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1: CONTEXT: 
 
Acest concept de proiect reprezintă una dintre prioritățile majore ale Programului Regional 
Sectorial în domeniul alimentării cu apă și canalizare pentru UTA Găgăuzia  pentru perioada 
2018-2025. 
 
Programul Regional Sectorial în domeniul alimentării cu apă și canalizare pentru UTA 
Găgăuzia, aprobat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare la 5 iulie 2018,  a fost elaborat de 
Agenția de Dezvoltare Regional UTA Găgăuzia cu asistența financiară și metodologică a 
Proiectului GIZ ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale” și se bazează pe o analiză 
complexă a situației curente în sector, în concordanță cu principalele documente de 
dezvoltare strategică națională, regională și locală:  

 Strategia națională de alimentare cu apă și sanitație [2014-2028] 
 Strategia națională de mediu [2014-2023] 
 Strategia națională de dezvoltare regională [2016-2020] 
 Strategia de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia  [2017-2020] 
 Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia  [2017 – 2022] 
 Strategia de dezvoltare socio-economică a mun. Ceadâr-Lunga  [2017-2022] 

 
2: LOCALIZARE: 
 

           
 
Acest proiect își propune soluționarea problemei epurării apelor uzate în municipiul Ceadâr 
Lunga și localitățile rurale proxime, acoperind o zonă cu o populație totală de circa 40,000 
locuitori.  
 
Municipiul Ceadâr-Lunga este a doua după mărime localitate din UTA Găgăuzia (22,7 mii 
locuitori, conform estimărilor APL) și este amplasat pe cursul superior al râului Lunga, la o 
distanță de 130 km de capitala Republicii Moldova – mun. Chișinău și 30 km de centrul 
administrativ al UTA Găgăuzia – mun. Comrat. Localitatea ocupă o suprafață de cca 9,6 
km2.  
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3: PARTENERI DE IMPLEMENTARE: 
 
Implementarea acestui proiect presupune participarea următoarelor entități:  

 Primăria mun. Ceadâr-Lunga; 
 Operatorul de servicii – S.A. ”Apă-Termo” Ceadâr-Lunga; 
 Administrația raionului Ceadâr Lunga (în calitate de fondator unic al S.A. ”Apă-Termo” 

Ceadâr-Lunga); 
 Primăriile localităților rurale proxime (+operatorii locali de servicii apă-canal), în 

conformitate cu recomandările Studiului de Fezabilitate programat pentru etapa 
pregătitoare;  

 Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia. 

 
4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 
Scopul acestui proiect constă în soluționarea sistemică a problemei apelor uzate în mun. 
Ceadâr-Lunga și localitățile rurale proxime.  
 
Realizarea acestui scop presupune următoarele obiective:  

 Construcția unei noi stații de epurare în mun. Ceadâr-Lunga 
 Susținerea procesului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 

în zona Ceadâr-Lunga (peste 40,000 locuitori) 
 Îmbunătățirea stării ecologice și evitarea revărsărilor apelor uzate neprelucrate în râul 

Larga.  
 

5: DESCRIEREA PROBLEMEI:  
 
Actualmente, grație finanțării externe (creditul BERD) și interne (grant FEN), mun. Ceadâr-
Lunga a reușit să asigure o rezolvare sistemică a problemei acoperirii cu servicii de 
alimentare cu apă și canalizare în perimetrul urbei (cca 95% acoperire). Totodată, în 
conformitate cu condițiile contractului de credit BERD, municipiul Ceadâr-Lunga și 4 localități 
rurale proxime au agreat un proces complex de regionalizare a serviciilor de apă-canal în 
baza S.A. ”Apă- Termo” Ceadâr-Lunga.  
 
Totuși, această dezvoltare a agravat problema epurării apelor uzate, deoarece stația veche 
de epurare nu funcționează, fiind într-o stare avansată de uzură morală și fizică. Respectiv, 
apele uzate sunt revărsate direct în râul Lunga, fără a fi epurate (doar decantarea în iazuri 
biologice). Deoarece reconstrucția vechii stații nu mai este oportună din punct de vedere 
tehnic și economic, este necesară construcția unei stații noi de epurare.  
 
 
6: REZULTATE AȘTEPTATE:   
 
Implementarea complexă a proiectului dat va permite atingerea următoarelor rezultate: 
 Construcția și darea în exploatare a unei stații regionale de epurare a apelor uzate în 

mun. Ceadâr Lunga, care va acoperi atât necesitățile municipiului, cât și localităților 
rurale proxime (aproximativ 40,000 locuitori în total); 

 Finalizarea procesului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 
în zona Ceadâr-Lunga (peste 40,000 locuitori); 
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 Crearea premiselor tehnice pentru construcția și extinderea rețelelor de canalizare în 
localitățile rurale proxime municipiului Ceadâr-Lunga (la moment, nici o localitate din 
zonă nu dispune de rețele de canalizare, inclusiv pentru că nu există soluții pentru 
epurarea apelor uzate); 

 Reducerea nivelului de poluare a solului, apelor subterane și celor de suprafață. 

 
7:  DETALII PRIVIND DEZVOLTAREA SECTORULUI (SITUAȚIA CURENTĂ): 
 
7.1: Sistemul de alimentare cu apă în mun. Ceadâr-Lunga 
 
Alimentarea centralizată cu apă în mun. Ceadâr-Lunga se efectuează din sursă subterană, 
ce constă din 39 fântâni arteziene amplasate lângă oraș, dintre care sunt funcționale 28. Apa 
din fântânile arteziene se acumulează în 2 rezervoare (250 m3 fiecare), aflate pe teritoriul 
stației de pompare – treapta II. Din aceste rezervoare apa este pompată la 2 stații de 
pompare regionale – treapta III. O stație de pompare este dotată cu 2 rezervoare (500 m3 
fiecare), alta cu 2 rezervoare (1,000 m3 fiecare). Starea tehnică a stațiilor de pompare și a 
rezervoarelor este satisfăcătoare. 
 
Calitatea apei în principala sursă de alimentare centralizată cu apă nu corespunde cu 
cerințele pentru apa potabilă. Pentru a asigura populația cu apă potabilă în mun. Ceadâr-
Lunga au fost forate 10 fântâni arteziene de mică adâncime cu debit mic și amenajate puncte 
de distribuție a apei (buvete). Apa se livrează populației gratis. Toate cheltuielile sunt 
suportate de către S.A. ”Apă- Termo” Ceadâr-Lunga.  
 
Starea tehnică a rețelelor de apă este satisfăcătoare. Rețeaua de apă are o lungime totală 
de 160,5 km, inclusiv: 
 2,2 km - din conducte de fontă, construite în anul 1978;  
 2,3 km – din conducte din oțel, construite în anul 1981;  
 156 km - din polietilenă, construite în perioada anilor 2006-2009.  

 
Consumul specific mediu de apă este de 36 l/pers/zi. Acoperirea teritorială cu rețele este de 
99%. Acoperirea cu servicii de alimentare cu apă în mun. Ceadâr-Lunga este de 94% din 
numărul total de 7 460 de gospodării. Serviciile de alimentare cu apă se prestează 24 din 24 
ore.  
 
Consumul specific de energie electrică pentru asigurarea cu apă este de cca. 1,67 kWh/m3. 
Principala grupă de consum a apei este populația. 99,5% din consumatorii mun. Ceadâr-
Lunga dispun de contoare de apă în conformitate cu care se face evidența apei consumate. 
Consumatorii industriali au o pondere mică în consumul de apă. Necesitatea de extindere a 
rețelei este de 5 km.  
 
Principala provocare în funcționarea sistemului centralizat de alimentare cu apă din 
municipiul Ceadâr-Lunga este calitatea nesatisfăcătoare a apelor subterane (sursa principală 
de aprovizionare). 
 
7.2: Sistemul de canalizare în mun. Ceadâr-Lunga:  
 
Municipiul Ceadâr-Lunga dispune de sistem centralizat de canalizare. Sistemul existent 
constă dintr-o rețea de conducte cu o lungime totală de 90 km, 9 stații de pompare a apelor 
uzate (7 cu pompe noi) și o stație de epurare a apelor uzate nefuncțională. Acoperirea cu 
servicii de canalizare în mun. Ceadâr-Lunga este de 90% din teritoriu. Acoperirea populației 
cu servicii este de 50% (populație circa 11 200 sau 3 690 de gospodării). 
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Din cauza nefuncționării stației de epurare, energia electrică în sistemul de canalizare din 
mun. Ceadâr-Lunga se consumă doar pentru pomparea apelor uzate și constituie 0,54 
kWh/m3. 
Materialul conductelor de canalizare este reprezentat de 
 Asbociment - 9 km, construite în anul 1998;  
 Ceramică 4 km, construite în anul 1998;  
 PVC – 66,7 km, construite în perioada anilor 2012-2014; 
 Beton armat – 3,3 km, construite în anul 1986. 

 
Necesitatea de extindere a rețelelor de canalizare în municipiu este de 10 km.  
 
Principalele provocări în sistemul centralizat de canalizare sunt: 
 Stația de epurare în mun. Ceadâr-Lunga este nefuncțională. Apele uzate după 

decantare sunt deversate direct râul Lunga; 
 Nivelul scăzut de conectare a consumătorilor la rețelele de canalizare. 

 
7.3     Situația în localitățile rurale proxime:  
 
În apropiere de municipiul Ceadâr-Lunga se află: 
 5 localități rurale din raionul Ceadâr-Lunga: 

- Beșghioz (3,5 mii locuitori, acoperirea cu apeduct  – 77%, cu canalizare – 0%) 
- Baurci (8,2 mii locuitori, acoperirea cu apeduct  – 70%, cu canalizare – 0%) 
- Tomai (5 mii locuitori, acoperirea cu apeduct  – 83%, cu canalizare – 0%) 
- Gaidar (4,6 mii locuitori, acoperirea cu apeduct  – 75%, cu canalizare – 0%) 
- Cazaclia (7,2 mii locuitori, acoperirea cu apeduct  – 73%, cu canalizare – 0%) 
 și 2 localități rurale din raionul Taraclia: 

- Valea Perjei (5 mii locuitori); 
- Corten (3,4 mii locuitori).  
 
7.4 Aspecte instituționale:  

 
În municipiul Ceadâr-Lunga, serviciile de alimentare cu apă și canalizare sunt prestate de 
către Societatea pe Acțiuni ”Apă-Termo” Ceadâr-Lunga. Unicul deținător de acțiuni al 
societății este Administrația Raionului Ceadâr-Lunga.  
 
În contextul creditului pentru dezvoltare din partea BERD, a fost agreată regionalizarea 
serviciilor de apeduct și canalizare în baza S.A. ”Apă-Termo” Ceadâr-Lunga, la care 
urmează să participe mun. Ceadâr-Lunga și 4 localități rurale proxime (Baurci, Cazaclia, 
Tomai și Beșghioz). La moment, Consiliile Locale Baurci și Cazaclia deja au aprobat deciziile 
respective, iar decizia Consiliului Local Beșghioz și Tomai urmează a fi adoptată în 
primăvara anului 2018. De asemenea, în contextul regionalizării serviciilor, sunt purtate 
negocieri cu organele administrației publice locale din alte localități vecine - Gaidar și Chiriet-
Lunga.  
 
7.5 Aspecte financiare 
 
Volumul vânzărilor a S.A. ”Apă-Termo” Ceadâr-Lunga reflectă o dinamică pozitivă și a 
înregistrat o valoare de 11.7 mln MDL în 2017, ceea ce constituie cu 16,5 % mai mare decît 
în 2016 și cu 13,7 % mai mare decât în 2015.  
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Structura vânzărilor e reprezentată de prestarea serviciului de apă cu o pondere de 51,3%, 
serviciul de canalizare – 33,5 %, gestionarea deșeurilor solide – 9,4 %, servicii excavator – 
4,5% și alte servicii – 1,2 %. 
 
Operatorul a înregistrat o rentabilitate negativă din activitatea operațională în perioada 
2016-2017 de 4.104,3 mii lei și respectiv de 3.890,9 mii lei.  
Motivul principal pentru care operatorul înregistreză pierderi este că tarifele actuale la 
serviciile de alimentare cu apă și canalizare stabilite pentru populație nu acoperă costurile 
operaționale.  
 
În rezultatul analizei fluxurilor de numerar se observă un flux de numerar pozitiv pentru 
perioada 2015-2016 de 260,3 mii lei și 1.425,4 mii lei. Acesta este principalul indicator care 
demonstrează că operatorul dispune de suficiente mijloace bănești pentru achitarea 
datoriilor. 
 
Totodată, este necesar de menționat că fluxul de numerar este mult mai mic decît costurile 
privind uzura mijloacelor fixe (circa 5.830,2 mii lei anual). Aceasta situație reflectă că 
operatorul nu are posibilitatea de a-și recupera costurile de capital prin tarife și respectiv are 
loc consumul de capital. 
 
Capitalul de lucru reprezintă diferența dintre activele circulante ale unei companii și datoriile 
curente ale acesteia. Este o unitate de măsură comună a lichidității și eficienței unei 
companii. Capital de lucru pozitiv indică faptul că o companie este în măsură să-și achite 
datoriile pe termen scurt. Capitalul de lucru a societății este pozitiv în ultimii 3 ani, ceea ce 
reflectă că întreprinderea poate acoperi datoriile curente cu activele sale curente. 
 
Rata lichidității curente măsoară performanța financiară a lichidității companiei. Aceasta 
indică capacitatea unei companii de a-și îndeplini obligațiile în privința datoriilor pe termen 
scurt. Cu cît este mai mare coeficientul, cu atât mai mare este nivelul de lichiditate al 
companiei. Valoarea standard a raportului curent de lichiditate este de 2, fiind considerată o 
poziție financiară confortabilă pentru majoritatea întreprinderilor. Rata lichidității curente a 
operatorului este în creștere și a înregistrat valori între 7,91 – 9,44, ceea ce reflectă că 
întreprinderea se află într-o poziție financiară destul de confortabilă. 
 
Rata lichidității imediate arată capacitatea companiei de a-și achita datoriile curente doar 
cu numerar și echivalente de numerar. O rată a lichidității imediate mai mare ca 1 înseamnă 
că toate datoriile curente pot fi plătite cu numerar și echivalente de numerar. Un raport sub 1 
înseamnă că întreprinderea are nevoie de mai multe active decât rezervele de numerar 
pentru a achita datoriile curente. Rata lichidității imediate în perioada 2015-2016 se află între 
2,72 – 4,77, ceea ce înseamnă că întreprinderea dispune de suficiente lichidități de numerar 
pentru a-și achita datoriile curente.  
 
Rotația creanțelor determină cît de repede societatea își poate colecta creanțele de la 
clienți. Cu cât este mai mare viteza de rotație a creanțelor cu atît mai bine compania 
colectează creanțele. Durata de rotație a creanțelor a S.A. ”Apă-Termo” Ceadâr-Lunga în 
perioada 2015-2016 este de 66,4 – 69,7 zile, ceea ce depășește 30 de zile (număr optim de 
zile pentru rotația creanțelor). Creanțele cu termen de achitare mai mare de 3 luni la 
01.01.2018 sunt în valoare de 144,4 mii lei sau 1,2% din valoarea vânzărilor și nu reprezintă 
un pericol privind situația financiară a operatorului. 
 
Rotația datoriilor evaluează cât de repede o companie se achită cu furnizorii. O rotație 
înaltă înseamnă că între achiziția bunurilor și serviciilor și plata acestora este o perioadă 
foarte scurtă de timp. Pe de altă parte, o rotație mai mică a datoriilor semnifică, de obicei, că 
întreprinderea  î-și plătește cu întârziere furnizorii. Durata de rotație a datoriilor s-a micșorat 
în dinamică de la 27,3 zile în 2015 la 14,6 zile în 2016, fiind în limita de 30 de zile (număr 
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optim de zile pentru rotația datoriilor), ceea ce reflectă că operatorul este deține controlul 
eficient privind achitarea datoriilor curente.  
 
Gradul de îndatorare globală (datoriile pe termen lung și datoriile curente raportate la 
activele companiei) în perioada 2015 – 2016 este de 13,8 % și respectiv de14,1 %. În condiții 
normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50 %. Prin urmare 
gradul de îndatorare a operatorului este mic, chiar dacă întreprinderea are contractate 
credite și împrumuturi pe termen lung, fapt ce caracterizează pozitiv activitatea operatorului. 
 
Rata solvabilității generale reflectă gradul în care datoriile totale sunt acoperite de către 
activele totale ale întreprinderii. Dacă rata solvabilității generale este mai mică de 1, situația 
financiară a întreprinderii este dificilă. Rata solvabilității generale a societății este între 7,1 – 
7,3 sau mult mai mare ca 1, iar aceasta reflectă că datoriile curente nu reprezintă un pericol 
pentru situația financiară a întreprinderii. 
 
Costurile totale ale S.A. ”Apă-Termo” Ceadâr-Lunga reflectă o dinamică de creștere și au 
înregistrat valoarea de 15.750,8 mii lei în 2017, ceea ce constituie cu 9,4 % mai mult decît în 
2016 și cu 33,1 % mai mult decât în 2015. 
 
În structura costurilor operaţionale privind serviciile prestate ponderea cea mai mare de circa 
40,4 % o reprezintă costurile privind uzura mijloacelor fixe, urmate de costurile de personal – 
32,8%, cheltuielile de energie electrică - 17,1%, servicii acordate de terți – 2,4%  și alte 
cheltuieli – 7,3%.  
 
Acoperirea de către tarifele actuale a costurilor operaționale pentru serviciul de alimentare cu 
apă este în proporţie de 58,5 % pentru populaţie şi 144,5 % pentru instituţii bugetare şi 
agenţi economici. Deoarece tariful pentru populație este stabilit sub nivelul costurilor 
operaționale suportate, operatorul înregistrează pierderi din prestarea acestui serviciu.  
 
Pentru serviciul de canalizare acoperirea de către tarife a costurilor operaționale este în 
proporţie de 45,8% pentru populaţie şi 105,8 % pentru instituţii budgetare şi agenţi 
economici. De asemenea operatorul înregistrează pierderi și de la serviciul de canalizare, 
deoarece tariful este sub nivelul costurilor operaționale. 
 
În cadrul S.A. ”Apă-Termo” Ceadâr-Lunga activează 81 de angajați dintre care 11 persoane 
sunt personal administrativ și 70 de persoane încadrați în activitatea de bază privind 
prestarea serviciului de apă și canalizare. Salariul mediu per angajat este de 3.817,0 lei 
lunar. 
 
Gradul de uzură al mijloacelor fixe calculat în mediu pe toate mijloacele fixe este de 16 %, 
ceea ce indică că mijloacele fixe au un grad mic de uzură. Totodată, gradul de uzură pe 
categorii de mijloace fixe este: pentru clădiri - 49%, construcții speciale – 62,6 %, utilaje și 
instalații de transmisie – 8,4 % și mijloace de transport – 22,6 %.  
 
SA ”Apă-Termo Ceadâr-Lunga” este asigurată la nivel corespunzător cu tehnică și 
mecanisme pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Societatea 
dispune de: 2 excavatoare ”Caterpillar 428F” (2013); 4 mașini speciale de tip Ford si Iveco 
(2013); 3 autoturisme, tractor cu remorcă T-40, automacara КС 2561, motopompă HONDA și 
un autovehicul specializat de tip GAZ 53.  
 
7.6 Tarife: 

 
Tarifele în vigoare au fost aprobate prin deciziile Administrației Raionului Ceadâr-Lunga 
(#10/8 din 17.10.2012 și #10/1 от 08.10.2015) și constituie: 
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 Tariful pentru servicii de alimentare cu apă: populație – 16,20 MDL/m3 și agenții 
economici – 40 MDL/m3. 

 Tariful pentru servicii de canalizare: populație 13 MDL/m3 și agenții economici – 30 
MDL/m3; 

 
Nivelul ridicat al tarifului diferențiat pentru agenții economici stimulează dezvoltarea 
sistemelor individuale de alimentare cu apă. Acestea refuză conectarea la sistemul 
centralizat de alimentare cu apă și construiesc fântâni arteziene proprii. 
 
Nivelul redus al veniturilor populației creează provocări majore în ceea ce privește creștere a 
tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. În anul 2016, salariul mediu în 
regiune a constituit 3,870 MDL (femei – 3.700 și bărbați – 4,000), fiind cel mai mic printre 
regiunile de dezvoltare (salariul mediu în RM a constituit 5,000 MDL. Pensia medie în 
regiune este de 1,220 MDL (bărbați 1.381 și femei – 1.154). În conformitate cu practica 
internațională, costul pe cap de locuitor pentru ambele servicii de AAC nu trebuie să 
depășească 3.5 - 4% din venitul mediu al unei familii (gospodării). Aceasta ar însemna cca 
300 lei/gospodărie per lună.  De asemenea, conform prevederilor Strategiei de Alimentare cu 
Apă și Sanitație (2014-2028) la stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, 
se va lua în considerare capacitatea de plată a consumatorilor, cu un reper de 3-5% din 
venitul mediu al unei gospodării. Deoarece 5% din bugetul gospodăriilor casnice se situează 
la limita superioară a capacității de plată a unei familii în țările în curs de dezvoltare. Există 
preocuparea că în Republica Moldova furnizarea unor servicii la un standard minim de 
calitate s-ar putea să nu poată fi suportată financiar de o mare parte a populației. 
 
8: ETAPE ȘI ACTIVITĂȚI PROPUSE:  
 
Etapa 1: Elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția și operarea stației regionale 
de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr Lunga (care va acoperi inclusiv necesitățile 
localităților învecinate); 
 
Etapa 2: Elaborarea documentației de proiect pentru construcția stației regionale de epurare 
a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga; 
 
Etapa 3: Construcția stației regionale de epurare a apelor uzate; 

Notă: Se propune implementarea etapelor 2 și 3 prin intermediul unui singur antreprenor 
(respectiv, activitățile urmează a fi licitate la pachet). 
 
Etapa 4: Construcția rețelelor de canalizare în localitățile învecinate, cu deversarea apelor 
uzate la stația regională de epurare a apelor uzate din mun. Ceadâr-Lunga (în conformitate 
cu recomandările Studiului de Fezabilitate). 
 
9: RISCURI:  
 
În cadrul realizării proiectului sunt necesare de analizat și evaluat următoarele riscuri 
posibile: 
 Îmbătrânirea populației și migrația, cu impact asupra numărului populației, capacității 

de plată și consumului de servicii; 
 Posibile inconsecvențe politice la nivel național și regional, care pot afecta volumul și 

destinația finanțărilor externe; 
 Interesul redus al populației de a se racorda la rețelele de canalizare datorită nivelului 

redus de venituri și tarifului ridicat; 
 Rezistență instituțională față de procesul de regionalizare  
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10: COSTURI ESTIMATIVE:  
 
Costul total estimativ al proiectului constituie 10,3 mln euro, inclusiv: 
 

Tipul lucrărilor Costul estimativ, € 

Elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de 
epurare € 200.000 

Elaborarea documentației de proiect privind construcția stației de 
epurare (circa 40 mii persoane) € 480.000 

Lucrări de consturcție - stația de epurate (40 mii persoane) € 9.600.000 

Total € 10.280.000 
 
 
11: PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 
 
Implementarea completă a proiectului va dura aproximativ 3 ani, inclusiv:  
 
1. Etapa pregătitoare  1 an 
1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate  Lunile 1-12 

2 Proiectare și construcție 2 ani 
2.1 Elaborarea documentației de proiect  Lunile 13-24 

2.2 Construcția și darea în exploatare a stației regionale de 
epurare a apelor uzate   

Lunile 25-36 

 
 
12: INFORMAȚIE DE CONTACT:  
Agenția de Dezvoltare 
Regională UTA Găgăuzia 

Mun. Comrat, str. Pobeda, 50,  
Tel: +373 298 2 26 93, Fax: +373 298 2 26 93, 
Email: adr.utag@gmail.com 
Director: Ianioglo Valerii 

Primăria mun. Ceadâr-
Lunga 

Mun. Ceadâr Lunga, str. Lenin, 91 
Tel: (291) 2-18-40 
Еmail: primaria.ceadirlunga@gmail.com 
Primar: Anatolie Topal  

Administrația Raionului 
Ceadâr-Lunga 

Mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin ,52. 
Тел. +(373 291) 2 20 58, Факс +(373 291) 2 11 68 
E-mail: ceadirpred@mail.ru 
Președintele raionului: Valentin Cara 

S.A. “Apă-Termo” Ceadâr-
-Lunga” 

Mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 108 
Tel: (291) 21372 
 Еmail: apa-termo@mail.ru 
Director: Ivan Torlac 
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