la prețurile de 

cumpărare curentă, incluzind   TVA și   cheltuielile de transport și aprovizionare – depozitare. 

-costul 1 h-om de manoperă a electromecanicilor  se determină  ca salariul  mediu lunar, care 

conține  salariul de bază  și cel suplimentar, diverse  sporuri, adaosuri. 

- cheltuielile generale și administrative se determină integral pe activitatea efectuată de 

administrator, cu repartizarea lor ulterioară între activități proportional consumului privind 

retribuirea muncii aferente acestor activități. 

În tarifele pentru deservirea tehnică  a ascensoarelor nu sunt incluse lucrările pentru 

reparația  capitală a ascensoarelor 

3. Cheltuielile pentru întreţinerea tehnică a ascensoarelor se determină în conformitate cu 

capitolul „A” din indicatorul de norme de deviz DTAs «Deservire tehnică și reparație a 

accensoarelor „NCM L.02.10-2012”. 

 Complexul de lucrări incluse în întreţinerea tehnică conform cerinţelor documentelor 

tehnice normative privind exploatarea ascensoarelor se efectuează periodic pe parcursul unui an şi 

sunt incluse în Tabelul nr. 1. 

 

Complexul de lucrări de întreţinere tehnică a ascensoarelor 

Tabelul nr. 1 

Nr 

d/o 
Denumirea lucrărilor Periodicitatea 

1 Revizia tehnică şi controlul periodic O dată în 15 zile 

2 Revizia generală semestrială O dată în 6 luni 

3 Revizia generală anuală O dată în 12 luni 

4 Măsurări electrice O dată în 12 luni 

5 Verificarea tehnică periodică O dată în 12 luni 

6 
Intervenţia tehnică operativă pentru inlăturarea 

deranjamentelor şi avariilor la ascensoare 
La apariţia acestora 

 

Concomitent cu efectuarea lucrărilor periodice la ascensor se efectuează schimbul sau 

repararea pieselor uzate. 

Cheltuielile prevăzute in tarif corespund cerințelor Ctandardului Național de Contabilitate № 3 

Componența costurilor și cheltuielilor întreprinderii. 

 

 

 



 
4. În tarifele de bază pentru întreţinerea tehnică a ascensoarelor nu sunt incluse cheltuielile 

privind: 

 lucrările de construcţie de ordin general; 

 instalarea circuitului prizei de pământ; 

 întreţinerea reţelei electrice până la heblul de alimentare a ascensorului; 

 reconstrucţia, modernizarea, renovarea şi schimbul ascensorului; 

 reparaţia ascensorului în caz de deteriorare intenţionată a utilajului; 

 reparaţia ascensorului după staţionare îndelungată (mai mult de 3 luni); 

 controlul ascensorului şi asigurarea stării tehnice, până la încheierea contractului de întreţinere a 

lui; 

 elaborarea duplicatului cărţii ascensorului; 

  diagnostica și expertiza tehnică; 

 lucrările de prelungire a termenului de exploatare a ascensorului după efectuarea expertizei 

tehnice; 

 lucrul expertului pentru efectuarea verificării tehnice a ascensorului și expertiza rezultatelor; 

 obținerea autorizației pentru exploatarea ascensorului după 25 de ani; 

 asigurarea ascensorului; 

 energia electrică consumată de utilajul ascensorului, iluminarea camerei de mecanisme şi puţului 

ascensorului; 

 inlocuirea sau reparația subansamblurilor și agregatelor defectate ale ascensorului din cauză de 

furt, deteriorare, incendiu, avarie etc., în cazul în care acestea nu s-au produs din vina prestatorului 

de serviciu; 

 schimbul reductorului, troliului, cabinei şi a panoului de dirijare a ascensorului; 

 lucrările de curăţare sanitară a cabinei şi a uşilor de acces a ascensorului. 

 

Aceste lucrări urmează să fie suportate suplimentar de către proprietarul ascensorului.  

 

5. Tarifele de bază pentru serviciile de întreţinere tehnică a ascenoarelor sunt indicate în Tabelul 

nr. 2 

 

Tabelul nr. 2 

Modelul de baza 

a ascensorului 

Tariful de bază lunar, pentru întreţinerea ascensorului cu 

durata de exploatare 

Varianta A 

Pînă la 10 ani (lei) 

Varianta B 

de la 10 ani pînă la 

25 ani (lei) 

Varianta C 

peste 25 ani (lei) 

Ascensor pentru 

persoane cu V<= 

1 m/s 

 

1187,54 

 

 

1477,84 

 

1590,26 

± p/u o staţie 

intermediară 

 

44,89 

 

55,47 

60,61 

 

6. Tariful pentru serviciile de întreţinere tehnică a ascensoarelor se determină în temeiul 

tarifului de bază aprobat pentru întreţinerea tehnică a 1 ascensor convenţional la 2 staţii, a tarifului 

de bază pentru întreţinerea tehnică a staţiei intermediare, numărului de staţii intermediare, 

calculate pe baza normelor de deviz aprobate, coeficienţilor de corecţie care ţin cont de 

caracteristicile ascensoarelor concrete. 

Drept ascensor convenţional se adoptă un ascensor electric de persoane, cu 2 staţii (inferioară 

şi superioară), cu viteză nominală de pînă la 1 m/s inclusiv şi cu capacitatea de ridicare până la 

500 kg, cu uşi glisante, cu sistem de comandă individuală cu relee, instalat la o distanţă de maxim 



3 km de la secţiile tehnice de producţie ale prestatorului de servicii şi deservit fără sistem de control 

dispecerizat. 

7. Tarifele pentru întreţinerea tehnică a ascensoarelor cu deosebiri de la parametrii prevăzuţi 

în tarifele de bază se determină aplicând la tarifele corespunzătoare (Tabelul nr. 2) a următorilor 

coeficienţi de corecţie: 

7.1. Pentru toate tipurile de ascensoare instalate în blocurile locative (cămine), în dependenţă 

de numărul de staţii se aplică coeficienţii indicaţi în Tabelul nr. 3 

 

Tabelul nr. 3 

Nr d/o Tip de clădire 

Coeficienți de corecție (în dependență de numărul etajelor) 

Până la 6 
De la 6 

până la 9 

De la 10 

până la 16 
Peste 16 

1 
Clădiri de locuit 

și căminr 
0,7 0,9 1,0 1,2 

 

 

7.2. Pentru toate tipurile de ascensoare în funcţie de modelul ascensorului şi sistemului de 

dirijare se aplică coeficienţii indicaţi în Tabelul nr. 4 

 

Tabelul nr. 4 

Nr d/o Caracteristicile tehnice ale ascensoarelor Coeficient de corecţie 

1 
Ascensoare cu capacitatea de ridicare 500 kg şi mai 

mare 
1,1 

2 Ascensoare cu viteza nominală mai mare de 1,0 m/s 1,15 

3 Ascensoare cu sistem de comandă electronic 1,2 

4 
Ascensoare cu sistem de comandă duplex sau de 

grup 
1,2 

5 
Ascensoare cu sistem de comandă cu convertor de 

frecventă 
1,3 

6 

Ascensoare instalate în mun. Bălţi la o distanţă de 

maxim 3 km de la secţiile tehnice de producţie ale 

prestatorului de servicii şi deservit fără sistem de 

control dispecerizat. 

1,1 

 

8. În cazul aplicării mai multor coeficienți, pentru un obiect, la determinarea prețului final, 

se aplica produsul coeficienților. 

9. În cazul solicitării de către beneficiar a unor servicii suplimentare, preţul final se stabileşte 

conform cheltuielilor reale. 

10. Modificarea tarifului pentru intreţinerea tehnică a ascensoarelor se efectuează conform 

legislaţiei in vigoare, in funcţie de nivelul preţurilor la piesele de schimb, agenţii energetici şi 

termici, precum şi de cheltuielile pentru remunerarea muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































































































 


