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1. Introducere 
 
Importanţa locuinţei şi responsabilităţile corespunzătoare ale statelor au fost recunoscute 
într-un şir de documente internaţionale, printre care: Carta Socială Europeană a CE din 
1961 (art. 16), Protocolul ei adiţional din 1988 (art. 4), Carta Socială Europeană Revizuită 
din 1996 (art. 31), Agenda Habitat a ONU adoptată la Istambul în 1996 şi Declaraţia cu 
privire la oraşe şi alte aşezăminte umane din mileniul nou, adoptată de către sesiunea 
specială a Asambleei Generale a ONU pentru o generalizare şi evaluare a implementării 
Agendei Habitat (New York, 6 - 8 iunie 2001). 
 
Participarea ONU la soluţionarea problemelor în domeniul localităţilor, asigurării cu 
locuinţe şi dezvoltării sectorului spaţiului locativ demonstrează importanţa problemei 
locative în sensul cel mai larg al cuvântului privind crearea condiţiilor normale pentru 
viaţa omului. Într-adevăr dreptul la locuinţă aparţine celor mai importante drepturi ale 
omului. Locuinţa este necesitatea vitală a omului şi constituie unul din drepturile de bază 
ale cetăţenilor din toate ţările, indiferent de nivelul dezvoltării economice ale acestor 
state. 
 
În conformitate cu articolul 25 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată şi 
proclamată de Asamblea Generală a ONU la 10 decembrie 1948 (la care Republica 
Moldova a aderat în anul 1990 prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990), 
„Orice persoană are dreptul la un nivel de viaţă corespunzător asigurării sănătăţii sale, 
bunăstării proprii şi a familiei, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea 
medicală, precum şi serviciile sociale necesare”. 
 
Dreptul la locuinţă este confirmat şi de multiple convenţii internaţionale, aşa cum ar fi 
“Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale si culturale” din 
16.12.1966 (în vigoare pentru Republica Moldova de la 26 aprilie 1993), unde se spune 
că „Statele părţi la prezentul Pact, recunosc dreptul oricărei persoane la un nivel de trai 
suficient pentru ea însăşi şi familia sa, inclusiv hrana, îmbrăcămintea şi locuinţa, precum 
şi la o îmbunătăţire continuă a condiţiilor sale de existenţă. Statele părţi vor lua măsuri 
potrivite pentru a asigura realizarea acestui drept şi recunosc în acest scop importanţa 
esenţială a unei cooperări internaţionale liber consimţite”. Astfel, scopul principal al 
statului constă în îmbunătăţirea condiţiilor locative şi altor condiţii de trai ale cetăţenilor. 
Acest fapt constituie şi o obligaţie al dreptului internaţional. 
 
Dreptul la locuinţă nu trebuie interpretat ca dreptul oricărui cetăţean pribeag (fără 
adăpost) de a cere de la administraţia publică să fie asigurat cu locuinţă. Dreptul la 
locuinţă înseamnă obligaţia organelor de stat de a crea astfel de condiţii, încât fiecare 
nevoiaş să aibă acces liber pentru ă-şi rezolva problema locativă reieşind din posibilităţile 
sale financiare de care dispune. Totodată, acest drept include dreptul cetăţenilor de a nu fi 
evacuaţi din locuinţă forţat, să nu fie supuşi unor metode de discriminare la repartizarea 
locuinţelor, asigurarea drepturilor egale la locuinţă, apărarea în acest context a drepturilor 
copiilor orfani, aflaţi sub tutelă şi cetăţenilor socialmente vulnerabili (dezavantajaţi), 
consolidarea apărării drepturilor familiei şi altele. Organele puterii de stat sunt obligate să 
protejeze în mod legal aceste drepturi ale cetăţenilor. 
 
Locuinţa joacă un rol important în dezvoltarea societăţii şi constituie factorul principal în 
progresul social-economic şi cultural al ţării. 
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2. Premisele elaborării Strategiei politicii locative 
 
Este ştiut faptul că în perioada dirijării centralizate a economiei naţionale statul impunea 
administraţiei publice locale sub formă de directive nu numai volumul construcţiei de 
locuinţe pentru necesităţile populaţiei, dar şi tipul, mărimea lor, cheltuielile limită pentru 
construcţia 1 m2 de suprafaţă totală, recomanda instituţiilor de proiectare standarde 
tehnice, scheme constructive ale blocurilor de locuinţe, tehnologii de construire, materiale 
de construcţie etc. Acest regim de strictă economie era într-un fel motivat prin folosirea 
mecanismului de repartizare a locuinţelor pe gratis şi nivelul redus la plata pentru 
achitarea serviciilor locativ-comunale. 
 
Pentru a satisface directivele statului privind soluţionarea unor importante probleme 
sociale, baza normativă a locuinţei în perioada socialistă se transforma încet, dar sigur, 
din categorie ştiinţifică în categorie politică. 
 
Trecerea Republicii Moldova de la sistemul administrativ de comandă la principiile 
economiei de piaţă, renunţarea statului la rolul de monopolist privind investirea 
mijloacelor financiare pentru dezvoltarea şi întreţinerea fondului de locuinţe a condus 
spre o situaţie neordinară în sectorul spaţiului locativ care necesită noi moduri de 
abordare. 
 
S-a schimbat aspectul problemei locative: în perioada socialistă construcţia locativă se 
considera ca sferă neproductivă. În condiţiile economiei de piaţă, când locuinţa a devenit 
marfă, ea s-a transformat într-un sector important al economiei reale. Problema locativă 
are nu numai aspect social, ci şi economic. 
 
Au scăzut brusc alocările financiare din bugetul de stat şi municipal pentru construcţia de 
locuinţe. Comparativ cu anul 1990 volumul construcţiei de locuinţe s-a redus în 
Republica Moldova de 5,5 ori, iar în municipiul Chişinău de 2,9 ori. 
 
Totodată, ritmul de construcţie a caselor individuale în municipiu sporeşte anual. 
Conform datelor statistice volumul de dare în exploatare a crescut de la 65,1 mii m. p. în 
anul 1998 până la 125,5 mii m. p. în anul 2001, cu alte cuvinte, s-a mărit de 1,9 ori. 
Nivelul mediu anual de dare în exploatare a caselor de locuit în această perioadă a 
constituit 150,9 mii2 m suprafaţă totală. În acelaşi timp o atenţie insuficientă a fost 
acordată construcţiei locative pentru categoriile de populaţie cu un venit mediu, ba chiar 
modest. Ponderea înaltă a investiţiilor private nu este îmbucurătoare, de oarece 
construcţia de noi spaţii locative a devenit o chestiune ce ţine integral numai de 
investiţiile private şi depinde de cererea pieţei şi capacităţile financiare ale populaţiei. 
 
Piaţa de locuinţe, creată în primii ani de reforme economice, s-a dovedit a fi 
neasigurată cu resurse financiar-creditare necesare pentru construcţia şi procurarea 
locuinţelor. Începând cu anul 1995 volumul de locuinţe date în exploatare în municipiul 
Chişinău constituie de la 0,6 până la 1,3 % din fondul locativ existent. Asemenea ritmuri 
de renovare a fondului locativ prezintă un pericol real de învechire fără nici o speranţă, iar 
dacă luăm în considerare faptul că cea mai mare parte a fondului de locuinţe se află în 
zone cu un nivel de seismicitate sporit, atunci consecinţele politicii în construcţia de 
locuinţe pot fi imprevizibile. 
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Conform datelor Direcţiei locuinţe a Primăriei municipiului Chişinău numărul 
cetăţenilor luaţi la evidenţă până la 01.10.2002 pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuire constituie 62559 familii, din care 28945 familii incluse în lista de aşteptare a 
spaţiului locativ la preturi şi 33614 familii se aflau la evidenţă la organizaţii şi 
întreprinderi. Prima persoană atestată în această listă a fost inclusă în anul 1964. 
 
Sistemul de evidenţă a persoanelor ce au nevoie de locuinţă trebuie schimbat. Listele 
de aşteptare nu reflectă veridic necesitatea reală de locuinţe. În liste nu figurează un 
număr mare de persoane care au nevoie de locuinţe, dar din anumite motive obiective nu 
sunt luate la evidenţă. Listele de aşteptare de la întreprinderi şi organizaţii şi-au pierdut 
sensul. În aceste liste trebuie incluse numai persoanele, care conform legislaţiei trebuie să 
beneficieze de ajutorul acordat în cadrul unor programe sociale bine orientate. 
 
Conform unor studii s-a constatat că sectorul spaţiului locativ este suprapopulat: într-o 
cameră locuiesc în medie câte 1,6 persoane, în timp ce în ţările Europei de Est – câte 1,2, 
Europei Centrale - 1,0 şi în ţările Europei de Vest - 0,7 persoane. În 15% din apartamente 
locuiesc câte două-trei familii. Totodată, mulţi proprietari din municipiul Chişinău dispun 
de 2-3 şi mai multe locuinţe. Alte gospodării familiare compuse din două-trei generaţii 
locuiesc împreună şi nu se despart în familii separate numai din cauza că nu pot procura 
încă o locuinţă şi nu pot arenda spaţiul locativ privat din cauza preţurilor mari. 
 
O altă problemă este întreţinerea spaţiului locativ. Circa 60 la sută din reţelele tehnice 
interioare şi 30 la sută din suprafaţa acoperişurilor necesită reparaţie capitală urgentă. 
Pentru executarea celor mai stringente lucrări de reparaţie capitală a fondului locativ 
municipal sunt necesare surse financiare în mărime de 60 mln lei, numărul blocurilor cu 
apartamente ce necesită renovare este în continuă creştere. În urma privatizării spaţiului 
locativ, formării asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate, gospodăria comunală s-
a pomenit într-o stare critică. Practic s-a stopat modernizarea, reconstrucţia spaţiului 
locativ învechit. 
 
În scopul ameliorării situaţiei create în domeniul sectorului spaţiului locativ în primul 
rând este strict necesar de creat institutul locuinţei sociale pentru categoriile de 
cetăţeni socialmente vulnerabile. Legislaţia va determina criteriile, conform cărora 
cetăţenii respectivi vor fi consideraţi socialmente vulnerabili. Locuinţa socială va asigura 
aceste categorii de cetăţeni cu normative sanitare şi tehnice minimale, va fi repartizată pe 
gratis în baza unui contract de chirie fără posibilităţi de a fi privatizată, răscumpărată sau 
transmisă în subarendă. 
 
Cadrul legislativ-normativ care reglementează activitatea sectorului locativ a fost 
elaborat în general într-o perioadă scurtă după proclamarea independenţii Republicii 
Moldova. Deoarece s-au schimbat bazele, ce determină funcţiile şi responsabilităţile 
statului, organelor publice locale în problema asigurării dreptului cetăţenilor la spaţiu 
locativ, s-au format noi raporturi economico-juridice între părţile implicate în procesul de 
construcţie, gestionare, exploatare a spaţiului locativ, precum şi pe piaţa de bunuri 
imobile, a fost necesar de elaborat o bază legislativă nouă care să asigure tranziţia de la 
economia planificată la economia de piaţă. Documentele elaborate anterior, cum ar fi 
deciziile Primăriei municipiului Chişinău nr. 8/27 din 09.04.1992 “Cu privire la 
Concepţia construcţiei locative în oraşul Chişinău pentru perioada de tranziţie”, nr. 25/2 
din 14.11.1996 “Cu privire la reconstrucţia cartierelor de locuinţe construite în anii 1960-
1970”, nr. 16/5 din 02.08.2001 “Cu privire la aprobarea construirii mansardelor la casele 
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de locuit din municipiul Chişinău”, alte decizii au fost realizate într-o măsură insuficientă 
şi necesită modificări. 
 
Completările şi modificările bazei legislative nu totdeauna ameliorează situaţia din 
sector, ba dimpotrivă, complică uneori relaţiile dintre actorii care activează în domeniu, 
frânează dezvoltarea de mai departe a sectorului de locuinţe. Taxa pentru construcţiile de 
locuinţe cu valoarea de peste un milion lei s-a majorat neîntemeiat de 20 de ori 
comparativ cu anul 2001 şi a influenţat creşterea cheltuielilor cu 14 lei la 1 m. p. de 
suprafaţă totală, sau 1400 lei pentru un apartament cu trei odăi, iar pentru un bloc de 
locuinţe aceste cheltuieli constituie 50 mii lei. Totodată s-a complicat procedura de 
elaborare a autorizaţiei de construcţie care durează uneori mai mult de o lună. 
 
Legislaţia specială privind finanţarea sectorului locativ practic lipseşte. În virtutea 
situaţiei social-economice create în republică (solvabilitatea joasă a populaţiei, nivelul 
înalt al inflaţiei, lipsa unei legislaţii perfecte) din procesul de construcţie a locuinţelor 
decade un asemenea investitor potenţial cum ar fi băncile comerciale, care, 
deocamdată, nu manifestă interes pentru creditarea construcţiei de locuinţe. În procesul 
formării noului sistem de finanţare a sectorului locativ, orientat spre piaţă, trebuie ţinut 
cont de legislaţia în vigoare ori în curs de elaborare şi în afară de aceasta este necesar de a 
elabora Legea cu privire la creditarea ipotecară. 
 
Au trecut mai bine de 10 ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, dar 
deocamdată nu este înlocuit Codul cu privire la locuinţe al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldoveneşti din 03.06.1983, cu toate că prevederile lui sunt depăşite şi 
documentul nu mai poate funcţiona în condiţiile actuale. Tărăgănarea elaborării unui nou 
Cod de facto prezintă o frână în reforma şi dezvoltarea sectorului de locuinţe. 
 
Este necesară o transparenţă mai mare a însăşi procesului de elaborare a proiectelor 
actelor legislative şi instrucţiunilor departamentale în acest domeniu. Astfel procesul ar 
deveni mai dinamic şi ar diminua posibilitatea ca proiectele de legi prezentate 
Parlamentului să nu ţină cont de unele aspecte esenţiale ale problemelor pe care le 
vizează. 
 
Legislaţia nu ţine cont de nivelul veniturilor reale ale populaţiei care trebuie să achite 
în calitate de consumator plata serviciilor locativ-comunale. Organele de resort 
controlează foarte slab activitatea furnizorilor monopolişti de resurse energetice în 
vederea reducerii costului de producere a serviciilor prestate, a resurselor energetice 
furnizate consumatorilor, cheltuielilor neproductive în domeniul gestionat, restructurării 
sistemelor tehnice privind producerea şi transportul resurselor energetice până la 
consumatorul final. Reţeaua de transport a resurselor energetice, care aproviziona până în 
anul 1990 atât sectorul de producţie puternic dezvoltat, cât şi sectorul spaţiului locativ, 
până în prezent n-a suferit schimbări tehnice radicale şi continuă să activeze ineficient, 
având aceeaşi parametri tehnici (ţevi cu diametre mari şi slab izolate, puncte termice slab 
echipate, pompe costisitoare etc.). 
 
Lipsa transparenţei calculelor, structurii tarifelor pentru achitarea serviciilor 
locativ-comunale prestate populaţiei provoacă nemulţumiri întemeiate din partea 
consumatorilor casnici. 
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Este complicată procedura de atribuire a terenurilor de pământ pentru construcţia 
caselor de locuit, nu se respectă în această privinţă termenii de examinare a cererilor de 
către serviciile de resort ale Primăriei municipiului Chişinău, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 03.05.1996 “Despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor”. 
 
La fel este complicată procedura de schimbare a destinaţiei spaţiului locativ şi de 
obţinere a dreptului pentru efectuarea construcţiilor, reconstrucţiilor, amenajărilor. 
Deoarece mai există foarte mulţi doritori de a “anexa” nişte construcţii la apartamentele 
amplasate în blocuri de locuinţe serii-tip vechi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, ar 
fi rezonabil să se elaboreze în mod centralizat variante de proiecte pentru fiecare serie-tip 
de case, care ar satisface atât doleanţele locatarilor pentru ameliorarea condiţiilor de 
locuire, cât şi pentru îmbunătăţirea aspectului arhitectural al blocurilor de locuinţe, fără 
afectarea rezistenţei, durabilităţii clădirilor în ansamblu. 
 
Este bine cunoscut faptul că în ramura construcţiei de locuinţe sunt angajaţi specialişti cu 
experienţă (proiectanţi, ingineri constructori, tehnologi), majoritatea obiectivelor de 
construcţie nu sunt complicate din punct de vedere tehnologic, constructiv, totuşi 
legislaţia nu prevede construcţia caselor de locuit în paralel cu proiectarea lor. 
 
Continuă repartizarea loturilor pentru construcţia caselor de locuit individuale cu 
curte, deşi în raza municipiului Chişinău există un mare deficit de terenuri de pământ. În 
general lipseşte transparenţa în procedurile de atribuire a terenurilor destinate pentru 
construcţii, iar informaţia referitoare la costul unor servicii prestate de către structurile 
respective ale Primăriei, precum şi caracteristicile terenurilor, nu este accesibilă 
potenţialilor beneficiari. 
 
S-au format noi raporturi economico-juridice între părţile implicate în procesul de 
construcţie, gestionare, exploatare a spaţiului locativ, precum şi pe piaţa de bunuri 
imobile. Este necesar de determinat prin lege mecanismul de interacţiune între 
administraţia publică locală şi proprietarii locuinţelor, gestionarii fondului locativ, 
prestatorii de servicii locativ-comunale. Controlul privind executarea actelor normative 
în domeniul exploatării fondului de locuinţe nu poate fi eficient dacă Primăria este lipsită 
de posibilitatea de a influenţa activitatea furnizorilor de resurse energetice, gestionarilor 
fondului locativ în vederea prestării serviciilor calitative, precum şi de a aplica măsuri de 
constrângere în cazurile cuvenite. 
 
În contextul reformelor economice din ultimul deceniu sectorul construcţiei de locuinţe a 
beneficiat de prea puţină atenţie. S-a degenerat un important potenţial industrial, 
inclusiv cel de producere a materialelor de construcţii, s-a agravat astfel declinul 
economiei reale. Fostele întreprinderi de stat din complexul de construcţie şi producere a 
materialelor de construcţie au devenit societăţi pe acţiuni, unele s-au transformat în 
diverse tipuri de întreprinderi cu capital social privat, altele au dispărut cu totul. 
 
 
 
3. Obiectivele Strategiei politicii locative 
 
Asigurarea populaţiei cu locuinţe constituie un obiectiv major în rezolvarea problemelor 
sociale, iar construcţia locativă este un domeniu prioritar al economiei reale în cadrul 
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municipiului Chişinău. Dezvoltarea sectorului spaţiului locativ va ameliora situaţia în 
multiple planuri: va îmbunătăţi condiţiile locative ale oamenilor, va spori numărul 
locurilor de muncă, va stimula sferele economice adiacente, va crea perspective durabile 
pentru viaţa unui enorm contingent uman pentru formarea multilaterală a persoanelor 
angajate. 
 
Una din sarcinile Strategii politicii locative este de a depăşi situaţia creată în domeniul 
sectorului spaţiului locativ, generată de insuficienţa investiţiilor de stat, capacitatea 
scăzută a populaţiei de a acoperi cheltuielile pentru întreţinerea şi construcţia de 
apartamente, case individuale. Totodată, creşte în continuare necesitatea de locuinţe. 
Aceşti parametri de bază impun adoptarea Strategiei politicii locative, care trasează 
metodele şi mijloacele de soluţionare a problemei, pornind de la noile realităţi social-
economice. 
 
Strategia creează premisele de reanimare substanţială a construcţiei de locuinţe. Ea va 
pune o barieră solidă şi în calea tendinţei de emigrare în masă a populaţiei tinere. Fără 
casă şi fără muncă în Moldova, zeci de mii de tineri lucrează ilegal pe şantierele de peste 
hotare. Scopul este ca ei să creeze valori imobiliare pentru propria ţară, pentru propriile 
familii, nu doar în străinătate. 
 
Situaţia actuală pune în faţa Primăriei municipiului Chişinău sarcina de a găsi noi 
abordări şi metode pentru soluţionarea problemelor locative. 
 
Scopurile principale ale Strategiei politicii locative municipale sunt: 
 
 Asigurarea dreptului şi posibilităţilor reale pentru fiecare cetăţean de a-şi alege modul 

cel mai convenabil de soluţionare a problemei locative. 

 Crearea garanţiilor constituţionale privind asigurarea gratuită cu locuinţe sociale a 
păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei. 

 Diversificarea formelor, prin care pot fi rezolvate sarcinile de îmbunătăţire a 
condiţiilor locative ale tuturor categoriilor sociale. 

 Implementarea pe larg a mecanismului creditării ipotecare a construcţiei locative şi a 
altor forme uşor accesibile pentru procurarea apartamentelor în proprietate privată. 

 Crearea condiţiilor pentru atragerea surselor financiare nebugetare (economii ale 
cetăţenilor, resurse de la întreprinderi, asociaţii şi sindicate, credite bancare, investiţii 
şi donaţii de provenienţă locală şi externă). 

 Perfecţionarea cadrului juridic şi instituţional care reglementează activitatea şi 
dezvoltarea sectorului spaţiului locativ. 

 Promovarea principiilor de colaborare între sectoarele de stat şi cel privat. 

 Reconstrucţia şi modernizarea cartierelor, microraioanelor formate din case de locuit 
învechite, cu termen de exploatare depăşit, îmbunătăţirea aspectului lor arhitectural şi 
asigurarea lor cu dotări tehnice moderne. 

 Satisfacerea treptată a necesarului de locuinţe sociale, stabilirea criteriilor de 
repartizare echitabilă a spaţiului locativ în condiţii accesibile pentru familiile şi 
persoanele socialmente vulnerabile (dezavantajate), precum şi pentru familiile tinere. 
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 Majorarea volumului de construcţie a locuinţelor. 

 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor locativ-comunale şi de deservire a spaţiului locativ, 
care va întări disciplina de plată a consumatorilor casnici. 

 
Sectorul spaţiului locativ este componentul cheie al oricărei economii şi activităţi 
economice în general. El este parte componentă a sectorului de producere şi poate fi 
utilizat în calitate de propulsor al potenţialului economic. Numai în acest caz Strategia 
politicii locative va deveni eficientă atât din punct de vedere social, cât şi din punct de 
vedere economic şi va contribui la ridicarea nivelului de viaţă şi bunăstării oamenilor. 
 
Obiectivele Strategiei politicii locative a municipiului Chişinău nu trebuie formate separat 
de posibilităţile economice şi existenţa resurselor financiare, materiale, umane. Elaborând 
politici, strategii de dezvoltare durabilă a ţării, Guvernul Republicii Moldova va ţine cont 
de influenţa lor asupra sectorului spaţiului locativ, deoarece fondul locativ are o mare 
importanţă social-economică. Fiind un domeniu al economiei reale care foloseşte 
investiţii pe o perioadă îndelungată, sectorul spaţiului locativ cu mecanismele de 
finanţare, sistemul de creditare şi subvenţionare, este expus pericolului acţiunilor de 
hiperinflaţie, ratei dobânzilor bancare înalte şi instabilităţii economice. 
 
Astfel, la baza Strategiei politicii locative sunt puse factorii economici. În statele membre 
ale UE pentru construcţia locativă şi renovarea fondului locativ existent revine 25 % din 
volumul total de investiţii. (Pentru municipiul Chişinău acest indice nu depăşeşte 6 la 
sută). Această activitate contribuie esenţial la ridicarea nivelului economic şi gradului 
înalt de utilizare a forţei de muncă. 
 
Din punctul de vedere al politicii economice locuinţa nu este marfă în sensul obişnuit al 
cuvântului. Datorită faptului că procesul de construcţie, inclusiv lucrările de pregătire a 
documentaţiei de proiect, precum şi achitarea deplină a costului locuinţei construite are 
un caracter de lungă durată, oferta va reacţiona cu mare întârziere la cererea solicitanţilor 
de locuinţe şi va fi însoţită de riscul majorării costului pe un termen scurt. 
 
Locuinţa este capital, în care sunt investite mijloace financiare cu o durată îndelungată de 
răscumpărare. Locuinţa este o avere care de facto se transmite generaţiilor viitoare. Din 
aceste şi alte considerente este necesar ca generaţia de astăzi, susţinută financiar, 
metodologic de către administraţia publică, să întreprindă măsuri de ordin complex în 
privinţa construcţiei calitative, gestionării eficiente a fondului locativ pentru a evita uzura 
prematură şi devalorizarea locuinţei. 
 
Aspectele calitative ale locuinţei sunt luate în vedere la etapa proiectării lor. Construcţia 
microraioanelor noi, precum şi reconstrucţia celor vechi vor avea un conţinut complex şi 
vor include de asemenea accesul locatarilor la servicii publice, comerciale, posibilităţi de 
odihnă, vor crea condiţii pentru securitatea copiilor şi celor maturi. Aceste măsuri au un 
aspect economic şi ţin de responsabilitatea comanditarilor, investitorilor şi administraţiei 
publice locale, cu toate că acţiunile nu se includ în scopurile imediate ale lor. 
 
Valoarea îndelungată a investiţiilor depinde de faptul pe cât de eficient au fost luate în 
consideraţie necesităţile locative ale populaţiei. Rezultatele proiectelor privind 
sistematizarea şi construcţia microraioanelor cu proiecte tip din anii 1960 au devenit 
catastrofale. Blocurile de locuinţe de tipul „hruşciovka”, amplasate în cele mai bune 
microraioane ale Chişinăului, deja sunt depăşite moral, nu corespund condiţiilor normale 
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de trai, iar casele de locuit cu 5 etaje din panouri prefabricate, construite în aceeaşi 
perioadă, se află la limita longevităţii de exploatare normativă consumându-şi aproape 
integral durabilitatea tehnică. 
 
 
 
4. Etapele Strategiei politicii locative 
 
În scopul restabilirii economiei naţionale în ritmuri accelerate, satisfacerii necesităţilor 
populaţiei pentru asigurarea lor cu locuinţe strategia politicii locative în or. Chişinău în 
perioada postbelică a fost axată spre majorarea volumului construcţiei de locuinţe. 
Politica locativă purta un caracter cantitativ şi asigurarea cetăţenilor cu spaţiu locativ 
constituia o problemă de o importanţă vitală. Pentru soluţionarea problemei locative 
statul, reieşind din condiţiile dezvoltării economiei naţionale în acea perioadă, fiind 
principalul investitor pentru dezvoltarea sectorului spaţiului locativ, a reglementat modul 
de acordare a locuinţelor şi a adoptat normativul de asigurare a populaţiei cu spaţiu 
locativ. 
 
În perioada după cel de-al doilea război mondial sectorul spaţiului locativ al or. Chişinău 
s-a dezvoltat, din punct de vedere strategic, conform politicii puterii de stat, bazată pe 
dirijarea centralizată a economiei naţionale. Luând în consideraţie cererea excesivă de 
locuinţe, precum şi lipsa unui complex industrial, timp de aproape 15 ani în Chişinău 
preponderent se dezvolta construcţia individuală a caselor de locuit cu 1-2 etaje. În 
această perioadă au apărut zonele locative Poşta Veche, Buiucani, Telecentru, Botanica, 
construite, în special, cu case cu curte. 
 
Către anul 1958 în Chişinău s-a creat o bază tehnico-materială de producere a elementelor 
necesare pentru construcţia locuinţelor şi capacităţi respective de elaborare a 
documentaţiei de proiect. 
 
Începând cu anul 1960 în or. Chişinău a început construcţia în masă a locuinţelor prin 
metoda de industrializare conform unor proiecte tip. Blocurile de locuinţe erau amplasate 
după principiul de microraioane. Acest principiu este utilizat în permanenţă la construcţia 
zonelor locative Râşcani, Buiucanii Noi, Budeşti, Botanica, Telecentru. Amploarea 
construcţiei de locuinţe şi a celei industriale solicitau valorificarea masivă a terenurilor. 
Treptat oraşul s-a extins ocupând terenuri preţioase din punct de vedere agricol. 
 
Până în anul 1992 principala sursă de finanţare a construcţiei de locuinţe era bugetul de 
stat. În acest domeniu statul investea mai mult de 80 la sută din volumul total pentru 
construcţia locativă, 10 la sută investeau cooperativele de construcţie a locuinţelor, iar 
economiile populaţiei constituiau circa 7 la sută. Totodată, statul aloca mijloace 
financiare necesare pentru dezvoltarea şi întreţinerea gospodăriei comunale. 
 
Principalul investitor în construcţia locativă, statul, avea scopul de a reduce cât mai mult 
cheltuielile pentru dezvoltarea sectorului spaţiului locativ. Această năzuinţă a produs nu 
numai un simplism rezonabil, dar a influenţat esenţial diminuarea confortului în locuinţă: 
în loc de camera de baie şi viceu au apărut noduri sanitare, adică baia şi viceul amplasate 
într-o încăpere. Suprafaţa bucătăriilor a scăzut mult, practic a dispărut antreul, înălţimea 
încăperilor de locuit s-a micşorat până la 2,5 m, s-au redus ariile locuibile ale locuinţelor - 
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apartamentele cu 2 camere constituiau 27-31 m2, iar ale celor cu 3 camere – 34-36 m2. Au 
apărut şi alte incomodităţi: bucătăria comunica direct cu salonul. 
 
Deficitul teritorial pentru amplasarea noilor construcţii a impus condiţia extinderii 
oraşului nu numai pe orizontală, dar şi pe verticală. Începând cu anul 1962 în Chişinău a 
început construcţia blocurilor de locuinţe numai cu 5 etaje şi, totodată, se însuşesc 
metode, tehnologii noi de construcţie a clădirilor cu 9 etaje şi cu etalabilitate sporită (mai 
mult de 9 etaje) din panouri prefabricate, beton armat monolit. În anul 1967 a fost 
construită prima clădire de locuit cu 10 etaje (bd. Negruzzi). 
 
Volumul construcţiei de locuinţe creştea cu ritmuri stabile, atingând nivelul cel mai înalt 
în anul 1989 – 487,2 mii mp suprafaţă totală. Pe parcursul ultimilor zece ani nu s-a finisat 
nici un complex locativ cu multe etaje. 
 
Conform datelor statistice în perioada 1995-2002 din contul surselor de finanţare 
consolidate au fost date în exploatare 11838 apartamente cu o suprafaţa totală de 1124,7 
mii m. p., inclusiv din contul mijloacelor beneficiarilor privaţi şi individuali au fost 
construite şi date în exploatare 4370 case de locuit particulare cu o suprafaţa totală de 
634,3 mii m. p., din care 702 case de locuit au fost construite în anul 2002 cu un ritm de 
creştere de 2,1 ori comparativ cu anul 1995. 
 
Deşi criza în care se află sectorul construcţiilor de locuinţe nici pe departe nu e depăşită, 
în ultimii 3-4 ani au apărut unele fenomene pozitive, care pot fi interpretate ca semnale 
încurajatoare ale procesului de reforme. După o lungă perioadă de recesiune în 2001 
pentru prima dată volumul de construcţie a locuinţelor a crescut de 2,3 ori faţă de anul 
1996, fapt care insuflă o speranţă pe viitor. Creşte volumul construcţiei locuinţelor 
individuale, ponderea lor în volumul total al spaţiului locativ dat în folosinţă în anul 2002 
a constituit 92,2%. 
 
Volumul construcţiei de locuinţe în municipiul Chişinău creşte cu ritmuri mai mari 
comparativ cu celelalte localităţi ale republicii. Ponderea municipiului Chişinău privind 
darea în folosinţă a spaţiului locativ în total pe Republică în anul 1995 a constituit 27,0 la 
sută, în anul 2000 – 57,1 la sută, iar în anul 2002 – 58,2 la sută. 
 
 
 
4.1 Cadrul legal şi instituţional 
 
Cadrul legislativ-normativ care reglementează activitatea sectorului spaţiului locativ a 
fost elaborat într-o perioadă scurtă după proclamarea independenţii Republicii Moldova. 
Deoarece s-au schimbat bazele, ce determină funcţiile şi responsabilităţile statului, 
administraţiei publice locale în problema asigurării dreptului cetăţenilor la spaţiu locativ, 
s-au format noi raporturi economico-juridice între părţile implicate în procesul de 
construcţie, gestionare, exploatare a spaţiului locativ, precum şi pe piaţa de bunuri 
imobile, a fost necesar de elaborat o bază legislativă nouă care să asigure tranziţia de la 
economia planificată la economia de piaţă. 
 
În general, legislaţia Republicii Moldova la etapa de elaborare nu este supusă unei 
expertize complexe la care ar participa experţi cu experienţă din diferite ramuri, angajaţi 
ai administraţiei publice centrale, locale, precum şi societatea civilă. Practica privind 
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elaborarea proiectelor de acte legislative demonstrează că ministerul sau departamentul-
autor poartă responsabilitatea de bază în vederea calităţii şi termenului de elaborare a 
documentului. Celelalte structuri de stat care se implică la faza de coordonare participă 
mai mult formal, de aceea apar situaţii de discordanţă dintre legislaţia în vigoare şi actele 
legislativ-normative elaborate din nou, care conduc spre numeroase modificări ale 
legislaţiei elaborate. Astfel, de la bun început, în Legea privatizării fondului de locuinţe, 
adoptată la 10.03.1993, au fost scăpate multe aspecte ale procesului de privatizare şi 
exploatării de mai departe a blocurilor de locuinţe aflate în proprietate publică şi privată. 
Până la începutul anului 2003 această lege a suferit 90 de modificări care au fost 
legiferate prin 14 acte legislative. Cu toate acestea au rămas nelămurite problemele 
privind obligaţiile proprietarilor de a întreţine spaţiile comune, delimitarea 
responsabilităţilor între proprietarii locuinţelor, furnizorii de resurse energetice şi 
autorităţile publice locale. 
 
Completările şi modificările bazei legislative nu totdeauna ameliorează situaţia din sector, 
ba dimpotrivă, complică uneori relaţiile dintre actorii care activează în domeniu, frânează 
dezvoltarea de mai departe a sectorului de locuinţe. Conform Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr. 360 din 18.04.97 “Despre aprobarea Regulamentului privind 
certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi 
amenajărilor” (anexa nr. 12) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţie sau 
desfiinţare eliberate beneficiarilor (investitorilor) sunt supuse unor taxe, calculate în 
funcţie de valoarea sau suprafaţa construcţiilor. Până la sfârşitul lunii noiembrie 2001 
taxa pentru construcţiile de locuinţe cu valoarea de peste un milion lei constituia 0,025% 
din costul lucrărilor de construcţie. Începând cu decembrie 2001, după introducerea unor 
modificări şi completări în hotărârea menţionată, taxa s-a majorat nemotivat de 20 de ori 
şi constituie la momentul elaborării Strategiei 0,5% din costul de deviz al casei de locuit. 
Conform unor calcule practice plata pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie 
influenţează creşterea cheltuielilor cu 14 lei la 1 m. p. de suprafaţă totală, sau 1400 lei 
pentru un apartament cu trei odăi, iar pentru un bloc de locuinţe această taxă constituie 50 
mii lei. Totodată s-a complicat procedura de elaborare a autorizaţiei de construcţie care 
durează mai mult de o lună. 
 
Legislaţia nu ţine cont de nivelul veniturilor reale ale populaţiei care trebuie să achite în 
calitate de consumator plata serviciilor locativ-comunale. Organele de resort controlează 
foarte slab activitatea furnizorilor monopolişti de resurse energetice în vederea reducerii 
costului de producere a serviciilor prestate, a resurselor energetice furnizate 
consumatorilor, cheltuielilor neproductive în domeniul gestionat, restructurării sistemelor 
tehnice privind producerea şi transportul resurselor energetice până la consumatorul final. 
Reţeaua de transport a resurselor energetice, care aproviziona până în anul 1990 atât 
sectorul de producţie puternic dezvoltat, cât şi sectorul spaţiului locativ, până în 2003 n-a 
suferit schimbări tehnice radicale şi continuă să activeze ineficient, având aceeaşi 
parametri tehnici. 
 
Lipsa transparenţei calculelor, structurii tarifelor pentru achitarea serviciilor locativ-
comunale prestate consumatorilor casnici provoacă nemulţumiri întemeiate din partea 
populaţiei. 
 
Este complicată pentru beneficiari procedura de atribuire a terenurilor de pământ pentru 
construcţia caselor de locuit, nu se respectă în această privinţă termenii de examinare a 
cererilor de către serviciile de resort ale Primăriei municipiului Chişinău, conform 
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prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 03.05.1996 “Despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor”. Nu există transparenţă în 
procedurile de repartizare a loturilor, iar informaţia referitoare la preţuri, caracteristicile 
terenurilor, nu este accesibilă potenţialilor constructori. În activitatea Primăriei 
municipiului Chişinău nu se practică colaborarea între sectoarele de stat şi cel privat 
pentru a executa proiectele privind exploatarea terenurilor, chiar dacă asemenea iniţiative 
sunt valoroase. În cele din urmă sistemul de planificare urbană, care este o moştenire a 
fostului sistem sovietic, nu este racordat la necesităţile cererii de pe piaţa funciară şi 
locativă. Continuă repartizarea loturilor pentru construcţia caselor de locuit individuale cu 
curte cu toate că în raza municipiului Chişinău există un mare deficit de terenuri de 
pământ libere. 
 
La fel este complicată procedura de schimbare a destinaţiei spaţiului locativ şi de obţinere 
a dreptului pentru efectuarea construcţiilor, reconstrucţiilor, amenajărilor. Prin decizia nr. 
13/31 din 10.05.2001 Primăria municipiului Chişinău a aprobat “Instrucţiunea provizorie 
privind procedura de obţinere a actelor necesare pentru executarea construcţiilor, 
reconstrucţiilor şi amenajărilor” şi “Instrucţiunea provizorie privind procedura de 
examinare a chestiunilor ce ţin de combaterea construcţiilor neautorizate”. Ambele 
instrucţiuni sunt binevenite, dar, deoarece mai există foarte mulţi doritori de a “anexa” 
nişte construcţii la apartamentele amplasate în blocuri de locuinţe serii-tip vechi, ar fi 
rezonabil să se elaboreze în mod centralizat variante de proiecte pentru fiecare serie-tip de 
case, care ar satisface atât doleanţele locatarilor pentru ameliorarea condiţiilor de locuire, 
cât şi pentru îmbunătăţirea aspectului arhitectural al blocurilor de locuinţe, fără afectarea 
rezistenţei, durabilităţii clădirilor în ansamblu. 
 
Procedura privind repartizarea unui teren de pământ şi elaborarea documentaţiei de 
proiect pentru construcţia unui bloc de locuinţe, cu efectuarea coordonărilor necesare, 
expertizei proiectului, eliberarea autorizaţiei de construcţie, durează 2 - 3 ani. În această 
perioadă de timp se majorează costurile la materialele şi lucrările de construcţie, 
combustibili, apă, energie electrică etc. Astfel, la momentul demarării lucrărilor de 
construcţie a obiectivului capacitatea investiţională a beneficiarului scade. 
 
În ramura construcţiei de locuinţe sunt angajaţi specialişti cu experienţă (proiectanţi, 
ingineri constructori, tehnologi), majoritatea obiectivelor de construcţie nu sunt 
complicate din punct de vedere tehnologic, constructiv. Totuşi legislaţia nu prevede 
construcţia caselor de locuit să se efectueze în paralel cu proiectarea lor – se are în vedere 
elaborarea documentaţiei de proiect şi efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea 
beneficiarului, pe etape, spre exemplu: partea subterană sau ciclul “zero” şi partea 
supraterană. 
 
Legislaţia specială privind finanţarea sectorului spaţiului locativ practic lipseşte. În 
procesul formării noului sistem de finanţare a sectorului spaţiului locativ, orientat spre 
piaţă, trebuie ţinut cont de legislaţia în vigoare ori în curs de elaborare şi, în afară de 
aceasta ,este necesar de a elabora un set de acte legislative şi normative, cum ar fi: Legea 
cu privire la creditarea ipotecară, Legea privind emisia hârtiilor de valoare ipotecare, 
introducerea unor modificări şi completări în Codul Fiscal, adoptarea unor regulamente 
privind implementarea sistemului de economii şi împrumuturi locative, crearea şi ordinea 
funcţionării asociaţiilor de împrumuturi şi economii etc. 
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Au trecut mai bine de 10 ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, dar, 
deocamdată, nu este înlocuit Codul cu privire la locuinţe al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldoveneşti din 03.06.1983, cu toate că prevederile lui sunt depăşite şi 
documentul nu mai poate funcţiona în condiţiile actuale. Tărăgănarea elaborării unui nou 
Cod de facto prezintă o frână în reforma şi dezvoltarea sectorului de locuinţe. 
 
Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, în calitatea sa de organ 
central de specialitate al administraţiei publice, a întreprins măsuri în vederea dezvoltării 
de mai departe a cadrului legal în domeniul locuinţelor ce ţine de gestionarea, exploatarea 
şi întreţinerea fondului de locuinţe, precum şi pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe 
noi. În anul 2002 ministerul a prezentat Parlamentului Republicii Moldova spre 
examinare şi adoptare trei acte legislative de o importanţă vitală pentru domeniul 
locuinţelor: 
 

1. Codul cu privire la locuinţe. 
2. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală. 
3. Legea cu privire la energia termică. 

 
Se află în faza de elaborare crearea unui sistem de asigurare obligatorie a fondului de 
locuinţe existent care prevede adoptarea unui set de legi: 
 

1. Cu privire la siguranţa fondului construit. 
2. Cu privire la protecţia localităţilor împotriva proceselor geologice periculoase. 
3. Cu privire la asigurarea obligatorie a construcţiilor. 

 
Este necesară o transparenţă mai mare a însăşi procesului de elaborare a proiectelor 
actelor legislative şi instrucţiunilor departamentale în acest domeniu. Astfel procesul ar 
deveni mai dinamic şi ar diminua posibilitatea ca proiectele de legi prezentate 
Parlamentului să nu ţină cont de unele aspecte esenţiale ale problemelor pe care le 
vizează. 
 
Reieşind din principiile generale, se poate afirma că legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova asigură drepturile de proprietate şi astfel permite dezvoltarea sectorului spaţiului 
locativ. Totuşi dezvoltarea cadrului legislativ este un proces continuu. Baza legislativ-
normativă a statului se află în permanentă completare, modificare, înlocuire cu acte noi. 
Totodată, are lor armonizarea actelor legislative şi normative care reglementează în mod 
direct activitatea sectorului spaţiului locativ, precum şi sectoarele adiacente ale sectorului 
spaţiului locativ. 
 
 
 
4.2 Evoluţia şi structura fondului locativ 
 
Începând cu anul 1997 fondul locativ de stat, este transmis în proprietate publică 
Primăriei municipiului Chişinău şi constituie fondul locativ municipal. Conform datelor 
statistice fondul locativ al municipiului Chişinău a constituit la începutul anului 2003 
14567,0 mii m. p. suprafaţă totală şi este dotat la nivel de 93,4% cu reţele inginereşti de 
alimentare cu apă potabilă, de 89,3% - cu reţele de canalizare, de 86,1% - cu sisteme de 
încălzire centralizată, de 95,4% - cu gaze naturale, inclusiv 86,8% - cu reţele de gaze. 
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Aplicarea prevederilor Legii privatizării fondului de locuinţe (nr. 1324-XII din 
10.03.1993) a condus la schimbări esenţiale în structura proprietăţii locuinţelor şi sfera 
gestionării fondului locativ. Privatizarea spaţiului locativ în municipiul Chişinău s-a 
desfăşurat într-un mod mai organizat decât în restul localităţilor din republică şi cu un 
ritm mai sporit. În primii trei ani ai privatizării acest proces a avut un ritm înalt. La etapa 
iniţială au privatizat apartamentele în primul rând locatarii care intenţionau să efectueze 
careva tranzacţii cu aceste locuinţe. 
 
Ca rezultat al privatizării fondului de locuinţe ponderea fondului locativ public a scăzut 
de la 89% în anul 1991 până la 11,5% la începutul anului 2003. Ponderea fondului locativ 
privat constituie 88,5%. Conform datelor statistice în proprietate publică au rămas 27,3 
mii locuinţe şi camere în cămine. 
 
Conform datelor statistice fondul de locuinţe al municipiului Chişinău la începutul anului 
2003 este format din 265,6 mii apartamente şi case individuale, din care: cu 1 odaie – 
49,5 mii ap.; 2 odăi – 104,1 mii ap.; 3 odăi şi mai multe – 112,5 mii ap. 
 
Figura 1  Structura apartamentelor în funcţie de numărul de odăi 

 situaţia la 01.01.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău. 
 
Eficienţa energetică în sectorul spaţiului locativ este scăzută. Volumul de resurse 
energetice pentru asigurarea sectorului spaţiului locativ cu apă potabilă, gaze naturale şi 
energie termică este determinat în general de ritmul dezvoltării fondului locativ. Conform 
datelor furnizorilor, ponderea volumului de resurse energetice livrate sectorului spaţiului 
locativ din volumul total de resurse energetice consumate în municipiul Chişinău în anul 
2002 a constituit: 

 consum de apă potabilă – 74,2 % 
 consum de gaze naturale – 15,8 % 
 consum de energie termică – 79,5 % 

În anul 2002 comparativ cu anul 1998 consumul de energie termică pentru încălzirea 
locuinţelor s-a micşorat de 2 ori, volumul de apă potabilă în sectorul spaţiului locativ s-a 
redus cu 54465,5 mii m3, sau de 2,7 ori, iar volumul mediu de apă consumat pe persoană 
în 24 ore s-a micşorat de la 317,6 litri până la 115,1 litri, sau de 2,8 ori. 
 
 
 
 

Cu 1 odaie, 49,0 
mii ap. 18,4%

Cu 3 odai si mai 
multe, 112,5 mii 

ap. 42,4%

Cu 2 odai, 104,1 
mii ap. 39,2%
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4.2.1 Fondul de locuinţe al Primăriei municipiului Chişinău 
 
Conform datelor Direcţiei locuinţe la sfârşitul anului 2002 la balanţa Primăriei 
municipiului Chişinău se aflau 3520 case de locuit cu o capacitate de 5433,7 mii m. p. 
suprafaţă totală. Valoarea de bilanţ al fondului locativ gestionat de întreprinderile 
municipale constituie 5416,1 mln. lei. Din numărul total de clădiri locative 2455 sunt case 
cu înălţimea până la 4 etaje, 684 – cu 5, 284 – până la 9, 97 – cu 9 şi mai multe etaje. 
 
Majoritatea clădirilor cu un nivel au fost construite până în anul 1918 şi constituie 2898 
de case, din care peste 2000 se află într-o stare şubredă şi necesită renovare în mod urgent 
sau demolare. 1343 de blocuri de locuinţe au fost construite în perioada 1955-1975. 
 
Din punct de vedere tehnic fondul locativ al Primăriei municipiului Chişinău amplasat în 
blocuri de locuinţe cu multe etaje este dispersat, nu reprezintă unităţi de locuit compacte 
şi este prezentat atât în componenţa asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate 
(A.P.L.P.) de la 6 până la 35 la sută din numărul total al locuinţelor în blocurile de 
locuinţe respective, cât şi în componenţa blocurilor de locuinţe în care sunt privatizate 
mai mult de 65 la sută din numărul total al apartamentelor. Fondul locativ care se află la 
balanţa Primăriei municipiului Chişinău este gestionat de 23 întreprinderi municipale. 
 
Două forme de proprietate existente într-un bloc de locuinţe provoacă neînţelegeri atât 
dintre proprietari şi chiriaşi, cât şi dintre aceştia şi gestionarul fondului de locuinţe. 
Chiriaşii solicită, de multe ori întemeiat, efectuarea unor lucrări din contul statului, iar 
proprietarii, ignorând prevederile Legii privatizării fondului de locuinţe, susţin aceste 
solicitări. Astfel apar numeroase petiţii semnate de ambele părţi şi adresate instanţelor 
ierarhic superioare pe problemele întreţinerii şi reparaţiei unor blocuri de locuinţe. 
 
Regulamentul 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, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002, conţine 
explicaţii destul de clare la acest capitol, însă majoritatea populaţiei nu este familiarizată 
cu conţinutul documentului menţionat şi este necesar de a desfăşura unele acţiuni în ce 
priveşte popularizarea prevederilor acestuia. 
 
În comparaţie cu fondul locativ din alte localităţi ale republicii acest fond este gestionat 
mai eficient, Primăria municipiului Chişinău şi Preturile de sector săptămânal audiază 
managerii întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ. 
 
Figura 2  Structura fondului locativ în funcţie de forma de proprietate 

anul 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Direcţia locuinţe a Primăriei municipiului Chişinău. 

Fondul Primariei, 
5433,7 mii m.p. 

51,0%

Fondul particular, 
1739,3 mii m.p.

16,3%

Fondul APLP
1770,2 mii m.p. 

16,6%
Fondul CCL

 966,7 mii m.p.
9,1%

Fondul 
departamental, 

camine, 741,6 mii 
m.p. 7,0%
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4.2.2 Fondul cooperativelor de construcţie a locuinţelor 
 
Sistemul de gestionare al acestui fond, care constituie cca. 966,7 mii m2 de suprafaţă 
totală, este comparativ stabil şi nu apare necesitatea stringentă de a fi modificat. De regulă 
cooperativele sunt formate în baza unui sau două blocuri de locuinţe. Fac excepţie în 
această privinţă numai câteva din ele, care sunt înfiinţate în baza a trei blocuri de locuinţe 
cu o capacitate de până la 400 apartamente, ceea ce permite gestionarea acestora la 
nivelul cerinţelor stabilite. Majoritatea preşedinţilor cooperativelor de constricţie a 
locuinţelor (C.C.L.) sunt bine instruiţi, au acumulat experienţă de lucru datorită calităţilor 
bune de management, au fost selectaţi la adunările generale ale membrilor C.C.L. 
 
Acest fond de locuinţe este cel mai bine îngrijit, întreţinut şi gestionat de către organele 
de conducere alese în mod democratic în conformitate cu statutele cooperativelor. 
Locatarii din acest fond sunt conştienţi de necesitatea participării cu surse financiare 
proprii la efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a clădirilor, reţelelor 
inginereşti şi nu mizează pe ajutorul cuiva, inclusiv şi al statului. C.C.L. întreţin într-o 
stare tehnică bună locuirile de uz comun din blocurile de locuinţe şi reţelele inginereşti 
din interiorul clădirilor. Membrii C.C.L., în calitate de locatari, de la bun început s-au 
simţit proprietari ai locuinţelor construite din contul surselor financiare proprii, suportând 
toate cheltuielile privind întreţinerea şi reparaţia apartamentelor, ţinând sub control 
nivelul cheltuielilor pentru exploatare, fiind responsabili pentru acţiunile lor. 
 
 
 
4.2.3 Fondul de locuinţe departamental 
 
Ministerele şi agenţii economici din subordinea lor au în gestiune 581 blocuri de locuinţe 
departamentale şi cămine în municipiul Chişinău din cele cca. 800 existente în republică. 
Acest fond de locuinţe nu este inclus în capitalul statutar al agenţilor economici 
(societăţilor pe acţiuni) şi se află într-o stare tehnică dezastruoasă. Mulţi agenţi economici 
deţinători de fond de locuinţe, au încheiat contracte bilaterale cu prestatorii de servicii, în 
vederea asigurării locatarilor cu servicii comunale, percep plăţile de la locatari pentru 
serviciile locativ-comunale prin intermediul contabilităţilor întreprinderilor respective, 
dar nu transferă la timp prestatorilor de servicii comunale sumele achitate de către 
consumatori. Ca urmare, timp îndelungat multe blocuri de locuinţe sunt deconectate de la 
reţelele inginereşti de aprovizionare cu gaze naturale, energie electrică şi termică. 
 
În urma falimentării unor organizaţii şi întreprinderi departamentale fondul locativ 
departamental a rămas fără gestionar, locatarii căruia se confruntă cu nenumărate 
probleme legate de asigurarea blocurilor cu servicii locativ-comunale, întreţinerea şi 
deservirea lor. Situaţia în acest domeniu poate fi redresată numai cu eforturile comune ale 
statului, agenţilor economici şi A.P.L.P. 
 
Guvernul Republicii Moldova a efectuat primul pas în vederea ameliorării situaţiei create 
şi a aprobat la 27 septembrie 2002 Hotărârea nr. 1271 prin care a extins acţiunea 
Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor de locuinţe şi 
teritoriilor aferente în Republica Moldova asupra căminelor. Prin această hotărâre 
Guvernul a obligat agenţii economici, indiferent de forma de proprietate: 
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1. Să încheie contracte bilaterale cu toţi chiriaşii şi arendaşii care locuiesc în cămine, 
conform Contractului de închiriere a locuinţelor în blocul de locuit de stat cu mai 
multe apartamente. 

2. Să elaboreze, în regim de urgenţă, tarife economic argumentate pentru închirierea 
spaţiului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia căminelor cu încăperi locuibile. 

3. Să ofere chiriaşilor din cămine posibilitatea de a privatiza încăperile ocupate, în 
condiţiile Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993 cu 
completările şi modificările ulterioare, să le acorde ajutor la fondarea asociaţiilor 
proprietarilor de locuinţe privatizate şi preluarea la balanţa A.P.L.P. a căminelor şi 
terenurilor aferente. 

 
Concomitent Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării teritoriului al Republicii 
Moldova a elaborat un proiect al hotărârii de Guvern “Cu privire la ameliorarea situaţiei 
de exploatare a blocurilor de locuinţe, căminelor departamentale şi asigurarea locatarilor 
cu servicii comunale”. Conform prevederilor acestui proiect de hotărâre consiliile 
autorităţilor administraţiei publice locale şi primăriile se obligă: 
 
1. Să examineze starea tehnică a blocurilor de locuinţe şi căminelor din teritoriu, 

motivele de asigurare insuficientă a locatarilor cu servicii comunale, să elaboreze şi să 
aprobe măsuri concrete întru ameliorarea situaţiei create. 

2. Să examineze lista căminelor din teritoriu şi, după caz, să asigure schimbarea 
statutului lor juridic, ceea ce va permite urgentarea procesului de privatizare al 
căminelor. 

3. Să asigure încheierea de către furnizorii resurselor energetice a contractelor directe cu 
consumatorii conform actelor legislativ-normative în vigoare, anexând la ele şi 
graficele de achitare a datoriilor pentru serviciile furnizate, coordonându-le cu 
locatarii răuplatnici. 

4. Să asigure preluarea la balanţă de către toţi furnizorii a reţelelor tehnico-inginereşti 
exterioare şi să instaleze contoare pentru evidenţa consumurilor de apă şi energie 
termică la branşamentele blocurilor de locuinţe şi a căminelor. 

5. La cererile întemeiate ale solicitanţilor să legifereze reconstrucţia, resistematizarea 
încăperilor şi anexele care s-au efectuat în aceste blocuri (cămine) cu respectarea 
normelor şi regulilor în construcţii, înregistrându-le la oficiile cadastrale teritoriale. 

 
Aşadar, în procesul de exploatare a fondului locativ al municipiului Chişinău de către 
diferiţi gestionari apare necesitatea implementării unei politici în domeniul întreţinerii şi 
reparaţiei locuinţelor, astfel asigurând protecţia drepturilor şi intereselor cetăţenilor. În 
acest scop apare necesitatea pentru elaborarea măsurilor în vederea ridicării eficienţei 
gestionării fondului locativ. 
 
 
 
4.2.4 Fondul de locuinţe particular 
 
Privatizarea spaţiului locativ a fost un pas important spre reintroducerea drepturilor 
cetăţenilor la proprietatea privată. În conformitate cu prevederile Legii privatizării 
fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993 fondul locativ de stat şi al 
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întreprinderilor a fost transmis la cererea chiriaşilor în proprietate privată locatarilor. La 
iniţiativa locatarilor în municipiul Chişinău au fost constituite asociaţii de proprietari ai 
locuinţelor privatizate, care gestionează de sine stătător blocurile de locuinţe aflate la 
balanţa asociaţiilor respective. Asociaţiile de proprietari au preluat de la întreprinderile 
municipale nu numai funcţiile de dirijare şi întreţinere a blocurilor de locuinţe pe care le 
gestionează, ci şi datoriile acumulate de către foştii chiriaşi. Legea privatizării fondului de 
locuinţe a acordat cetăţenilor, pentru prima dată, dreptul de a poseda mai mult de o 
locuinţă. 
 
Crearea A.P.L.P. a favorizat implicarea sectorului privat în activitatea de întreţinere a 
locuinţelor. Deja activează câteva zeci de companii private pentru reparaţia 
acoperişurilor, izolarea termică a pereţilor din panouri prefabricate, reparaţia şi 
întreţinerea sistemelor inginereşti (reţele de apă, încălzire, ascensor, etc.), montarea şi 
exploatarea contoarelor de apă rece şi caldă, gaze naturale şi altele. Dar, deocamdată, nu 
există companii private care ar asigura reparaţia, întreţinerea şi managementul fondului 
locativ în ansamblu. 
 
Conform datelor Agenţiei teritoriale de privatizare din Chişinău la 01.01.2003 în 
municipiul Chişinău activează 412 Asociaţii de proprietari ai locuinţelor privatizate şi 4 
Asociaţii de coproprietari în condominiu (A.C.C.), care gestionează 985 blocuri de 
locuinţe. 
 
Tabelul 1  Formarea Asociaţilor de proprietari ai locuinţelor privatizate 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 
Numărul asociaţiilor 86 50 76 59 48 47 46 412 
Blocuri de locuinţe la 
balanţa asociaţiilor 166 60 277 253 72 67 90 985 

Sursa: Agenţia teritorială de privatizare din Chişinău. 
 
Practica activităţii A.P.L.P. demonstrează că asociaţiile, în componenţa cărora sunt 
incluse până la 500 de apartamente (1-5 blocuri de locuinţe), funcţionează normal, 
utilizează eficient sursele financiare acumulate de la populaţie, soluţionează operativ 
problemele apărute atât la cererile locatarilor, cât şi la solicitările prestatorilor se servicii. 
Drept exemplu pot servi asociaţiile de pe str. Coca nr. 17, 19, bd. Ştefan cel Mare nr. 126 
şi multe altele. Eficienţa activităţii lor este confirmată şi prin faptul că nivelul achitării 
serviciilor locativ-comunale de către populaţie în aceste asociaţii constituie circa 80 la 
sută. 
 
În sectorul Ciocana al municipiului Chişinău au fost fondate în condiţii suspicioase, 
asociaţii în care sunt incluse de la 9 până la 38 de blocuri de locuinţe. Conform situaţiei 
din 01.01.2003 în municipiul Chişinău activează 22 Asociaţii de proprietari ai locuinţelor 
privatizate care gestionează 442 blocuri de locuinţe sau 5,4 % din numărul asociaţiilor 
gestionează 44,9 % din numărul clădirilor de locuit.  în componenţa cărora sunt incluse de 
la 800 până la 4255 de apartamente: A.P.L.P. 54/183 - 4255 apartamente, A.P.L.P. 54/219 
- 3613 apartamente, A.P.L.P. 54/218 - 2051 apartamente, A.P.L.P. 54/167 - 2122 
apartamente. Calitatea gestionării acestui fond de locuinţe este apreciat de către populaţie 
în multe cazuri ca insuficientă şi ca urmare nivelul achitării serviciilor locativ-comunale 
prestate este cel mai slab comparativ cu alte asociaţii (cca. 48 la sută). 
 



 26

În corespundere cu legislaţia în vigoare, începând cu 01.09.2000 a fost stopat procesul de 
formare a Asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate care depăşesc un număr de 
500 apartamente. 
 
În scopul creării condiţiilor pentru apărarea, respectarea şi promovarea drepturilor 
asociaţiilor de proprietari privind protecţia proprietăţii private, Primăria municipiului 
Chişinău a aprobat prin decizia nr. 14/35 din 08.06.2001 Statutul Consiliului Municipal al 
Asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate (C.M. A.P.L.P.), în care sunt prevăzute 
sarcinile prioritare de activitate a acestei instituţii obşteşti, nonprofit, neguvernamentale, 
cum ar fi: 
 

 Dezvoltarea şi consolidarea sectorului asociativ de proprietari în vederea 
gestionării eficiente a fondului locativ. 

 Dezvoltarea diferitor forme de colaborare şi parteneriat cu furnizorii de servicii 
locativ-comunale şi necomunale, conştientizarea şi promovarea drepturilor 
consumatorilor. 

 Impulsionarea procesului de achitare a restanţelor la plata serviciilor locativ-
comunale prestate şi utilizate. 

 
 
 
4.3 Finanţarea sectorului spaţiului locativ 
 
Odată cu trecerea dezvoltării economiei naţionale la principiile economiei de piaţă 
situaţia economică în ţară s-a schimbat brusc. Nivelul înalt al inflaţiei şi creşterea 
impetuoasă a preţurilor la materialele de construcţie şi combustibil, cauzate de 
instabilitatea situaţiei economice şi politice din republică, au devenit factorii principali ai 
incapacităţii procurării şi construcţiei de locuinţe de către majoritatea populaţiei care a 
devenit insolvabilă. 
 
Acuitatea problemei locative în ultimii ani a fost aplanată de procesele migraţionale, ce au 
determinat sporirea ofertei pe piaţa de locuinţe. Însă discrepanţa dintre volumele minimal 
necesar şi cel existent în construcţia de locuinţe are o tendinţă de creştere, dacă se ia în 
calcul creşterea posibilă a populaţiei în perspectivă şi dorinţa acesteia de a dispune de o 
locuinţă confortabilă şi spaţioasă. 
 
În Republica Moldova, chiar de la începutul restructurărilor economice, reformările în 
sectorul spaţiului locativ au fost efectuate în ritmuri foarte lente. Erau necesare noi 
metode de soluţionare a acestei probleme prin elaborarea cadrului legislativ nou, inclusiv 
în sfera investiţională pentru construcţiile noi. 
 
 
 
4.3.1 Mecanisme şi surse de finanţare 
 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, sursele principale de finanţare a construcţiei de 
locuinţe sunt mijloacele proprii ale persoanelor fizice şi juridice, creditare ale băncilor 
comerciale, precum şi mijloacele bugetare. 
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În scopul finalizării lucrărilor de construcţie a caselor de locuit cu un grad de pregătire 
tehnică de peste 50 la sută, construcţia cărora a fost începută din contul bugetului de stat, 
mijloacelor financiare ale întreprinderilor şi organizaţiilor de stat, precum şi în vederea 
folosirii mai depline a mijloacelor băneşti ale persoanelor fizice şi juridice cu diverse 
forme de proprietate, pentru satisfacerea necesităţilor cetăţenilor cu spaţiu locativ 
Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin Hotărârea nr. 676 din 06.10.1995 “Cu 
privire la investiţiile de stat şi private în construcţia caselor de locuit nefinalizate” un 
Regulament care reglementează modul de investire a capitalului privat, calculul pentru 
determinarea preţului apartamentelor, stabileşte modalitatea şi tipurile de relaţii 
contractuale, modul de înregistrare a dreptului de proprietate asupra apartamentelor. 
Acest document a permis persoanelor juridice şi fizice să procure de la stat cota deja 
construită a caselor de locuit (apartamentelor) pentru finalizarea lor din contul mijloacelor 
proprii cu privatizarea ulterioară a lor. 
 
Mecanismul propus în hotărârea menţionată mai sus n-a fost accesibil pentru categoriile 
de populaţie cu venituri mici, ceea ce a impus necesitatea elaborării în anul 1998 a unui 
nou mecanism de finanţare în scopul atragerii mijloacelor băneşti proprii ale persoanelor 
fizice pentru finalizarea construcţiei caselor de locuit, care au fost transmise cu titlu 
gratuit persoanelor solicitante de îmbunătăţirea condiţiilor locative. Prevederile acestei 
hotărâri a permis privatizarea gratuită a părţii deja construite, dar nefinalizate a casei de 
locuit şi, în caz de necesitate, vânzarea ei. Totodată au fost introduse modificări de 
rigoare în Legea privatizării fondului de locuinţe. 
 
Ulterior, în anul 1999, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 945 din 
14.10.1999 “Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului Republicii 
Moldova nr. 366 din 06.04.1998” a fost aprobat Regulamentul cu privire la privatizarea 
locuinţelor în blocurile de locuinţe nefinalizate”, prin care la fel s-a stabilit procedura 
creării asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate pentru realizarea managementului 
construcţiei casei, iar după darea ei în exploatare – a funcţiilor de gestionare şi deservire a 
fondului locativ. 
 
În scopul finalizării construcţiei caselor de locuit ale cooperativelor de construcţie a 
locuinţelor au fost adoptate un şir de hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova cu 
privire la modul prioritar de creditare a cooperativelor de construcţie a locuinţelor: 
 

 nr. 834-XIII din 16.05.1996 “Cu privire la cooperativele de construcţie a 
locuinţelor”; 

 nr. 1588-XIII din 27.02.1998 “Cu privire la acordarea de credite cooperativelor de 
construcţie a locuinţelor pe anii 1998-1999”; 

 nr. 1147 din 20.07.2000 “Privind redistribuirea unor surse financiare 
cooperativelor de construcţie a locuinţelor”. 

 
Aceste legi au permis acordarea unor credite bancare cooperativelor de construcţie a 
locuinţelor, a căror construcţie a fost demarată până la data de 01.01.1993 şi al căror grad 
de finalizare constituia la moment mai mult de 50 la sută. La realizarea acestui Program 
de finanţare au participat băncile comerciale pe acţiuni “Banca Socială”, “Moldova-
Agroindbanc” şi “Moldindconbanc”, care au acordat credite pe un termen de 15 ani cu 
dobânda de 5 la sută. Pierderile băncilor comerciale au fost acoperite din contul 
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mijloacelor bugetului de stat. În cadrul acţiunilor acestui Program în municipiul Chişinău 
au fost date în exploatare 15 case de locuit cooperatiste. 
 
Construcţia blocurilor de locuinţe cu un grad avansat de confort în apartamente este 
efectuată de către firme particulare din contul mijloacelor proprii sau creditelor bancare, 
folosind mecanisme de atragere a mijloacelor băneşti ale populaţiei, conform contractelor 
investiţionale încheiate cu investitorii. 
 
Primăria municipiului Chişinău, fiind responsabilă de soluţionarea problemei locative şi, 
totodată, neavând posibilităţi în condiţiile economice actuale de a investi mijloace 
financiare pentru dezvoltarea fondului de locuinţe, a instituit în 1998 Agenţia Municipală 
de Ipotecă din Chişinău, care utilizează în activitatea sa un mecanism simplificat, dar 
sigur, de implementare a institutului de ipotecă. 
 
Primăria a adoptat Concepţia şi Programul de implementare a mecanismului creditării 
ipotecare a construcţiei spaţiului locativ în municipiul Chişinău. De la începutul activităţii 
sale până la 01.07.2003 Agenţia a dat în exploatare 8 blocuri de locuinţe cu o capacitate 
de 316 apartamente şi suprafaţă totală de circa 22 mii m2. Aceste clădiri de locuit au fost 
achiziţionate de către Agenţie prin comercializare de la beneficiari insolvabili, care din 
lipsa mijloacelor financiare, au abandonat lucrările de construcţie pe o perioadă de 5 – 8 
ani. Pentru finalizarea şi punerea în folosinţă a acestor blocuri de locuinţe Agenţia a 
valorificat circa 45 mil. lei, din care circa 30 mil. lei, sau 65 la sută constituie mijloacele 
băneşti ale populaţiei. 
 
Pentru a evita problemele de ordin juridic, ce ţin de privarea dreptului de proprietate 
asupra locuinţelor construite, dar deocamdată neachitate, Agenţia de ipotecă din Chişinău 
utilizează un mecanism financiar-ipotecar, care constă în următoarele: Agenţia încheie 
contracte investiţionale cu cumpărătorii apartamentelor, care achită la momentul semnării 
acordului o cotă în mărime de 45 la sută din costul de piaţă al locuinţei solicitate. Restul 
sumei debitorul se obligă să achite în rate într-un termen de 10 ani cu o rată a dobânzii 
anuale de 8 la sută. Până la achitarea deplină a costului apartamentului Agenţia îi 
transmite debitorului locuinţa în chirie, iar după achitarea costului integral cumpărătorul 
perfectează titlul de proprietate asupra apartamentului, devenind stăpânul locuinţei. 
Activitatea Agenţiei include şi mecanisme de construcţie a locuinţelor pentru persoanele 
cu venituri mici, dar angajate în instituţiile din sistemul bugetar municipal. 
 
În scopul stopării fluctuaţiei cadrelor din sistemul învăţământului public, ocrotirii 
sănătăţii, culturii, reducerii nivelului de emigrare a tineretului din municipiu, începând cu 
luna mai 2001, tinerele familii, iar din august 2002 - toate familiile care activează în 
aceste domenii indiferent de vârstă şi construiesc apartamente prin intermediul Agenţiei 
de Ipotecă, sunt scutite de achitarea ratei dobânzii bancare la creditele acordate în aceste 
scopuri. Acoperirea ratei dobânzii bancare se efectuează din contul bugetului municipal. 
În anul 2002 primii 42 de lucrători din învăţământul public municipal au devenit posesorii 
apartamentelor construite de Agenţia de Ipotecă. 
 
În scopul majorării volumului construcţiei locative, creării condiţiilor favorabile de 
asigurare cu locuinţe ale populaţiei municipiului Chişinău, în martie 2002 prin decizia 
Primăriei municipiului Chişinău a fost aprobat “Programul cu privire la construcţia 
locativă creditar-ipotecară în municipiul Chişinău pentru anii 2002-2010” care prevede 
darea în exploatare în această perioadă a peste 4000 apartamente, din care anual nu mai 
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puţin de 50 apartamente sunt destinate pentru familiile angajate în instituţiile bugetare 
municipale. 
 
În piaţa secundară de imobil cel mai răspândit mecanism de acordare a creditelor pentru 
cumpărarea locuinţelor este utilizat de agenţiile de imobil. 
 
Birja de imobil “Lara” foloseşte schema de “cumpărare-închiriere-întoarcere”. Firma 
acordă împrumuturi cumpărătorilor particulari de case/locuinţe în mărime de la 30 până la 
50 % din valoarea imobilului contractat pe un termen de până la 3 ani. Pentru acordarea 
unui împrumut “Lara” semnează un contract de cumpărare cu debitorul, care îi transmite 
ei titlul de proprietate asupra casei/apartamentului cumpărat. Firma “Lara” transmite 
casa/apartamentul cumpărat în arendă debitorului, iar titlul de proprietate îl cedează 
băncii creditoare pentru a asigura creditul acordat în acest scop. După rambursarea 
împrumutului titlul de proprietate este reîntors debitorului. Acordarea creditelor în aceste 
condiţii este echivalentă cu leasing-ul (darea în arendă a bunurilor cu dreptul de 
răscumpărare), activitate destul de populară în ţările unde contractele juridice sunt 
realizate la un nivel scăzut. 
 
În general, creditorii prudenţi doresc să obţină o garanţie destul de clară pentru a se 
asigura contra pericolului vânzării de lichidare a colateralului. Pentru a reduce la 
minimum privarea dreptului de proprietate asupra averii neachitate în cazul neexecutării 
obligaţiunilor de către debitori, băncile cer un colateral substanţial în calitate de adaos la 
titlul de proprietate asupra locuinţei/casei cumpărate. 
 
În afară de aceasta, în municipiu sporeşte construcţia locuinţelor individuale. Ritmul de 
construcţie a caselor individuale sporeşte anual. Conform datelor statistice volumul de 
dare în exploatare a caselor particulare a crescut de la 65,1 mii m. p. în anul 1998 până la 
125,5 mii m. p. în anul 2001, cu alte cuvinte, s-a mărit de 1,9 ori. 
 
În condiţiile solvabilităţii scăzute a majorităţii populaţiei, precum şi a unei lipse de credite 
pe termen lung pentru construcţia şi procurarea locuinţelor, piaţa de locuinţe creată în 
primii ani de reforme economice s-a dovedit a fi neasigurată cu resurse financiar-creditare 
necesare. Începând cu anul 1995 ponderea locuinţelor date în exploatare în municipiul 
Chişinău constituie de la 0,6 până la 1,3 % din fondul locativ existent. Asemenea ritmuri 
de renovare a fondului locativ prezintă un pericol real de învechire fără nici o speranţă, iar 
dacă luăm în considerare faptul că cea mai mare parte a fondului de locuinţe se află în 
zone cu un nivel de seismicitate sporit, atunci consecinţele politicii în construcţia de 
locuinţe pot fi imprevizibile. 
 
Unica localitate din Moldova, unde cererea la locuinţe mai mult sau mai puţin este 
formată este municipiul Chişinău. Aici este concentrată nu numai elita oamenilor de 
afaceri, inclusiv cetăţeni ai altor ţări, dar şi un număr de lucrători ai administraţiei 
publice, băncilor comerciale, veniturile cărora le permit într-o anumită măsură să-şi 
îmbunătăţească condiţiile locative. Nivelul economiilor unei părţi considerabile a 
populaţiei rămâne să fie scăzut, cu toate că veniturile medii pe locuitor, începând cu anul 
1999, a început să crească. Totodată în ultimii ani a crescut cererea la locuinţe individuale 
(case confortabile, apartamente mari şi reconstruite în blocurile de locuinţe existente). 
 
În ceea ce priveşte oferta pe piaţa de locuinţe, majoritatea absolută a locuinţelor se propun 
pe piaţa secundară, în timp ce piaţa primară de locuinţe este slab dezvoltată datorită 
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preţurilor lor înalte. Actualmente costurile la locuinţele noi depăşesc de 1,5 – 2,5 ori 
preţurile la locuinţele existente, propuse pe piaţa secundară. 
 
În virtutea situaţiei social-economice create în republică (solvabilitatea joasă a populaţiei, 
nivelul înalt al inflaţiei, lipsa unei legislaţii perfecte) din procesul de construcţie a 
locuinţelor decade un asemenea investitor potenţial cum ar fi băncile comerciale, care, 
deocamdată, nu manifestă interes pentru creditarea construcţiei de locuinţe. 
 
Pe parcursul anului 2002 7 bănci comerciale au acordat credite pentru construcţia de 
locuinţe pe un termen de la 2 până la 5 ani cu o rată a dobânzii de la 17 până la 28 la sută. 
Comparativ cu 2-3 ani în urmă rata dobânzii pentru creditele bancare acordate în aceste 
scopuri a scăzut cu 14 - 19 puncte procentuale. În general, creditele pentru construcţia de 
locuinţe se acordă persoanelor juridice şi mai puţin persoanelor fizice. Adesea acordarea 
creditelor pentru construcţia de locuinţe persoanelor fizice se efectuează în cadrul 
anumitor programe, cum ar fi deschiderea de către Banca Mondială a liniei de creditare în 
BCA “Mobiasbanc” pentru procurarea locuinţelor prin intermediul Agenţiei bunurilor 
imobiliare “Ratmir”. 
 
 
 
4.3.2 Finanţarea lucrărilor de deservire, exploatare şi reparaţie 
 
Trecerea la economia de piaţă a impus unele schimbări în sfera finanţării lucrărilor ce ţin 
de deservirea, exploatarea şi reparaţia fondului locativ. Calitatea lucrărilor de exploatare 
nu corespunde cerinţelor la zi. Mijloacele financiare acumulate de la proprietarii, chiriaşii 
locuinţelor nu permite soluţionarea problemelor legate de reparaţia şi întreţinerea 
blocurilor de locuinţe. 
 
Renunţarea de la practica stabilită de-a lungul anilor, şi anume susţinerea materială din 
partea statului, a condus la o gestiune nesatisfăcătoare a fondului locativ. Trecerea la 
finanţarea lucrărilor de întreţinere a fondului locativ din contul mijloacelor financiare 
achitate de populaţie, in situaţia majorării continue a tarifelor pentru serviciile comunale, 
a influenţat negativ starea fondului locativ. 
 
În anul 1995 plăţile populaţiei pentru serviciile prestate acopereau doar 13 la sută din 
cheltuielile de exploatare, resursele bugetare constituiau 30 la sută, decontările pentru 
arendarea încăperilor nelocuibile şi recuperarea cheltuielilor de exploatare a reţelelor 
tehnico-edilitare reprezentau 31 şi respectiv 26 la sută. Ca urmare a privatizării în masa a 
locuinţelor şi lipsei mijloacelor financiare, începând cu anul 1997, veniturile obţinute din 
arendarea încăperilor nelocuibile şi finanţarea din contul bugetului au fost complet 
stopate. 
 
Criza financiară s-a agravat, începând cu anul 2000, când prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 55 din 20.01.2000 a fost anulată compensarea de către furnizorii 
de resurse energetice a cheltuielilor pentru deservirea tehnică a reţelelor şi instalaţiilor de 
apeducte, canalizare, termoficare şi a celor electrice aflate în interiorul clădirilor de locuit 
gestionarilor clădirilor respective. În această perioadă 40 la sută din cheltuielile de 
întreţinere şi exploatare a fondului locativ au rămas neacoperite. În pofida eforturilor 
depuse de către gestionarii fondului locativ privind asigurarea necesarului de mijloace 
financiare pentru exploatarea şi întreţinerea satisfăcătoare a blocurilor de locuinţe, situaţia 
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a rămas neschimbată, iar pierderile provenite de la exploatarea fondului de locuinţe 
gestionat de întreprinderile municipale pentru perioada 1997 - 2002 constituie 25 mln. lei. 
 
Figura 3  Dinamica acoperirii cheltuielilor pentru gestionarea fondului locativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Direcţia locuinţe a Primăriei municipiului Chişinău. 
 
 
O situaţie critică s-a creat în domeniul reparaţiei capitale a fondului locativ. Majoritatea 
blocurilor de locuinţe cu multe etaje, construite în anii 1955-1975, necesită reparaţie 
capitală din cauza uzurii. Începând cu anul 1996, pentru efectuarea reparaţiei capitale anul 
au fost alocate din bugetul local de la 2 până la 8% din necesarul de cheltuieli, ce a 
condus la reducerea drastică a volumului lucrărilor de reparaţie capitală. 
 
Figura 4  Finanţarea lucrărilor de reparaţie capitală a fondului locativ municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Direcţia locuinţe a Primăriei municipiului Chişinău. 
 
Conform situaţiei din 01.01.2003, în condiţiile deficitului surselor financiare circa 60 % 
din reţelele tehnico-inginereşti interioare şi 30 % din acoperişuri necesită reparaţie 
capitală urgentă. Pentru executarea celor mai stringente lucrări de reparaţie capitală al 
fondului locativ municipal sunt necesare surse financiare în mărime de 60 mln. lei. 
 
Figura 5  Necesarul surselor financiare pentru reparaţia capitală a fondului locativ 

Sursa: Direcţia locuinţe a Primăriei municipiului Chişinău. 
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Tărăgănarea soluţionării problemelor legate de reparaţia capitală a fondului locativ pot 
conduce la distrugerea totală a clădirilor, a reţelelor tehnico-edilitare, drept urmare 
creându-se condiţii de trai nesatisfăcătoare pentru locuitorii municipiului Chişinău. 
 
 
 
5. Delimitarea responsabilităţilor în sectorul spaţiului 

locativ 
 
 
5.1 Principii generale privind delimitarea responsabilităţilor 
 
Sectorul spaţiului locativ, în general, şi mecanismele de asigurare a cetăţenilor cu 
locuinţe, în particular, acţionează ca nişte subsisteme economice în structura municipală, 
care au legătură directă cu scopurile politice complicate şi doleanţele cetăţenilor. Aceasta 
înseamnă că tot aşa ca în orice sistem economic în piaţa de locuinţe şi construcţiei de 
locuinţe totdeauna persistă influenţa statului. 
 
Sectorul de locuinţe se consideră ca o piaţă integratoare, în care tendinţele dintr-un 
segment pot afecta performanţa altor segmente. Consecinţele economice, ca rezultat al 
funcţionării sectorului spaţiului locativ, sunt atât de vaste, încât se simte necesitatea 
intervenţiei organelor puterii de stat de a acţiona şi a lua unele măsuri, precum şi pentru 
delimitarea funcţională a responsabilităţilor la diferite nivele. Totodată, orice intervenţie a 
administraţiei publice asupra activităţii pieţei trebuie neapărat să ţină cont de funcţionarea 
sistemului economic: diferite măsuri vor fi orientate la un anumit nivel şi la o funcţie 
anumită a sistemului de piaţă, pentru a influenţa participantul respectiv şi astfel să asigure 
succesul dorit cu fenomene secundare colaterale care ar avea un impact negativ minimal. 
 
Delimitarea responsabilităţilor depinde de scopul şi sarcinile strategiei politicii locative, 
structura instituţională şi de viabilitatea diferitor instituţii. 
 
Pentru delimitarea ideală a responsabilităţilor şi funcţionarea lor de lungă durată este 
necesar ca actorii care activează în sectorul spaţiului locativ să atingă un nivel înalt de 
dezvoltare şi să devină subiecţi reali ai politicii locative, structura instituţională trebuie să 
fie stabilă, iar sistemul instituţional se va transforma moderat la sarcinile politice noi. 
 
Cu toate că pot exista diferite opinii referitor la responsabilitatea actorilor în sectorul 
spaţiului locativ, delimitarea responsabilităţilor se bazează pe o ideologie unică sau pe 
principii fundamentale în acest domeniu. 
 
Puterea politică va fi responsabilă de utilizarea pământului în cele mai bune interese ale 
cetăţenilor şi viitoarelor generaţii, pentru planificarea regională sau mai detaliată, pentru 
ocrotirea mediului şi dezvoltarea durabilă şi pentru dezvoltarea societăţii în ansamblu. 
 
În orice sistem, indiferent de caracterul delimitării responsabilităţii, fiecare nivel de 
conducere va contribui la îmbunătăţirea asigurării populaţiei cu locuinţe în virtutea 
responsabilităţii lor. Responsabilităţile în domeniul locuinţelor sunt o derivată a dreptului 
de proprietate. 
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Important este faptul de a evita rivalitatea şi dublarea competenţei în sistemul de 
conducere pe verticală şi, totodată, de coordonat activitatea fiecărui nivel de administrare. 
În scopul obţinerii a unor rezultate optimale este necesară o colaborare strânsă între nivele 
de administrare. 
 
 
 
5.2 Rolul statului 
 
Rolul statului în condiţiile economiei de piaţă constă în primul rând de a elabora baza 
legislativă, normativă şi metodica privind reformarea complexului locativ-comunal, atragerea 
investitiilor particulare şi care reglementează activitatea tuturor participanţilor în acest 
domeniu, indiferent de forma de proprietate şi care trebuie să asigure o concurenţă 
eficientă între participanţi. 
 
Statul controlează politica economică, inclusiv impozitele, subvenţiile, venitul, acordă 
garantii la atragerea surselor financiare de imprumut ale organizatiilor financiare 
internationale. Construcţia locativă constituie un factor important al politicii economice şi 
trebuie totdeauna promovată ţinând cont de necesităţile populaţiei în general. 
 
Guvernul va participa la finanţarea construcţiei de locuinţe prin alocarea directă a unor 
împrumuturi din sursele bugetului de stat, la subvenţionarea ratei dobânzii sau sub formă 
de garanţii acordate de organele de stat competente. Statul, la fel şi administraţia publică 
locală, contribuie la micşorarea cheltuielilor pentru locuinţă prin susţinerea categoriilor de 
cetăţeni aflaţi sub protecţie socială, care poate fi sub formă de indemnizaţii, reduceri de 
impozite etc. Administraţia publică centrală îşi va asuma responsabilitatea pentru a acorda 
prin intermediul Primăriei asistenţă financiară persoanelor vulnerabile şi pentru alocarea 
locuinţelor în cazuri de urgenţă. 
 
Administraţia publică centrală stabileşte sarcinile primordiale în domeniul sectorului 
spaţiului locativ, propune proiecte de legi, adoptă acte normative şi reglementări, prescrie 
informaţii şi fonduri, prevede alocaţii publice pentru dezvoltarea fondului locativ social 
destinat persoanelor dezavantajate, precum şi spaţiului locativ de serviciu pentru 
asigurarea cu locuinţe a unor anumite persoane cu funcţii de răspundere la nivel naţional, 
care, conform legislaţiei, pot beneficia de locuinţe de serviciu. 
 
Statul va stimula crearea diferitor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, cum ar 
fi casele de ajutor reciproc, asociaţia arendaşilor de locuinţe, acumularea nemijlocită a 
mijloacelor financiare la conturi bancare depozitare cu destinaţie specială pentru 
cumpărarea locuinţelor etc. 
 
O nouă direcţie de activitate a organelor de stat pentru susţinerea sectorului spaţiului 
locativ este îndreptată spre efectuarea cercetărilor care se referă la fondul locativ: studii 
referitoare la calitatea locuinţelor, materialelor de construcţie, metode şi tehnologii de 
construcţie moderne, avantajoase, studii privind cererea şi oferta de locuinţe conform 
structurii apartamentelor la nivel naţional, amplasamentelor, etc. şi difuzarea informaţiei 
persoanelor interesate, familiarizarea antreprenorilor cu noi tendinţe în dezvoltarea şi 
consolidarea ramurii de construcţie. 
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Pe de altă parte, ţinând cont de eschivarea obiectivă a statului de la funcţia de dezvoltare a 
sectorului spaţiului locativ, Guvernul va micşora gradul de centralizare şi va delega 
anumite funcţii administraţiei publice locale, care realizează politica locativă în teritoriul 
municipal concret. 
 
De competenţa administraţiei publice centrale ţine elaborarea standardelor sub formă de 
norme în construcţie care trebuiesc totodată reexaminate şi adaptate la tendinţele de 
internaţionalizare, ţinând cont de aspectul naţional în sectorul spaţiului locativ. 
 
Pentru integrarea eficientă, fără efecte negative a Strategiei politicii locative a 
municipiului Chişinău cu strategiile macroeconomice, sociale, demografice, de mediu, 
culturale ale statului, administraţia publică centrală este responsabilă: 
 

 să monitorizeze în mod continuu impactul politicilor macroeconomice asupra 
sistemului de producere a locuinţelor; 

 să aplice mecanisme eficiente de finanţare, impozitare, planificare pentru a stimula 
dezvoltarea durabilă a pieţei de locuinţe şi terenuri; 

 să adopte standarde tehnice care ar permite accesul persoanelor cu handicap la 
noile clădiri, locuinţe şi amenajări publice; 

 să încurajeze dezvoltarea metodelor de construcţii şi a producţiei materialelor de 
construcţie, inclusiv prin întărirea industriei locale de materiale de construcţii, 
bazată pe resursele locale disponibile; 

 să stabilească dezvoltarea şi întreţinerea sectorul de locuinţe direcţie prioritară în 
activitatea administraţiei publice centrale; 

 să evalueze periodic sistemul legislativ, fiscal şi reglementativ care acţionează ca 
o barieră în sectorul locuinţelor şi să-l ajusteze la cerinţele categoriilor de cetăţeni 
vulnerabili şi dezavantajaţi; 

 să creeze instrumente flexibile pentru reglementarea pieţei de locuinţe, inclusiv 
piaţa locuinţelor cu chirie, să permită schimburile de teren şi locuinţe fără restricţii 
inutile; 

 să asigure subvenţii dirijate şi transparente, servicii sociale şi diferite tipuri de 
sisteme privind protecţia grupurilor vulnerabile. 

 
Este foarte important ca statul să creeze în mod prioritar baza organizaţională, tehnică şi 
financiară, care va permite să acorde participanţilor la piaţa de locuinţe asistenţă, 
consultaţii, să tragă concluzii prin avize de expertiză, să mobilizeze tot potenţialul posibil 
şi resursele tuturor participanţilor pentru construcţia locativă şi modernizarea locuinţelor 
existente. 
 
 
5.3 Rolul administraţiei publice locale 
 
În general competenţa administraţiei publice locale este reglementată prin Legea nr. 186-
XIV din 06.11.1998 privind administraţia publică locală. Aceste competenţe sunt în cea 
mai mare parte formale, poartă un caracter declarativ, iar articolul 13 al Legii necesită o 
revizuire fundamentală. 
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Atribuţiile şi funcţiile Primăriei municipiului Chişinău, organizarea şi funcţionarea 
autorităţilor administraţiei publice în capitala Republicii Moldova municipiul Chişinău 
sunt stipulate şi în Legea nr. 431-XIII din 19.04.1995 privind statutul municipiului 
Chişinău. 
 
Responsabilitatea de bază a administraţiei publice locale în domeniul locuinţelor constă în 
elaborarea strategiei politicii spaţiului locativ pe teritoriul administrat, unde sunt stipulate 
scopurile principale şi asigurarea monitorizării privind realizarea ei. 
 
Scopul principal al administraţiei publice locale constă în planificarea teritorial-spaţială a 
dezvoltării localităţii, inclusiv dezvoltarea infrastructurii tehnice (drumuri, reţele electro-, 
termoficare, apeduct, canalizare etc.). Dar asta nu înseamnă că Primăria municipiului 
Chişinău trebuie să investească mijloace financiare pentru dezvoltarea localităţii. 
Responsabilitatea presupune organizarea şi supravegherea din partea Primăriei pentru 
crearea infrastructurii necesare. 
 
Politica financiar-creditară a statului trebuie să stimuleze activitatea municipiului ca 
coordonator principal în dezvoltarea capitalei: crearea unui sistem acceptabil convenabil 
de acordare a subvenţiilor sau a creditelor pe termen lung pentru procurarea terenurilor de 
pământ, dezvoltarea sectorului spaţiului locativ, reconstrucţia fondului locativ existent în 
scopul îmbunătăţirii condiţiilor locative ale chişinăuienilor. 
 
În condiţiile create, când fondul locativ practic este privatizat, decade funcţia Primăriei 
referitoare la gestionarea lui directă. Funcţia de bază a administraţiei locale în domeniul 
sectorului spaţiului locativ constă în elaborarea măsurilor privind planificarea dezvoltării 
fondului de locuinţe, determinarea sarcinilor referitor la asigurarea cetăţenilor cu locuinţe, 
participarea activă în realizarea programelor pentru construcţia de locuinţe etc. 
 
Administraţia publică locală poartă răspundere de planificarea şi realizarea Programelor 
de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, obiectivelor de menire social-culturală, 
construirea din contul investiţiilor private, mijloacelor acumulate sub formă de transferuri 
obligatorii, resurselor financiare de stat şi acordarea locuinţelor sociale pentru persoanele 
dezavantajate fie ca gazdă temporară sau pur şi simplu locuinţă pentru trai pe un termen 
lung, persoanelor care locuiesc în condiţii insuportabile de trai, asigurându-i astfel cu 
locuinţe mult mai potrivite pentru necesităţile lor. Primăria municipiului Chişinău va 
coopera cu sectorul privat şi organizaţiile neguvernamentale pentru a asigura cu locuinţe 
decente categoriile de cetăţeni dezavantajaţi, făcând eforturi deosebite de a înlătura 
obstacolele care împiedică viaţa independentă a persoanelor cu handicap şi celor 
vârstnice. Autorităţile locale sunt obligate să evalueze periodic (spre exemplu la fiecare 
trei-cinci ani) pe o bază dezagregată cererea şi oferta de locuinţe pe tipurile categoriilor 
de persoane, inclusiv celor fără adăpost, imigranţi, oameni în vârstă singuratici, 
dezabilitaţi, handicapaţi, persoane care locuiesc în locuinţe sau încăperi adaptate, 
necorespunzătoare condiţiilor de trai sau sunt prea aglomerate (suprapopulate). 
 
Administraţia publică locală exercită funcţia de control asupra activităţii altor participanţi 
la piaţa de locuinţe şi în domeniul asigurării populaţiei cu spaţiu locativ, adică în special 
supraveghează activitatea investitorilor particulari, întreprinderilor de construcţie în 
vederea asigurării calităţii locuinţelor, lucrărilor de construcţie, realizării programelor 
concrete de construcţie a locuinţelor, utilizării în termenii stabiliţi a terenurilor de pământ 
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cu destinaţia pentru construirea locuinţelor, controlul asupra activităţii A.P.L.P., C.C.L., 
A.C.C., altor structuri din sectorul spaţiului locativ privind gestionarea, exploatarea 
conformă a blocurilor de locuinţe, prevenirea uzurii premature, ruinării caselor de locuit 
ca rezultat al exploatării inadecvate a clădirilor. 
 
 
 
5.4 Rolul altor participanţi la piaţa de locuinţe 
 
În afară de organele puterii de stat şi celor locale în domeniul sectorului spaţiului locativ 
activează şi alţi participanţi, rolul cărora nu poate fi interpretat numai ca având legătură 
cu sectorul de stat. Aceşti participanţi urmăresc un scop şi o strategie a lor. De aceea ei nu 
se includ în sistemul de delimitare a responsabilităţilor, dar este necesar de luat în 
consideraţie scopul şi posibilităţile acestor actori. 
 
Printre alţi actori, care se mai numesc „sectorul trei”, pot fi: 
 

 structuri comerciale, care desfăşoară diferite genuri de activitate în cadrul 
sectorului spaţiului locativ; 

 bănci comerciale şi instituţiile financiare; 
 investitori particulari; 
 întreprinderi de construcţie; 
 firme de gestionare a imobilului; 
 posesori de locuinţe, makleri, brokeri particulari; 
 CCL, APLP, ACC; 
 organizaţii neguvernamentale (ONG); 
 firme de închiriere /arendare a spaţiului locativ; 
 organizaţii sindicale, precum şi alţi participanţi. 

 
Un rol important joacă antreprenorii particulari de proporţii mari, care manifestă interes 
fie pentru a asigura cu spaţiu locativ lucrătorii firmei sau urmăresc scopuri comerciale şi 
pot influenţa piaţa de locuinţe prin majorarea sau micşorarea necesităţii de forţe umane 
(aşa cum a fost Compania spaniolă “M&P Financial Engineering and Projects” SL, care a 
preconizat construcţia bd. Cantemir în mun. Chişinău, dar n-a realizat idea. Totuşi a 
influenţat majorarea costului locuinţelor în piaţa de imobil prin volumul exagerat de 
apartamente care trebuiau cumpărate pentru evacuarea cetăţenilor din zona de demolare). 
 
În ţările Europei occidentale activează diferite organizaţii de împrumuturi locative – 
împrumuturi financiare pe un termen anumit, cu o rată a dobânzii convenabilă pentru 
debitori şi cu destinaţie pentru construcţia sau cumpărarea locuinţelor. Aceste organizaţii 
de împrumuturi locative prezintă un component esenţial al pieţei de imobil şi joacă un rol 
de legătură intre sectorul spaţiului locativ şi cel de afaceri. Ele desfăşoară activitatea de 
afacere în corespundere cu scopurile lor speciale – îndestulează necesităţile necomerciale 
ale membrilor organizaţiei. 
 
Apariţia acestor organizaţii este condiţionată de nivelul slab al economiei de piaţă, care 
nu este capabilă să îndestuleze necesităţile gospodăriilor casnice. Pe de altă parte sistemul 
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democratic la fel devine incapabil să apere interesele gospodăriilor casnice, aşa cum ar fi, 
păstrarea costului ieftin în piaţa de imobil, să împiedice formarea monopolului sau să 
apere interesele proprietarilor şi ale arendaşilor. 
 
Organizaţiile neguvernamentale care dispun de un volum de informaţie despre situaţia în 
piaţa de locuinţe ar putea să acorde asistenţă şi în realizarea politicii locative. 
 
 
 
 
6. Evaluarea necesităţii şi cererii de locuinţe 
 
6.1 Necesitatea de locuinţe 
 
Asigurarea cu locuinţe a populaţiei municipiului Chişinău are un rol important în 
soluţionarea problemelor sociale ale ţării. Dezvoltarea continuă a acestei ramuri va 
influenţa simţitor asupra ameliorării situaţiei în ceea ce priveşte creşterea numărului 
locurilor de muncă, garantarea dreptului al fiecărui cetăţean la locuinţă, avansarea 
economiei şi crearea perspectivelor durabile de viaţă. 
 
Problema fundamentală constă în producerea volumului de locuinţe necesare pentru a 
asigura condiţii locative optime populaţiei. Punctul de pornire pentru un asemenea 
pronostic este disponibilitatea datelor privind populaţia în municipiu, numărul de familii 
şi informaţia privind structura lor, conform numărului de persoane în familie. Cea mai 
simplă soluţie ar fi de comparat numărul tuturor familiilor, care necesită cazare, cu 
numărul unităţilor disponibile la moment. În aşa mod se poate obţine un echilibru brut 
între numărul de locuinţe şi numărul familiilor, utilizând criteriul “o locuinţă pentru o 
familie” de a locui separat. Nivelul mediu de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe 
persoană, de asemenea, a devenit un indice internaţional pentru compararea situaţiilor 
naţionale în domeniul sectorului spaţiului locativ. 
 
Conform datelor Direcţiei locuinţe a Primăriei municipiului Chişinău numărul cetăţenilor 
luaţi la evidenţă până la 01.01.2003 pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire constituie 
62559 familii, din care 28945 familii sunt incluse în lista de aşteptare a spaţiului locativ la 
preturi şi 33614 familii se aflau la evidenţă la organizaţii şi întreprinderi. Din numărul 
total al cetăţenilor incluşi în lista de aşteptare la preturi 10339 familii solicită construcţia 
caselor cooperatiste, 8675 sunt familii ce se bucură de priorităţi la repartizarea spaţiului 
locativ, conform legislaţiei în vigoare. Această listă a persoanelor favorizate permanent 
este completată şi cu reprezentanţi ai procuraturii, poliţiei, organelor judiciare, 
persoanelor, locuinţa cărora a devenit inutilizabilă pentru trai în urma calamităţilor 
naturale etc. 
 
Actualmente nu poate fi pusă sarcina de a satisface pe deplin această necesitate, cu atât 
mai mult că legislaţia nu indică sursa de acoperire a cheltuielilor necesare pentru 
asigurarea cu locuinţe a categoriilor de cetăţeni sus-menţionate. 
 
În condiţiile economiei de piaţă statul, schimbându-şi rolul din principalul investitor de 
resurse financiare pentru dezvoltarea fondului de locuinţe, trebuie să asigure activitatea 
sectorului spaţiului locativ şi a tuturor participanţilor în acest domeniu indiferent de forma 
de proprietate cu un cadru legislativ-normativ adecvat. În primul rând, Guvernul 
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Republicii Moldova va crea institutul locuinţei sociale pentru categoriile de cetăţeni 
socialmente vulnerabili. Legislaţia va stabili indicii şi modul de apreciere, conform cărora 
cetăţenii respectivi vor fi consideraţi dezavantajaţi. Locuinţa socială, conform statutului 
ei, va asigura aceste categorii de cetăţeni cu normative sanitare şi tehnice minimale, va fi 
repartizată pe gratis în baza unui contract de chirie fără posibilităţi de a fi privatizată, 
răscumpărată sau transmisă în subarendă. Potrivit unor estimări prealabile la începutul 
anului 2003 lista cetăţenilor dezavantajaţi fără locuinţe cuprinde circa 2,9 mii familii. 
Pentru asigurarea lor cu locuinţe sociale este necesar de construit sau de procurat din 
fondul locativ existent locuinţe cu spaţiu redus în volum de 78,3 mii m.p., care vor 
necesita cheltuieli în sumă de circa 211,4 mil. lei. 
 
Sistemul de evidenţă a cetăţenilor care au nevoie de îmbunătăţire a condiţiilor locative 
este învechit şi nu reflectă veridic necesitatea reală de locuinţe. Cererea de locuinţe pe 
piaţă, fiind determinată de puterea de cumpărare a populaţiei şi de posibilităţile reduse ale 
statului de a oferi locuinţe sociale, este mult mai mică decât necesitatea. Conform unor 
studii efectuate până în anul 1990 de către serviciile de resort ale Primăriei municipiului 
Chişinău, circa 12% din numărul cetăţenilor de pe lista de aşteptare sunt incluse în două 
liste, iar circa 3% sunt incluse în 3 liste: la pretură - după adresa domiciliului familiei, la 
întreprinderi - după locul de lucru al soţului şi al soţiei, în cazul în care soţii lucrează la 
diferite întreprinderi, amplasate în diferite sectoare administrative ale municipiului. 
Totodată, familiile din lista pentru construcţia locuinţelor cooperatiste sunt asigurate cu 
spaţiu locativ la limita minimală, potrivit normativului în vigoare, dar în conformitate cu 
prevederile legislaţiei pot fi incluse în această listă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuire din cont propriu. În liste figurează persoane care deja şi-au soluţionat problema 
locativă şi trebuiesc excluse. Pe de altă parte, în liste nu figurează un număr considerabil 
de persoane care au nevoie de locuinţe, dar nu sunt luate la evidenţă, şi anume: 
 

 persoanele concediate de la întreprinderi ca urmare a reducerilor de personal, care 
au fost excluse din listele de aşteptare ale acestor întreprinderi, dar au rămas în 
continuare fără locuinţă permanentă; 

 persoane tinere neangajate ori care lucrează la firme particulare unde nu este 
organizată evidenţa celor ce au nevoie de locuinţe; 

 persoane care formal dispun de spaţiu locativ şi astfel nu pot fi incluse în listele de 
aşteptare, dar, totuşi, au nevoie de îmbunătăţire a condiţiilor locative, deoarece 
locuinţa de care dispun se află într-o stare tehnică şi sanitară inacceptabilă; 

 persoane care ar dori să-şi îmbunătăţească condiţiile de trai, cu toate că dispun de 
locuinţe în limita normativului de asigurare cu spaţiu locativ. 

 
Studiul preferinţelor gospodăriilor şi capacităţii de cumpărare, efectuat în cadrul 
Strategiei pieţei spaţiului locativ şi altor bunuri imobiliare, a constatat că una din 
problemele principale ale sectorului spaţiului locativ este suprapopularea locuinţelor 
urbane. Aici într-o cameră locuiesc în medie câte 1,6 persoane, în timp ce în ţările 
Europei de Est – câte 1,2, Europei Centrale - 1,0 şi în ţările Europei de Vest - 0,7 
persoane. În 12% din apartamentele urbane locuiesc câte două-trei familii. Totodată, 
mulţi proprietari dispun de 2-3 şi mai multe locuinţe. Alte gospodării casnice, compuse 
din două-trei generaţii, locuiesc împreună şi nu se despart în familii separate numai din 
motive că nu pot procura încă o locuinţă şi nu pot arenda spaţiul locativ privat datorită 
preţurilor mari. 
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Sistemul de evidenţă a persoanelor ce au nevoie de locuinţă trebuie schimbat. Dat fiind 
faptul, că întreprinderile de stat au fost reorganizate preponderent în societăţi pe acţiuni 
şi, neavând posibilitate de a investi surse financiare în construcţia spaţiului locativ, listele 
familiilor atestate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi-au pierdut puterea juridică, 
dar problema locuinţei n-a dispărut. Legislaţia în vigoare nu specifică clar modul de 
menţinere a dreptului pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative în cazul transformării 
întreprinderilor de stat în întreprinderi private. Este neadecvat faptul, că dreptul 
cetăţenilor incluşi în liste la întreprinderile nominalizate, în esenţă, a fost abrogat de 
procesul privatizării. E o situaţie neacceptabilă din punct de vedere al garantării dreptului 
la spaţiu locativ şi actele normative în vigoare nu reglementează această situaţie. 
Legislaţia locativă nu ţine pasul cu transformările social-economice şi nu specifică 
consecinţele privatizării asupra sectorului spaţiului locativ. Derularea privatizării a impus 
din start necesitatea reformării legislaţiei în domeniul locuinţelor. 
 
Administraţia publică locală va elabora programe locative complexe, care vor prevedea 
construcţia spaţiului locativ din contul economiilor băneşti ale populaţiei cu participarea 
resurselor creditare, construcţia locuinţelor sociale pentru categoriile de cetăţeni 
socialmente vulnerabili din contul bugetului de stat ori celor locale, renovarea şi 
modernizarea fondului locativ existent pe baza unei finanţări mixte - publice şi private. 
 
 
 
6.2 Cererea de locuinţe 
 
Cererea de locuinţe este determinată nu numai de preferinţe, dar şi de posibilităţile 
financiare ale cumpărătorului. Familiile cu o putere de cumpărare scăzută îşi pot permite 
doar satisfacerea unor cerinţe locative minime şi preferă apartamente cu o singură cameră, 
care dispun de salon-dormitor, bucătărie, hol şi baie cu viceu. Datorită costului mare, este 
limitată cererea la apartamentele cu patru camere şi la apartamentele cu un nivel de 
confort sporit. Studiul Preferinţelor gospodăriilor şi capacităţii de cumpărare efectuat de 
către Agenţia Naţională pentru Servicii privind Spaţiul Locativ şi Bunurile Imobile a 
arătat că în pofida dorinţelor de a procura locuinţe, posibilitatea financiară ale mai multor 
gospodării casnice este foarte joasă: 77 la sută din respondenţii, care ar dori să-şi 
îmbunătăţească condiţiile de locuire, nu dispun de mijloace financiare, 15 la sută ar putea 
să investească în construcţia de locuinţe până la 25% din valoarea ei, 5 la sută ar investi 
25%, 2 la sută ar investi 50% din valoarea locuinţei şi numai un respondent din sută 
posedă toată suma pentru construcţia sau procurarea unei locuinţe proprii. 
 
Principala sursă de mijloace pentru procurarea locuinţelor sunt economiile băneşti ale 
gospodăriilor casnice, care se formează în urma depăşirii veniturilor asupra cheltuielilor. 
Anume din acest punct de vedere trebuie examinată cererea de locuinţe. 
 
Conform datelor statistice, în 2002 în municipiul Chişinău au fost construite din contul 
mijloacelor private locuinţe noi în valoare de peste 119,5 mil. lei. Totodată, conform 
datelor Agenţiei de Stat Relaţii Funciare si Cadastru in municipiul Chişinău, în 2002 s-au 
efectuat 11576 tranzacţii (vânzare-cumpărare) de apartamente. În baza unor estimări 
efectuate de Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău S.A., cifra de afaceri pe piaţa 
locativă secundară a constituit peste 200 mil. dolari SUA, sau 2560 mil. lei. Conform 
estimărilor unor brokeri, volumul investiţiilor în capitalul fix pentru construcţia de 
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locuinţe noi a constituit 30 la sută, sau 758 mil. lei, fapt ce nu se oglindeşte în balanţa 
statistică oficială. 

Tabelul 2  Tranzacţii de vânzare-cumpărare de apartamente în municipiul Chişinău 

Anul ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec Total 

2000 912 876 826 485 728 1176 1000 625 955 1044 1427 965 11019 

2001 866 832 855 995 679 732 892 483 1439 1371 1691 1112 11947 

2002 1005 822 803 975 867 1100 1102 1038 1104 1043 838 873 11576 

Total 2783 2530 2484 2455 2274 3008 2994 2146 3498 3458 3956 2950 34542 

Sursa: Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru 
 
O mare parte din aceste mijloace au fost obţinute din economia tenebră. Faptul că în piaţa 
de locuinţe sunt alocate mijloace financiare provenite din economia tenebră este 
confirmat reieşind din mărimea costului de construcţie a unui m. p. de suprafaţă locativă 
pentru beneficiarii individuali. Conform datelor statistice în perioada 1995 – 2002 în 
municipiul Chişinău au fost date în exploatare 1124,7 mii m.p. de spaţiu locativ sau 
11838 locuinţe, din care 490,4 mii m.p. sau 7468 apartamente la bloc şi 634,3 mii m.p. 
sau 4370 case individuale. Suprafaţa medie a unui apartament la bloc constituie 67,8 m.p. 
de suprafaţă totală şi a unei locuinţe în casă individuală – 134,7 m.p. Ponderea locuinţelor 
individuale constituie 36,9 % din numărul total de locuinţe construite şi respectiv 56,4 % 
conform capacităţii de suprafaţă totală a locuinţelor construite. Conform statisticii pentru 
construcţia acestor case individuale au fost investite 221,8 mil lei, sau cheltuielile pe 1 
m.p. au constituit 349,6 lei, sau 25 dolari SUA, ceea ce este de 10 - 15 ori mai mic decât 
preţurile de construcţie reale din acea perioadă. 
 
Prin urmare, potenţialul de investiţii a economiilor băneşti ale populaţiei se determină nu 
numai de economiile ce sunt oglindite în evidenţa statistică, dar şi de veniturile ascunse, 
care constituie de facto economia tenebră a ţării. 
 
 
 
6.3 Cadrul legislativ-normativ care reglementează modul de 

acordare şi folosire a locuinţelor 
 
Condiţiile generale şi modul de acordare a locuinţelor în Republica Moldova sunt 
stipulate în Codul cu privire la locuinţe, adoptat încă în anul 1983 şi în Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 405 din 25.11.1987 “Despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de acordare a încăperilor de locuit în R.S.S. 
Moldovenească”. Analizând structura şi conţinutul acestor documente putem afirma cu 
siguranţă că actele nominalizate şi-au pierdut actualitatea, nu corespund situaţiei reale 
existente în acest domeniu, purtând un caracter formal şi declarativ. Odată cu 
transformările social-economice n-au fost alocate pentru construcţia locuinţelor de stat 
mijloace financiare în volume suficiente pentru a satisface necesităţile de spaţiu locativ a 
cetăţenilor atestaţi în listele pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative. Concluziile ce se 
impun sunt diverse şi multiple sub aspect juridic şi economic. Cea mai esenţială concluzie 
este că legislaţia în domeniul locuinţelor n-a avut un suport financiar pentru realizarea 
dreptului cetăţenilor la spaţiul locativ de stat. 
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Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 192 din 05.06.1984 "Despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de acordare şi folosire a locuinţelor de serviciu în 
R.S.S. Moldovenească şi a Listei categoriilor de lucrători, cărora li se pot acorda locuinţe 
de serviciu" urmează să fie revizuită în mod adecvat. Necesitatea asigurării cu spaţiu 
locativ de serviciu a specialiştilor din structurile corespunzătoare este o problemă vitală 
pentru autorităţile publice. Din aceste considerente este necesară crearea unui fond locativ 
cu statut special, care să servească numai pentru scopul respectiv. Prevederile hotărârii 
nominalizate trebuiesc actualizate, operându-se modificări specifice, care să indice clar 
statutul locuinţelor de serviciu. Concomitent se impune revizuirea listei persoanelor care 
au dreptul la spaţiu locativ de serviciu, precum şi determinarea concretă a funcţiilor care 
asigură acest drept. Referitor la dreptul de proprietate asupra locuinţei de serviciu statutul 
ei poate avea câteva variante. 
 
Varianta 1. Locuinţa de serviciu, construită din sursele bugetului local sau de stat, va fi 
repartizată de către Primăria municipiului Chişinău persoanelor, care vor dispune de 
aceste facilităţi, conform legislaţiei şi normativului de asigurare cu spaţiu locativ, dar fără 
dreptul de a fi privatizată. În cazul în care destinatarul locuinţei îşi va schimba statutul de 
persoană ce beneficiază de locuinţă de serviciu, el va elibera apartamentul pentru a fi 
înapoiat administraţiei publice locale. Acest fond locativ va rămâne permanent la balanţa 
Primăriei şi va constitui proprietate municipală. 
 
Varianta 2. Locuinţa de serviciu, construită din sursele bugetului local sau de stat, va fi 
repartizată de către administraţia publică locală persoanelor, care vor dispune de aceste 
facilităţi, conform legislaţiei şi unui normativ de asigurare cu spaţiu locativ redus, cu 
dreptul de a fi privatizată contra plată de către aceste persoane după o anumită perioadă 
de timp, cu condiţia că destinatarul locuinţei nu şi-a schimbat la momentul privatizării 
statutul de persoană ce beneficiază de locuinţă de serviciu. 
 
Totuşi, statutul locuinţei de serviciu este un subiect al dreptului locativ, care necesită o 
analiză profundă şi va fi adoptat la nivel naţional de către organele de stat competente. 
 
8675 de familii sau 30 la sută din numărul total de familii atestate pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai, luate la evidenţă în preturi, sunt cetăţeni, care conform diferitor acte 
legislative şi normative în vigoare, dispun de priorităţi pentru asigurare cu locuinţe. 
Actualmente 16 categorii de cetăţeni dispun de asemenea priorităţi, printre ei invalizi, 
familii cu mulţi copii, participanţii la evenimentele din Afganistan şi Transnistria, bolnavi 
de boli cronice, tineri specialişti, copii crescuţi la orfelinate etc. 
 
Conform prevederilor legislaţiei în vigoare Primăria municipiului Chişinău este obligată 
să asigure cu spaţiu locativ unele categorii de cetăţeni în termen de la 6 luni până la 2 ani. 
Totodată, actele legislative nu indică sursa de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor 
respective. În scopul executării hotărârilor instanţelor ierarhic superioare şi celor judiciare 
pentru asigurarea cu spaţiu locativ a familiilor menţionate este necesar de alocat circa 120 
mln dolari SUA. 
 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 210 din 18.06.1970 "Cu privire la dreptul 
de folosinţă a spaţiului locativ suplimentar" prevede repartizarea spaţiului locativ 
suplimentar, preponderent persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul instituţiilor de 
stat. Funcţional această hotărâre a fost aplicată în mod selectiv şi în consecinţă, nu a 
materializat dreptul cetăţenilor, care aveau nevoie acută de spaţiu suplimentar. Hotărârea 
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n-a fost publicată spre cunoştinţa populaţiei şi cetăţenii, care se bucurau de dreptul la 
spaţiu locativ suplimentar, nu ştiau de existenţa acestui document guvernamental. În 
realitate au beneficiat de prevederile hotărârii menţionate un număr limitat de persoane. 
Este important faptul, că n-a existat o evidenţă referitor la repartizarea spaţiului locativ 
suplimentar. 
 
Din punct de vedere juridic această hotărâre conţine reglementări contradictorii. 
Persoanele, care beneficiază de spaţiu locativ suplimentar, se bucură de acest drept numai 
la momentul iniţial când i se repartizează locuinţa pentru prima dată. Ulterior acest drept 
este exclus şi persoanele, care, din anumite motive, nu şi-au realizat dreptul la spaţiul 
locativ suplimentar la momentul îmbunătăţirii condiţiilor locative, nu pot să-şi menţină 
acest drept. Conform prevederilor hotărârii în cauză lipsa spaţiului locativ suplimentar nu 
constituie un motiv legal de a recunoaşte persoana respectivă că are nevoie de 
îmbunătăţirea condiţiilor locative, constituind un raţionament juridic contradictoriu. Nu 
este raţional ca în baza acestui motiv să se anuleze dreptul la spaţiul locativ suplimentar, 
declarat anterior în acelaşi act normativ. Contradicţia este prea evidentă: dreptul declarat 
este anihilat dacă n-ai beneficiat de el la momentul îmbunătăţirii condiţiilor locative. 
 
O atenţie deosebită merită acordată definiţiei “dreptul la locuinţă”, care se interpretează 
diferit: dreptul la locuinţă păstrat în Constituţie şi dreptul garantat la locuinţă. 
 
Constituţia Republicii Moldova garantează dreptul la proprietate privată şi asigură din 
partea statului (art. 46) că nici o proprietate nu poate fi expropriată decât pentru o cauză 
de utilitate publică cu justa şi prealabila despăgubire. Conform Constituţiei, Statul 
protejează proprietatea şi garantează posedarea ei în toate formele, atât timp cât nu intră 
în contradicţie cu interesele societăţii (art. 127). 
 
Este necesar suplimentar de stipulat în Constituţie "dreptul garantat la o locuinţă adecvată 
pentru toţi şi la o locuinţă adecvată pentru categoriile populaţiei dezavantajate". 
 
 
 
6.4 Locuinţe sociale pentru cetăţeni dezavantajaţi 
 
Din punct de vedere al dreptului internaţional şi în conformitate cu recomandările 
Agendei Habitat a ONU statul trebuie să acorde o atenţie deosebită dezvoltării unui cadru 
legal pentru politica locativă, să întreprindă măsuri de rigoare pentru promovarea, 
protejarea şi asigurarea realizării depline şi progresive a dreptului oamenilor la o locuinţă 
adecvată şi accesul la o locuinţă socială pentru categoriile de cetăţeni dezavantajaţi. 
 
Construcţia locuinţelor sociale în statele europene a început în prima jumătate a secolului 
19 la iniţiativa oamenilor bogaţi, care au investit resurse financiare proprii pentru a 
asigura familiile sărace cu locuinţe. Reţeaua de locuinţe sociale s-a dezvoltat destul de 
puternic şi ponderea lor în unele state europene constituie: în Olanda – mai mult de 1/3, în 
Marea Britanie şi Suedia – câte 1/4, în Austria şi Danemarca – câte 1/5, în Finlanda şi 
Grecia – câte 1/6 din fondul locativ existent. 
 
Ţinând cont de practica altor state în domeniul politicii locative, statutul locuinţei sociale 
pentru municipiul Chişinău va fi adoptat la nivel naţional şi va include următoarele 
principii de bază: 
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 noţiunea juridică a locuinţei sociale  
 destinaţia locuinţei sociale 
 parametrii tehnici şi sanitari  
 modul de evidenţă a persoanelor dezavantajate fără adăpost şi de repartizare a 

locuinţelor sociale  
 sursele financiare posibile pentru construcţia sau procurarea lor  
 obligaţia şi responsabilitatea proprietarului şi a chiriaşului  
 modul de achitare a serviciilor locativ-comunale  
 normativul de asigurare cu spaţiu locativ pe persoană  
 normativ social pentru asigurarea cu servicii comunale  
 cazuri şi modul de evacuare a locatarilor din locuinţele sociale  
 modul de utilizare şi exploatare a încăperilor  

 
Totodată este necesar de adoptat prin lege statutul persoanelor dezavantajate, care va 
include următoarele principii de bază: 
 

 noţiunea juridică a persoanelor socialmente vulnerabile sau dezavantajate  
 criteriile, conform cărora cetăţenii pot beneficia de statut ca persoană 

dezavantajată  
 categoriile de persoane dezavantajate care pot beneficia de locuinţe sociale, alte 

ajutoare materiale, anumite facilităţi şi indemnizaţii  
 modul şi frecvenţa de prezentare a documentelor care confirmă statutul de 

persoană dezavantajată  
 categoriile de persoane dezavantajate care pot beneficia de suprafaţă 

suplimentară la locuinţa socială sau de condiţii tehnico-sanitare speciale (invalizi 
care se deplasează prin spaţiul locuinţei cu căruciorul)  

 sistemul de evidenţă a persoanelor dezavantajate  
 sursele financiare posibile pentru acordarea unor ajutoare materiale  

 
La elaborarea proiectelor de statut menţionate vor participa reprezentanţi ai administraţiei 
publice centrale, locale, precum şi specialişti din diferite domenii: jurişti, ingineri 
constructori, proiectanţi, medici, psihologi, sociologi, economişti etc. 
 
În condiţiile stabilirii unor relaţii social-economice, bazate pe principiile economiei de 
piaţă, are loc cristalizarea unui nou sens pentru noţiunea de "accesul la locuinţă", care 
prevede “locuinţa adecvată” şi “locuinţa socială”. 
 
Locuinţă adecvată / convenabilă este o locuinţă accesibilă financiar pentru toţi doritorii 
de a-şi îmbunătăţi condiţiile de locuire, care asigură securitate din punct de vedere tehnic 
şi sanitar, acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, 
cu drept de posesiune, conform legislaţiei, nu este supraaglomerată, şi care permite unei 
persoane să posede un număr mai mare de odăi. 
 
Locuinţă socială este o locuinţă sigură din punct de vedere tehnic şi sanitar, cu drept de 
posesiune asigurat de lege pentru perioada solicitată de locuitor, dar la nivelul cel mai jos 
pe care societatea îl tolerează. 
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O definiţie a “locuinţei sociale” a fost propusă în anul 1998 de către Comitetul European 
pentru Construcţia de Locuinţe Sociale. Conform acestei noţiuni “locuinţa socială” este 
locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată, în baza regulilor de repartizare, unor 
persoane sau familii fără adăpost, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Locuinţa socială 
este valabilă doar pentru o perioadă de timp limitată. La sfârşitul perioadei de arendă, unii 
locatari sunt în stare să procure locuinţele lor proprii pe piaţa liberă cu banii lor şi cu 
creditele ipotecare la o rată de interes mai mică decât pe piaţă. 
 
"Locuinţa socială" înseamnă un nivel cantitativ şi calitativ mai scăzut decât al "locuinţei 
adecvate / convenabile" şi este menită să protejeze categoriile dezavantajate ale 
populaţiei. Aceste locuinţe trebuie să corespundă cerinţelor tehnice şi arhitecturale 
existente (securitate seismică, igienică, izolare sonoră, conservarea energiei) şi să asigure 
cerinţele minime pentru viaţa oricărei familii şi dezvoltarea ei multilaterală. Totodată e 
necesar de determinat parametrii tehnici ai acestor tipuri de apartamente: suprafaţa totală 
şi cea locativă raportată la un membru al familiei, nivelul de confort etc. 
 
Analizând diferite studii, materiale analitice ale unor state europene, autorii Strategiei 
politicii locative propun o variantă de locuinţă socială referitor la parametrii ei tehnici. 
Locuinţele sociale vor fi dotate cu aparate de măsură pentru consumul resurselor 
energetice, sisteme de aprovizionare cu apă rece, apă caldă, încălzire centralizată, gaze 
naturale, energie electrică, canalizare. Pentru satisfacerea necesităţilor vitale şi asigurarea 
unei familii din 2 sau 3 persoane cu comodităţi necesare la un nivel elementar, o locuinţă 
cu 1 cameră poate ocupa o suprafaţă totală de 25 – 28 m2 în funcţie de structura 
încăperilor şi anume: dormitor – 13,6 m2 (variantă pentru 3 persoane 15,6 m2), bucătărie – 
5,0 (6,0) m2, coridor – 2,8 m2, cameră de baie cu viceu – 3,0 m2, balcon (cu coeficientul 
0,3) – 0,6 m2. Suprafaţa totală a unei locuinţe cu 2 camere pentru o familie din 3 sau 4 
persoane poate constitui 37 – 38 m2: salon – 13,2 (variantă pentru 4 persoane 13,6) m2, 
dormitor – 10,0 m2, bucătărie – 6,0 (6,8) m2, coridor – 3,8 m2, cameră de baie cu viceu – 
3,0 m2, balcon (cu coeficientul 0,3) – 0,9 m2. 
 
Variantele propuse deocamdată nu prevăd condiţii şi instalaţii speciale necesare pentru 
persoane cu posibilităţi reduse de a se deplasa prin spaţiul locuinţei. Astfel de locuinţe vor 
fi construite la comandă, ţinând cont de componenţa numerică a familiei concrete, vârsta 
membrilor familiei, incluse în lista pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai. 
 
Conform unor estimări prealabile în municipiul Chişinău ar putea beneficia de locuinţe 
sociale 2900 de familii care actualmente sunt atestate în lista pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai. Pentru a asigura aceste familii cu spaţiu locativ, reieşind din 
normativul de 10 m2 de suprafaţă totală pe persoană, va fi necesar de construit sau de 
procurat apartamente similare din piaţa secundară cu o capacitate de 78,3 mii m2 care vor 
costa orientativ 211,4 mln lei (calculul agregat efectuat la începutul anului 2003). 
 
În afara unor categorii acceptate în comun, cum ar fi "refugiaţi", "bătrâni", "invalizi", 
există alte grupuri, aşa ca "neangajaţi pe o durată lungă", "familii incomplete", toate 
acestea fiind menţionate ca dezavantajate în multe ţări. În urma discuţiilor în cadrul 
Proiectului Consiliului Europei pentru Demnitatea Umană şi Excluderea Socială din 
Strasbourg (21.01.2002) un grup de specialişti a divizat categoriile de persoane 
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dezavantajate în 5 categorii. Primele trei categorii sunt considerate ca ameninţătoare 
pentru populaţia vulnerabilă, iar ultimele două sunt categorii de persoane dezavanatajate. 
 

1. Persoane cu venit mic, care au de a face cu distribuirea veniturilor şi a beneficiilor 
şi care locuiesc în case decente; 

2. Persoane cu venit mic, care se află sub limita sărăciei după distribuirea venitului, 
dar care au acces la locuinţe disponibile şi decente; 

3. Persoane cu venit mic, locuind ca proprietari în locuinţe pentru mai multe familii 
sărace. 

4. Persoane cu venit mic, ce nu au acces la locuinţe disponibile. 
5. Persoane ce se află în risc, cu toate că au acces la o locuinţă disponibilă (invalizi). 

 
Considerăm că politica locativă a ţării trebuie să ţină cont şi de primele trei categorii care 
nu sunt încă vulnerabile, dar pot uşor trece în această categorie dacă măsurile necesare nu 
vor fi întreprinse la timp. Problema accesului la locuinţă în economia de piaţă urmează a 
fi acordată primordial persoanelor cu venit mic pentru a le asigura condiţii necesare de 
locuire. Politica locativă promovată în ţările Europei Occidentale nu recomandă 
proprietarilor de locuinţe să modernizeze integral fondul locativ existent în sensul 
ridicării nivelului de confort astfel, încât să dispară din uz locuinţele ieftine pentru 
categoriile de cetăţeni cu un venit modest. 
 
În ţările Europei de Est se consideră că nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit 
legislaţiei, persoanele sau familiile care: 
 

- deţin în proprietate o locuinţă; 
- au înstrăinat locuinţa proprie după data de 1 ianuarie 1991; 
- au beneficiat de sprijinul statului sub formă de împrumuturi pentru realizarea unei 

locuinţe; 
- închiriază la moment o altă locuinţă. 

 
Potrivit informaţiei ce ţine de domeniul sărăciei în anul 1999 în ţările post-socialiste 
(ţările Europei Centrale) cel puţin 22 % din populaţie pot fi considerate ca fiind sărace, iar 
în ţările din fostul spaţiu sovietic – până la 75 la sută. 
 
Figura 6  Cota persoanelor ce se află sub limita nivelului de trai 

 
 
 
 
 
 
Sursa: Raportul Ivan Tosics şi Standor Erdosi "Accesul la locuinţă", Strasburg, 21 ianuarie 2002. 
 
Una din consecinţele grave ale transformărilor din ţară în perioada de tranzacţie este 
extinderea masivă a sărăciei. Restructurarea ineficientă a sferei sociale, reducerea 
posibilităţilor statului de a o întreţine, de a asigura protecţie adecvată păturilor 
dezavantajate ale populaţiei, creşterea şomajului, alte probleme acumulate pe parcursul 
acestor ani, au creat condiţii nefavorabile pentru promovarea de mai departe a reformelor. 
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Printre tipurile de obstacole cu care se confruntă grupurile dezavantajate privind accesul 
la locuinţe, obstacolele financiare sunt cele mai importante. Insuficienţa locuinţelor 
disponibile este o problemă generală bine cunoscută. 
 
Privatizarea masivă de către cetăţeni a locuinţelor la preţuri extrem de joase a avut drept 
urmare dispariţia bruscă a fondului public. Astfel, în municipiul Chişinău fondul public a 
scăzut până la 8 %, dar numărul persoanelor dezavantajate creşte în continuare. În toată 
ţara există un dezechilibru enorm între structura fondului locativ şi cererea efectivă a 
populaţiei în acest domeniu. 
 
Cu astfel de condiţii existente este nevoie de o politică specială, care să se ocupe de 
situaţia persoanelor dezavantajate. Evident, cu cât este mai înalt raportul dintre 
"proprietate şi sărăcie", cu atât mai mare atenţie trebuie acordată sistemului alocaţiilor 
locative generale, susţinerii publice pentru apărarea locuinţei. 
 
Luând în consideraţie faptul, că partea considerabilă a stocului de locuinţe publice a fost 
privatizată, autorităţile publice trebuie să elaboreze măsuri corespunzătoare privind 
politica locativă care să contracareze consecinţele nedorite ale privatizării. Concomitent 
urmează a fi elaborată o bază de date privind situaţia locativă a categoriilor de populaţie 
dezavantajate, deoarece o astfel de informaţie este necesară pentru implementarea 
programului de asistenţă. 
 
Asigurarea cu locuinţe pentru categoriile dezavantajate urmează să implice acţiuni nu 
numai din partea autorităţilor publice la toate nivelele, dar şi din partea tuturor sectoarelor 
sociale, inclusiv şi sectorului privat şi organizaţiilor neguvernamentale. Obiectivele 
politicii locative trebuie luate în consideraţie în toate deciziile ce au influenţă asupra 
ofertei şi cererii de pe piaţa de locuinţe. Primăria municipiului Chişinău urmează să 
dezvolte o strategie privind accesul la locuinţe a categoriilor de persoane dezavantajate cu 
obiective bine definite, standarde, proceduri pentru monitorizarea rezultatelor prognozate. 
 
Multe state membre ale Uniunii Europene utilizează diferite mecanisme pentru a depăşi 
obstacolele financiare în vederea asigurării persoanelor dezavantajate cu spaţiu locativ şi 
anume: 
 

 repartizarea locuinţelor sociale pentru închiriere cu o rată a chiriei redusă; 
 acordarea creditelor parţial subvenţionate şi împrumuturilor nerambursabile; 
 acordarea creditelor fără dobândă; 
 acordarea subvenţiilor la achitarea plăţii de închiriere; 
 acordarea alocaţiilor la construcţia sau procurarea spaţiului locativ; 
 acordarea creditelor depozitare pe gratis. 

 
Pentru a încuraja proprietarii spaţiului locativ să lase locuinţele libere şi să menţină 
standardele adecvate pentru locuinţele sociale, statul utilizează impozite pe imobil reduse 
pentru stocul de locuinţe sociale şi cele vacante, impozite reduse la venitul obţinut de la 
închirierea acestor spaţii de locuit. 
 
Investitori privaţi sau organizaţii neguvernamentale pot să beneficieze de credite cu rata 
dobânzii mică, credite depozitare pe gratis pentru construcţia sau achiziţionarea 
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locuinţelor. Autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale distribuie 
subsidii şi alte forme de alocări sociale persoanelor dezavantajate. Contribuţia 
organizaţiilor neguvernamentale este semnificativă pentru această categorie de cetăţeni. 
 
În afară de mijloace financiare cu destinaţie pentru construcţia şi procurarea locuinţelor 
sociale este nevoie de sisteme de alocaţii, sisteme necesare pentru renovarea locuinţelor 
supraaglomerate şi de o livrare adecvată a locuinţelor disponibile pentru prevenirea 
creşterii vulnerabilităţii. 
 
Putem anticipa că într-o perioadă scurtă şi medie de timp condiţiile spaţiului locativ din 
municipiul Chişinău se vor deteriora, în special, la oamenii săraci, care locuiesc în blocuri 
ce se află în stare deplorabilă. Astfel, numărul persoanelor fără adăpost sigur se va mări, 
deoarece: 
 

 din lipsa mijloacelor financiare, necesare pentru reparaţii capitale în sectorul 
spaţiului locativ, blocurile care se află în condiţii deplorabile devin şi mai 
deteriorate şi inpracticabile pentru locuire; 

 plăţile pentru chirie şi serviciile comunale cresc la nivele profitabile sau de piaţă, 
în timp ce nu există un sistem eficient de acordare a indemnizaţiilor în sectorul 
spaţiului locativ pentru persoanele cu venituri mici; 

 organele judiciare vor începe, în curând, executarea procedurilor pentru evacuarea 
forţată a locatarilor răuplatnici, printre care sunt şi insolvabili de a achita plăţile 
exagerate la aceste servicii. 

 
In condiţiile, când in Republica Moldova criza economica a luat amploare, iar 
consecinţele ei au adus la o deziluzie totală a populaţiei, sporirea investiţiilor publice in 
construcţia de locuinţe nu se aşteaptă. Unica soluţie mai mult sau mai puţin probabilă ar fi 
stimularea sectorului privat prin diferite modalităţi de ordin financiar si fiscal pentru a 
reabilita si renova fondul locativ existent, precum si pentru a da un impuls in construcţia 
de locuinţe. Dar nu numai atât. Într-adevăr, în majoritatea ţărilor cea mai mare parte a 
spaţiului locativ este produs de sectorul privat care acţionează pe piaţa liberă. Dar aceasta 
nu înseamnă că în orice condiţii piaţa va asigura eficienţa şi echitatea. Şi nici nu trebuie 
să aşteptăm că piaţa va satisface automat necesităţile locative ori va contribui neapărat la 
o dezvoltare durabilă. Problemele dezvoltării sectorului locativ trebuie abordate nu numai 
în aspect economic, ci şi în raport cu importanţa primordială şi impactul pe care politica 
locativă îl are asupra condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 
 
Din aceste şi alte motive crearea unei reţele sigure de spaţiu locativ social pentru familiile 
incapabile să-şi soluţioneze problemele spaţiului locativ prin intermediul pieţei de imobil 
se consideră o problemă primordială în activitatea Primăriei municipiului Chişinău. 
Această reţea va fi disponibilă pentru toţi nevoiaşii şi se va baza pe o evaluare imparţială 
a necesităţilor. 
 
În scopul soluţionării problemelor privind asigurarea cu locuinţe sociale a categoriilor de 
cetăţeni dezavantajaţi Primăria municipiului Chişinău va promova un complex de măsuri 
care să evite concentrarea stocului de locuinţe stigmatizat în diferite sectoare ale 
municipiului. Programele de dezvoltare a fondului locativ social vor fi elaborate şi 
realizate în aşa mod, încât să ofere oportunităţi reale persoanelor dezavantajate de a se 
integra în comunitate. 
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Legislaţia Republicii Moldova va prevedea modul de acordare a locuinţelor sociale 
persoanelor dezavantajate, care se va baza pe principiul analizei condiţiilor de proprietate 
şi a veniturilor anuale ale acestor persoane. 
 
Conform condiţiilor de proprietate, o familie (o gospodărie casnică sau menaj) se 
consideră dezavantajată în cazul în care nici unul din membrii ei nu este proprietar al unor 
bunuri imobile sau titularul unui drept de folosinţă, al cărui venit anual nu depăşeşte o 
sumă anumită (suma va fi stabilită de legislaţie). În cazul în care solicitantul va declara 
informaţie falsă referitor la starea socială şi economică a menajului, cererea lui va fi 
imediat anulată, iar el va fi exclus din lista candidaţilor pentru repartizarea locuinţei 
sociale. Dacă locuinţa i-a fost deja repartizată, atunci contractul de închiriere va fi achitat 
de către locatar reieşind din mărimea taxei reale a chiriei. 
 
Menajul sau gospodăria casnică este constituită dintr-o persoana care locuieşte singură 
sau câteva persoane ori familii (complete sau incomplete), care locuiesc în aceiaşi 
locuinţă şi sunt lipsite de posibilitatea de a domicilia în locuinţe separate, iar bugetul 
pentru întreţinerea gospodăriei este format din veniturile tuturor membrilor menajului. 
 
Condiţiile de venit a gospodăriei casnice vor fi analizate după cum urmează. În cazul 
persoanelor dezavantajate venitul total al menajului nu poate depăşi plafoanele de venit 
prevăzute de legislaţie. Venitul gospodăriei casnice este considerat venitul global al 
tuturor membrilor menajului - veniturile imobiliare şi mobiliare nete şi suma totală 
impozabilă a veniturilor obţinute în urma activităţilor profesionale, majorate sau 
diminuate de rata alimentară, după cum ele sunt primite sau plătite. De asemenea sunt 
considerate venituri şi alocaţiile pentru persoanele handicapate. Alocaţiile pentru copiii 
întreţinuţi nu se includ în veniturile menajului. 
 
Locuinţele sociale se repartizează de către Consiliul Primăriei municipiului Chişinău pe 
baza criteriilor menţionate, precum şi a unor criterii stabilite anual de Consiliu. De astfel 
de locuinţe pot beneficia, în ordinea de prioritate determinată de administraţia publică 
locală, următoarele categorii de persoane: invalizi de gradul I şi II, persoane handicapate, 
pensionari, veterani şi văduve de război, tineri căsătoriţi cu / fără copii, precum şi alte 
persoane sau familii care corespund criteriilor de persoane defavorizate, în conformitate 
cu legislaţia. 
 
Aşadar, principiile de bază care motivează acordarea locuinţelor sociale persoanelor 
dezavantajate vor cuprinde: 
 

 beneficiile destinate persoanelor socialmente vulnerabile testate la valoarea lor 
reală, folosind un sistem standardizat pe tot teritoriul ţării, 

 beneficiile acordate familiilor dezavantajate indiferent de dreptul de proprietate, 

 ordinea clară a priorităţilor, de exemplu dacă persoana într-adevăr nu are adăpost, 
locuieşte în condiţii primejdioase, antisanitare sau suprapopulate, 

 priorităţi acordate la distribuirea spaţiului locativ social, în primul rând, celor mai 
vulnerabile familii, spre exemplu: familiilor cu copii întreţinuţi (minori), femeilor 
gravide, persoanelor în vârstă şi /sau mintal bolnave. 

 
Reţeaua de spaţii locative sociale poate fi exprimată prin câteva forme, inclusiv: 
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 Beneficii pentru spaţiul locativ privind achitarea chiriei. În anumite cazuri ar putea 

fi acoperite parţial unele tipuri de plăţi pentru serviciile comunale. 

 Granturi, împrumuturi, garanţii sau împrumuturi de capital acţionar pentru 
reparaţii capitale şi cele curente. 

 Acordarea spaţiilor pentru închiriere de către autorităţile locale sau companiile 
fără profit, în special pentru utilizarea în cazuri de extremă necesitate. 

 
Este evident că reţeaua spaţiului locativ social va depinde de resursele disponibile. Luând 
în consideraţie situaţia existentă a economiei Republicii Moldova, aceste resurse par a fi 
limitate pentru o perioadă de timp. Cu toate acestea, presiunea va creşte pentru cel puţin 
asigurarea cu acomodare, în cazuri extreme, ca rezultat al deteriorării continue a 
blocurilor de locuinţe sau sub influenţa factorilor mediului ambiant. Totuşi, unele resurse 
pot fi disponibile prin intermediul reformei continue a subvenţiilor existente şi mai puţin 
planificate. 
 
Asigurarea cetăţenilor cu locuinţe adecvate necesită acţiuni din partea autorităţilor publice 
în vederea dezvoltării cadrului legislativ corespunzător pentru piaţa de locuinţe cu privire 
la dreptul de proprietate, dreptul de posesie şi protecţia consumatorului, adoptării politicii 
de extindere a sectorului public de locuinţe. 
 
Un aspect important al "dreptului la locuinţă" este dreptul locatarului la protecţie 
împotriva unor eventuale evacuări din locuinţă. Administraţia publică se pomeneşte într-o 
situaţie contradictorie şi dificilă: cu resursele publice foarte limitate, trebuie elaborate mai 
multe politici complexe pentru a asigura, pe de o parte, dreptul proprietarilor, băncilor şi a 
companiilor, care totuşi ar investi în sectorul spaţiului locativ, şi pe de altă parte, să 
protejeze persoanele dezavantajate. 
 
Evacuarea este una din problemele concrete referitoare la categoriile persoanelor 
dezavantajate în domeniul dreptului locativ. Funcţionarea sistemului locativ la un nivel 
înalt necesită un mecanism puternic. 
 
De fapt motivele evacuării unor locatari pot fi diverse: 
 

 acţiuni ilegale din partea unor locatari care au ocupat abuziv locuinţa; 
 admiterea restanţelor privind neachitarea unor conturi pentru plata chiriei, 

serviciilor comunale, rambursarea creditului etc.; 
 comportarea neadecvată a chiriaşului, nerespectarea regulilor locatarului; 
 schimbarea proprietarului blocului de locuinţe; 
 intervenţia terţilor privind demolarea locuinţei din diverse motive (construcţia 

altor obiective pe acest teren, casa de locuit se află în stare avariată sau în zona de 
protecţie sanitară etc.). 

 
Începând cu anii 1996-1998, noţiunea evacuării cetăţenilor din apartamente din motive de 
neplată pentru serviciile locativ-comunale, este tot mai mult discutată şi în cea mai 
apropiată perspectivă poate fi aplicată în practică. Acest fenomen a apărut ca rezultat al 
efectelor combinate: privatizarea în masă a locuinţelor, creşterea preţurilor la produse şi 
servicii, cota mare a populaţiei cu venit mic şi lipsa surselor financiare la nivel naţional 
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pentru protecţia socială a cetăţenilor. La acest compartiment este necesar de elaborat acte 
normative şi legislative care ar stipula clar procedura de evacuare, precum şi asistenţă a 
păturilor dezavantajate. 
 
În scopul protecţiei persoanelor dezavantajate este necesar de stipulat în actele legislative 
că evacuarea cetăţenilor, indiferent de motivul ei, poate avea loc doar cu consimţământul 
administraţiei publice locale. 
 
În multe ţări administraţia publică locală şi organizaţiile neguvernamentale acordă 
asistenţă financiară sau consultaţii pe gratis în vederea soluţionării conflictelor dintre 
locatari şi proprietari. În Austria, spre exemplu, Centrul de Asistenţă pentru persoanele cu 
risc a redus cu 20 la sută numărul evacuărilor, începând cu anul 1994. Au fost elaborate 
diferite măsuri în vederea prevenirii evacuărilor, cum ar fi consultaţii pe gratis, contracte 
cu autorităţile publice locale, asigurarea şi protecţia socială. În conformitate cu 
prevederile Regulamentului locatarilor şi proprietarilor, Centrele de asistenţă şi 
autorităţile locale trebuie informate din timp despre evacuări pentru a furniza asistenţă 
imediată persoanelor evacuate. 
 
O atenţie deosebită urmează a fi acordată evacuărilor în cazuri de urgenţă, precum şi 
atribuirea spaţiului locativ de urgenţă. Termenul de urgenţă deseori este interpretat ca 
efecte negative provocate de dezastrele naturale sau de acţiunile nechibzuite ale unor 
indivizi. Primăria va trebui să asigure adăpost şi suport financiar în vederea prestării unor 
servicii de bază pentru protecţia sănătăţii următoarelor categorii de persoane: celor fără 
locuinţe, persoanelor strămutate, femeilor şi copiilor care au supravieţuit de pe urma 
violenţei în familie, persoanelor dezavantajate, persoanelor în vârstă, victimelor care au 
suferit în urma unor dezastre (naturale sau provocate de oameni), inclusiv adăpost 
temporar şi servicii de bază pentru refugiaţi. Cadrul legislativ şi sursele de finanţare 
urmează a fi stabilite în actele normative şi legislative atât de ordin local, cât şi cel 
naţional. În asemenea cazuri administraţia publică locală trebuie să aloce în mod rapid 
resurse financiare necesare pentru implementarea politicii de urgenţă şi a măsurilor de 
reabilitare, asigurând astfel necesităţile vitale ale păturilor dezavantajate ale populaţiei, 
necesităţi ce sunt luate în vedere sub toate aspectele comunicative, eforturile de salvare, 
relocare, reabilitare şi reconstrucţie. Concomitent atribuţia administraţiei publice locale 
de a asigura condiţiile de viaţă a locuitorilor urbei impune instituirea unui control asupra 
cazurilor de urgenţă. 
 
 
 
6.5 Nivelul de trai şi puterea de cumpărare a populaţiei în anul 

2002 
 
Aprecierea calităţii vieţii se poate obţine prin intermediul unui şir de indicatori sintetici 
care caracterizează în ansamblu nivelul de trai al populaţiei, aspecte privind veniturile, 
sănătatea, educaţia, condiţiile de viaţă etc. În setul minimal de indicatori sociali 
recomandaţi de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare ce caracterizează 
nivelul de trai, se includ: 
 

1. Indicatorii integrali ai nivelului de trai: indicatori macroeconomici, indicatori 
demografici, indicatorii populaţiei economic active etc. 
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2. Indicatorii asigurării materiale ai populaţiei: normativele sociale minimale a 
asigurării materiale, veniturile populaţiei şi puterea de cumpărare, distribuţia 
veniturilor pe categorii de populaţie etc. 

3. Consumul: nivelul şi structura. 
4. Condiţiile de trai ale populaţiei. 

 
Majoritatea indicatorilor au fost obţinuţi ca urmare a analizei bugetelor gospodăriilor 
casnice pe baza unor eşantioane reprezentative, în conformitate cu practica internaţională. 
 
 
 
6.5.1 Indicatorii integrali ai nivelului de trai 
 
Unul din indicatorii relevanţi ce caracterizează nivelul de trai al populaţiei în Republica 
Moldova este Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor. 

Tabelul 3  Indicatorii macroeconomici pe ţară 
 1999 2000 2001 2002 

PIB în preţuri curente, mil. lei 12322 16020 19019 22040 
Modificarea anuală a PIB în % faţă de anul 
precedent, preţuri comparabile 96,6 102,1 106,1 107,2 
PIB pe locuitor, lei  3379 4402 5233 6084 
Deficitul bugetului consolidat, în % faţă de PIB 3,3 3,2 1,0 1,0 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
În anul 2002 valoarea PIB pe locuitor a constituit 6084 lei comparativ cu 5233 lei în anul 
2001. Deficitul bugetar sau partea cheltuielilor bugetare care depăşesc întrările de venit, 
transferurile şi sumele oficiale, ce au intrat din alte sectoare bugetare, reprezintă mărimea 
resurselor financiare suplimentare pe care statul trebuie să le atragă prin orice metode. 
Deficitul mare (peste 4-5 % din PIB) este un semnal pentru adoptarea unei politici 
bugetare respective – în lipsa posibilităţilor majorării veniturilor şi reducerii cheltuielilor 
bugetare. La reducerea cheltuielilor bugetare s-a recurs începând cu anii 1996-1997, când 
s-a înregistrat un deficit de 9,7 % şi respectiv 7,5 % din PIB. În 2002 deficitul bugetului a 
constituit 1 % din PIB. Micşorarea deficitului bugetar nu întotdeauna înseamnă şi 
îmbunătăţirea situaţiei social-economice în ţară, ci doar reducerea obligaţiilor statului faţă 
de populaţie în ceea ce priveşte finanţarea cheltuielilor obligatorii ce ţin de infrastructura 
socială a ţării. 
 
Indicatorii demografici, într-o măsură oarecare reflectă situaţia social-economică din ţară. 
Analiza acestuia la nivel local, cum este municipiul Chişinău, prezintă la fel un interes 
deosebit. 
Tabelul 4  Mişcarea naturală a populaţiei în municipiul Chişinău, persoane 

 1999 2000 2001 2002 
Date absolute     

Născuţi-vii 6647 6591 6607 6645 
Decedaţi 6467 6282 6067 6361 

din care decedaţi în vârstă sub un an  119 111 82 104 
Sporul natural 180 309 540 284 

Rata la 1000 locuitori     
Născuţi-vii  8,5 8,4 8,5 8,5 
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 1999 2000 2001 2002 
Decedaţi 8,3 8,1 7,8 8,2 
Decedaţi în vârstă sub un an la 1000 născuţi-vii 17,4 16,8 12,4 15,6 
Sporul natural 0,2 0,3 0,7 0,3 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Tendinţa de scădere a numărului celor născuţi-vii a fost întreruptă în anul 2001, când s-a 
înregistrat o majorare a acestora cu 16 copii faţă de anul 2000. În 2002 numărul 
născuţilor-vii a crescut cu 38 copii faţă de anul 2001 În acelaşi timp s-a mărit şi numărul 
persoanelor decedate cu 294 persoane faţă de anul precedent. Astfel, sporul natural în 
anul 2001 a constituit 540 persoane sau 0,7 la 1000 locuitori. Mortalitatea infantilă a 
scăzut de la 111 copii în 2000 la 82 în anul 2001. 
Figura 7  Coeficienţii demografici în municipiul Chişinău la 1000 locuitori, 2002 
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Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Faptul că rata natalităţii în republică este cu 1,4 puncte procentuale mai mare decât în 
municipiu nu indică o situaţie mai bună în alte localităţi. Totodată, rata mortalităţii în 
republică depăşeşte rata mortalităţii în municipiu cu 3,3 puncte procentuale. 

Tabelul 5  Ponderea populaţiei în activitatea economică, % 
 2000 2001 2002 
Total    

Rata de activitate 45,4 44,4 44,5 
Rata de ocupare 41,5 41,2 41,4 
Rata şomajului 8,5 7,3 6,8 

Urban    
Rata de activitate 45,3 44,4 44,5 
Rata de ocupare 38,2 38,3 39,7 
Rata şomajului 15,7 13,8 12,1 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Rata de activitate sau proporţia populaţiei active la numărul total al populaţiei în anul 
2002 a constituit 44,5 % comparativ cu 44,4 % în anul 2001. Rata şomajului în localităţile 
urbane a scăzut cu 1,7 puncte procentuale, iar rata de ocupare a crescut cu 1,4 puncte 
procentuale. 
 
 
 
6.5.2 Indicatorii asigurării materiale a populaţiei 
 
Datele obţinute ca rezultat al prelucrării informaţiei cercetării bugetelor gospodăriilor 
casnice sunt reprezentative la nivel de ţară, deci indicatorii privind veniturile populaţiei 
sunt agregaţi la nivel de republică cu divizare pe mediu urban şi rural. La nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale aceste calcule nu se efectuează. 
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Veniturile disponibile reprezintă totalitatea veniturilor băneşti obţinute din diverse tipuri 
de activităţi şi în natură (contravaloarea consumului provenit din resursele proprii ale 
gospodăriei, evaluat în lei). Valorile medii lunare pe un membru al gospodăriei casnice 
sunt calculate prin divizarea venitului total al colectivităţii la numărul de unităţi din 
colectivitatea dată. 
 
Tabelul 6  Principalii indicatori ce caracterizează nivelul de trai al populaţiei pe ţară 

 1999 2000 2001 2002 
Veniturile disponibile ale populaţiei (medii lunare pe 
o persoană), lei 133,4 185,8 241,0 321,6 
Salariul nominal mediu lunar al unui lucrător din 
economie, lei 304,6 407,9 543,7 691,2 
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite, lei  82,8 85,1 135,8 161,0 
Bugetul minim de consum pe locuitor  662,0 945,0 1053,0 1177,0 
Indicele preţurilor de consum, % 139 131 110 105,2 
În % faţă de anul precedent cu corecţiunea la IPC:     

veniturile disponibile ale populaţiei  81,5 106,3 117,9 126,8 
salariul nominal mediu lunar 87,2 102,0 121,2 126,3 
mărimea medie a pensiei stabilite 71,0 78,4 1,5 ori 112,5 

Ponderea salariului în volumul total al veniturilor 
băneşti disponibile, % 

62,4 61,8 59,2 55,9 
Coeficientul concentrării veniturilor  disponibile (Gini) 0,436 0,419 0,428 0,421 
Raportul dintre veniturile disponibile a 20% populaţie 
mai bine asigurate (quintila V) şi a 20% mai puţin 
asigurate (quintila I) 11,0 10,4 11,4 11,2 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
 
Veniturile disponibile ale populaţiei au marcat tendinţa de creştere continuă, intervenind 
cu unele schimbări în contribuţia surselor de formare a acestora: în anul 2000 – cu 6,3 %, 
în 2001 – cu 17,9 %, în 2002 – cu 26,8 % în termeni reali faţă de anul precedent. 
 
Tabelul 7  Evoluţia veniturilor disponibile şi componenţa lor structurală, % 

 1999 2000 2001 2002 
Venit disponibil total, medii lunare pe o persoană, 
lei 

133,4 185,8 241,0 321,6 
inclusiv în % pe tipuri de activităţi     
Venit din activitatea salariată 35,4 37,3 37,8 37,0 
Venit din activitatea agricolă 38,5 34,5 31,9 29,9 
Venit din activitatea individuală 3,3 3,0 2,7 2,6 
Venit din proprietate 0,4 0,2 0,3 0,1 
Indemnizaţii sociale 8,3 9,3 10,9 13,1 
din care pensii 7,9 9,1 10,5 12,3 
Alte indemnizaţii curente 0,4 0,8 0,9 1,3 
Alte transferuri curente 13,8 14,9 15,5 16,0 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
 
În venitul disponibil total predomină ponderea venitului din activitatea salariata şi cea 
agricolă, acestea reprezentând în 2002 respectiv 37,0 % şi 29,9 % din total. 
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Tabelul 8  Structura veniturilor disponibile ale populaţiei în anul 2002 
media lunară pe o persoană, lei 

 Total Urban Oraşe mari 
I. Venit disponibil 321,6 391,1 494,4 

inclusiv în % pe activităţi:    
Venit din activitatea salariată 37,0 59,8 62,0 
Venit din activitatea agricolă 29,9 3,7 0,6 
Venit din activitatea individuală 2,6 4,1 3,8 
Venit din proprietate 0,1 0,3 0,4 
Indemnizaţii sociale 13,1 11,5 10,7 

din ele pensii 12,3 10,6 9,6 
Alte indemnizaţii curente 1,3 1,2 1,3 
Alte transferuri curente, 16,0 19,4 21,2 

din ele primite gratis 12,7 18,7 20,2 
II. Venit din economii 115,4 140,3 177,6 
Întrări resurse financiare 112,9 134,7 169,1 

Sume retrase de la CEC, bănci 2,8 2,6 4,1 
Credite, împrumuturi primite 20,4 23,4 26,8 
Rambursări de la persoane particulare 2,0 3,8 6,4 
Sold în numerar la începutul lunii 87,8 105,0 131,9 

Intrări de resurse nefinanciare 2,5 5,6 8,5 
Vânzarea bunurilor de folosinţă durabilă 2,4 5,6 8,5 

III. Venit global net (I + II) 437,0 531,4 672,0 
Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
În anul 2002 venitul disponibil al populaţiei a constituit 321,6 lei, creşterea faţă de 2001 
constituind 33,4 %, iar în termeni reali s-a majorat doar cu 26,8 %. Venitul disponibil pe 
mediul urban in anul 2002 a constituit 391,1 lei, inclusiv în oraşele mari (municipiile 
Chişinău şi Bălţi) – 494,4 lei. 
 
Activitatea salariată constituie sursa de bază a venitului populaţiei urbane. În anul 2002 
ponderea salariului în venitul disponibil al populaţiei urbane a constituit 60,9%. Salariul 
nominal reprezintă volumul mijloacelor băneşti pe care le primeşte salariatul pentru 
muncă prestată, salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii ce pot fi procurate 
cu această sumă de bani. În acest caz evoluţia salariului real prezintă un interes mult mai 
mare decât evoluţia salariului nominal. Astfel, dacă salariul nominal mediu lunar pe 
economie a crescut faţă de anul 2001 cu 33,3 %, atunci cel real doar cu 26,3 %. 
 
Pentru localităţile urbane o altă sursă importantă la crearea venitului disponibil sunt 
indemnizaţiile sociale care reprezintă 11,5 % din venitul disponibil mediu lunar pe o 
persoană, 10,6 % din acestea revin pensiilor. 
 
Venitul din activitatea agricolă este mai mult caracteristic ca sursă importantă de venit în 
mediul rural decât în mediul urban, unde ponderea acestui tip de venit reprezintă doar 3,7 
% din venitul disponibil, în comparaţie cu 51,2 % în localităţile rurale. 
 
O alta sursă importantă în formarea veniturilor constituie transferurile curente, care în 
anul 2002 au înregistrat 16,0 %. Pentru mediul urban şi oraşe mari această cotă a 
constituit respectiv 19,4 % şi 21,2 % din venitul disponibil. 
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Venitul din economii în mediul urban şi oraşe mari pentru anul 2002 a constituit câte 26,4 
% din venitul global net. 
 
Pentru a măsura gradul de repartizare a veniturilor după grupe egale de populaţie este 
utilizat coeficientul Gini., care reprezintă coeficientul concentrării veniturilor şi stabileşte 
gradul de deviere a repartizării efective a veniturilor după grupe egale de populaţie de la 
linia repartiţiei uniforme a veniturilor. Mărimea statistică a indicelui variază de la 0 la 1. 
Valoarea egala cu 0 reprezintă egalitate totală a veniturilor la toate grupele de populaţie; 
cu 1 – inegalitatea totală, când tot venitul aparţine unei persoane. Dacă valoarea 
coeficientului Gini oscilează în limita 0,29 – 0,31, atunci ţara respectivă dispune de un 
grad mediu de inegalitate în distribuirea veniturilor populaţiei. Dacă însă, coeficientul 
Gini, depăşeşte valoarea 0,35, atunci situaţia se caracterizează printr-un grad înalt de 
inegalitate a distribuţiei veniturilor. În anul 2002, în republică, acest coeficient a constituit 
0,421. 

Figura 8  Structura veniturilor disponibile ale populaţiei 

 mediul rural

50.4%
49.6%

venituri banesti
venituri in natura (echivalent lei)

mediul urban
10.1

89.9

venituri banesti
venituri in natura (echivalent lei)

 
Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Ponderea veniturilor băneşti în totalul veniturilor pentru mediul urban este mult mai mare 
decât pentru mediul rural, unde desigur predomină veniturile în natură. 

Figura 9  Indicii dinamicii reale a veniturilor băneşti ale populaţiei pe ţară 
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Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Veniturile populaţiei, inclusiv salariul şi pensia, au înregistrat o creştere reală în anul 
2002 faţă de anul 2001. 
 
În municipiul Chişinău salariul mediu lunar în anul 2002 a constituit 984,9 lei, 
majorându-se faţă de anul 2001 cu 29,3 %. Indicele dinamicii salariului mediu lunar a fost 
superior celui al preţurilor de consum, ca consecinţă salariul real a crescut şi el, dar numai 
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cu 22,9 % (creşterea salariului nominal fiind atenuată de creşterea preţurilor). Ca rezultat 
a crescut şi puterea de cumpărare a populaţiei, fapt ce poate fi considerat ca o tendinţa 
pozitivă. 
Tabelul 9  Salariul mediu nominal pe economia municipiului Chişinău, în lei 

Indicele dinamicii 
2002/2001, %  1999 2000 2001 2002 

nominal real 
Total 483,1 622,7 806,3 984,9 129,3 122,9 
Agricultura, vânatul 311,9 328,7 457,0 591,0 132,1 125,5 
Exploatarea carierelor 670,2 624,2 591,7 771,0 126,5 120,2 
Industria prelucrătoare 614,5 868,6 1038,5 1188,1 119,3 113,4 
Energia electrică, gaze, apa 787,2 955,5 1145,5 1452,1 139,4 132,5 
Construcţiile 568,2 731,5 866,9 986,8 114,5 108,8 
Comerţul 449,0 528,1 671,3 763,8 136,9 130,1 
Transporturi, comunicaţii 506,5 675,2 957,3 1140,6 142,6 135,6 
Activităţi financiare 2012,7 2550,9 2458,4 2759,7 99,6 94,7 
Tranzacţii imobiliare 494,7 614,6 789,1 966,9 129,7 123,3 
Administraţie publică, asistenţă 
socială obligatorie 622,5 746,7 925,7 1129,8 122,4 116,3 

Învăţământul 278,7 365,3 510,1 682,3 134,1 127,5 
Sănătatea 214,5 263,4 356,0 483,8 137,8 131,0 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 

Salariul nominal real a crescut în sectorul economic al municipiului Chişinău pentru 
toate tipurile de activităţi, cu excepţia salariului mediu lunar în activităţile financiare, 
unde diminuarea reala faţă de anul 2001 a constituit 5,3 la sută. O creştere substanţiala a 
salariului real a fost înregistrată în transport şi comunicaţii, energie electrică şi apă, 
respectiv cu 35,6 % şi 32,5 %. 

Figura 10  Salariul mediu şi minimum de existenţă al populaţiei, anul 2002 
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Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Graficul respectiv relevă situaţia în care salariul mediu nominal pentru toate activităţile 
economice, cu excepţia activităţilor financiare şi industrie, este inferior mărimii bugetului 
minim de consum evaluat la 1177 lei pentru perioada analizată. Mai mult ca atât, pentru 
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activităţile sănătate şi asistenţa socială, acesta este inferior şi mărimii minimului de 
existenţă a populaţiei apte de muncă. 
 
Puterea de cumpărare a veniturilor băneşti reprezintă indicatorul care caracterizează 
capacitatea procurării cantitative a anumitor tipuri de bunuri şi servicii în baza veniturilor 
băneşti realizate în mediu pe o persoană. 

Tabelul 10  Evoluţia puterii de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei 
Produse alimentare 

care puteau fi procurate, kg 2000 2001 2002  

Cartofi 70,0 128,8 119,7  
Ceapă uscată 65,7 140,6 149,8  
Varză 66,6 120,7 85,9  
Tomate 17,5 24,2 25,6  
Zahăr 33,2 38,3 55,6  
Ulei vegetal, l 21,7 30,9 27,3  
Unt 5,4 7,6 9,7  
Carne de vită 9,9 10,3 13,6  
Carne de porc 7,7 8,2 10,9  
Carne de pasăre 10,0 11,0 14,9  
Peşte proaspăt 21,4 20,4 24,8  
Ouă, bucăţi 261 349 501  

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
În general, puterea de cumpărare a populaţiei în anul 2002 a crescut. Comparativ cu anul 
2001 veniturilor băneşti disponibile au permis populaţiei să cumpere o cantitate mai mare 
de produse alimentare, cu excepţia cartofi, varză şi ulei vegetal. 
 
În scopul evaluării inegalităţii nivelului asigurării materiale a populaţiei se utilizează 
metoda repartizării volumului total al venitului disponibil după diferite grupe de populaţie 
care se exprimă prin cota-parte ce revine fiecărei grupe procentuale (a câte 20 % - 
quintile) ale populaţiei distribuite după mărimea medie în ordine crescătoare a venitului 
disponibil în mediu pe o persoană. 
Tabelul 11  Structura veniturilor disponibile pe quintile în anul 2002, % 

Quintile de venit  I II III IV V 
Total gospodării 

Venit disponibil total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
inclusiv pe tipuri de activităţi:      

Venit din activitatea salariată 27,1 29,5 30,2 35,7 44,5 
Venit din activitatea agricolă 42,0 38,6 36,7 33,8 20,3 
Indemnizaţii sociale 18,4 19,4 18,1 13,7 7,8 

din care pensii 17,1 18,8 17,5 13,1 7,0 
Alte indemnizaţii curente 1,2 1,5 1,4 1,4 1,2 
Alte transferuri curente 11,3 11,0 13,6 15,4 26,2 
Ponderea veniturilor în natură în 
totalul veniturilor disponibile 45,9 41,0 39,2 36,1 22,6 

Gospodarii, mediul urban 
Venit disponibil total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

inclusiv  pe tipuri de activităţi:      
Venit din activitatea salariată 59,2 57,4 54,1 62,6 60,6 
Venit din activitatea agricolă 7,3 7,8 7,3 4,9 1,5 
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Quintile de venit  I II III IV V 
Indemnizaţii sociale 21,1 22,1 18,4 12,3 7,2 

din care pensii 20,4 21,9 17,7 12,0 6,1 
Alte indemnizaţii curente 1,2 1,1 1,4 1,5 1,1 
Alte transferuri curente 11,2 11,6 18,8 18,7 29,6 
Ponderea veniturilor în natură în 
totalul veniturilor disponibile 11,8 11,5 13,0 10,9 9,0 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 

Figura 11  Nivelul veniturilor disponibile pe persoană pe quintile, anul 2002 
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Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Veniturile populaţiei mai bine asigurate (quintila V) în anul 2002 au depăşit veniturile 
populaţiei mai puţin asigurate (quintila I) de  10,4 ori, disproporţie destul de semnificativă. 
În cazul populaţiei urbane co-raportul dintre veniturile populaţiei cel mai bine şi mai 
puţin asigurate este de 11,2 ori, în comparaţie cu 9,8 ori la populaţia rurală. Gradul de 
diferenţiere a veniturilor populaţiei urbane este de 14 % mai mare decât cel al populaţiei 
rurale şi s-a micşorat faţă de anul 2001 cu 26 puncte procentuale. 
 
În mediul urban cea mai bine asigurată grupă a populaţiei (quintila V) a dispus de 59,1 % 
din totalul veniturilor, pe când cea mai puţin asigurată (quintila I) – doar de 2,7 %. 
 
Tabelul 12  Nivelul de diferenţiere a veniturilor populaţiei în anul 2002, % 

Mediul  Total urban rural 
Repartizarea venitului disponibil pe quintile de venit:    

- quintila I 4,6 2,7 6,2 
- quintila II 10,4 7,2 13,1 
- quintila III 15,0 12,0 17,4 
- quintila IV 21,6 19,0 23,8 
- quintila V 48,3 59,1 39,5 

Total 100 100 100 
Coeficientul concentrării veniturilor disponibile (Gini) 0,421 0,424 0,408 
Raportul dintre veniturile disponibile a 20 % de populaţie mai 
bine asigurate (quintila V) şi a 20 % mai puţin asigurate 
(quintila I) - coeficientul fondurilor 

10,4 11,2 9,8 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Coeficientul Gini după medii de reşedinţă confirmă cele spuse mai sus. Gradul de 
inegalitate a distribuţiei veniturilor este mai mare în mediul urban şi constituie 0,424 
comparativ cu 0,408 în mediul rural. 
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Figura 12  Distribuţia veniturilor băneşti ale populaţiei (curba Lorenz), 2002 
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Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Curba Lorenz arată gradul de egalitate/inegalitate a distribuţiei veniturilor populaţiei. Cu 
cât convexitatea curbei este mai mică, cu atât distribuţia veniturilor este mai uniformă. Şi 
invers, cu cât curba este mai convexă, cu atât inegalitatea este mai accentuată. Pentru 
mediul urban inegalitatea este mai puternic pronunţată – curba este mai convexă. 
Tabelul 13  Repartizarea populaţiei după mărimea medie a venitului disponibil, % 

Inclusiv cu venitul mediu lunar pe o persoana, lei 
Anul Total 

populaţia <54 55-90 91-126 127-
162 

163-
198 

199-
234 

235-
270 

271-
306 

307-
342 >343 

Total populaţie 
1999 100,0 22,1 23,3 17,9 11,7 7,0 5,0 3,6 2,2 1,5 5,7 
2000 100,0 11,4 15,2 18,4 13,8 10,3 7,8 5,4 3,9 2,7 11,0 
2001 100,0 7,5 10,9 13,3 13,8 11,4 8,9 7,6 5,5 3,9 17,2 
2002 100,0 4,1 5,6 8,5 10,3 10,5 9,6 8,6 6,5 6,1 30,2 

Populaţia urbană, total 
1999 100,0 19,6 16,7 15,2 11,2 8,5 7,1 5,4 3,2 2,7 10,4 
2000 100,0 12,8 11,0 14,4 11,4 10,1 6,6 6,4 5,2 3,3 18,6 
2001 100,0 8,9 5,2 11,6 11,2 9,6 8,8 7,8 5,2 4,5 27,2 
2002 100,0 4,5 3,8 5,1 6,8 9,8 8,9 8,8 6,1 6,1 40,1 

Populaţia municipiilor Chişinău şi Bălţi, total 
1999 100,0 13,1 12,2 12,6 11,5 10,2 8,9 7,0 4,4 4,0 16,2 
2000 100,0 9,1 6,7 10,9 10,0 9,3 7,0 7,6 6,4 4,3 28,5 
2001 100,0 4,0 2,9 7,9 7,7 7,4 9,1 8,6 6,6 5,5 40,3 
2002 100,0 2,5 1,5 2,8 5,2 6,0 8,2 8,1 5,3 6,6 53,8 
Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Repartizarea populaţiei după mărimea medie a venitului disponibil în municipiile 
Chişinău şi Bălţi releva o situaţie în general pozitivă când se micşorează ponderea 
populaţiei cu venituri mici şi se măreşte cota celor cu venituri mai mari. În anul 2002 s-au 
înregistrat modificări structurale pozitive, s-a majorat ponderea populaţiei cu venituri de 
peste 343 lei de la 28,5 % în anul 2000 la 53,8 % în 2002. Însă afirmarea de acest gen este 
relativă, deoarece un venit mai mare de 343 lei nu înseamnă că el este mai mare decât 
bugetul minim de consum ce asigură necesităţile minime de trai ale unei persoane. 
 
Spre deosebire de bugetul minim de consum, minimul de existenţă asigura supravieţuirea 
unei persoane în condiţiile actuale de trai. Astfel, populaţia defavorizată se consideră 
populaţia cu veniturile inferioare minimului de existenţă. Populaţia defavorizată este 
divizată în populaţie puţin asigurată şi populaţie săracă. Populaţia săracă a fost 
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considerată populaţia veniturile căreia nu au acoperit ½ din valoarea minimului de 
existenţă, iar cea puţin asigurată - restul. 
 
Tabelul 14  Aspectul regional al nivelului sărăciei în mediul urban, anii 2001-2002 

în % faţă de populaţia totală 
2001 pe trimestre 2002 pe trimestre  I II III IV 2001 I II III IV 2002 

Populaţia defavorizată 81,1 79,6 70,1 75,0 77,6 81,3 77,8 62,9 61,3 73,4 
Populaţia săracă  47,3 49,7 38,0 38,6 44,5 49,2 44,5 22,0 19,9 35,2 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
In anul 2002 şi anume în trimestrele 3 şi 4 ponderea populaţiei defavorizate (populaţia cu 
venituri sub valoarea minimului de existenţă) s-a micşorat faţă de aceleaşi perioade ale 
anului 2001 respectiv cu 7,2 şi 13,7 puncte procentuale. Respectiv cu atâtea puncte 
procentuale s-a mărit ponderea populaţiei favorizate. Din această categorie se consideră 
săraci persoanele, veniturile cărora n-au acoperit 1/2 din valoarea minimului de existenţă. 
pondera acestora la fel a înregistrat reducere de la 38,6 % în trimestrul 4 anul 2001 la 19,9 
% în trimestrul 4 anul 2002. Pe total an atât ponderea populaţiei defavorizate, cât şi a 
celei sărace a scăzut în anul 2002 faţă de 2001 respectiv cu 4,2 şi 9,4 p.p. 
 
Grafic structura populaţiei urbane după criteriul respectiv de clasificare se prezintă astfel: 
Figura 13  Repartizarea populaţiei urbane pe categoria de apartenenţă, anul 2002 
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Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
 
Conform datelor statistice în anul 2002 numai 26,6 % din populaţia urbană se consideră 
favorizată sau cu un venit mediu pe persoană ce depăşeşte valoarea minimului de 
existenţă. 
 
În municipiile Chişinău şi Bălţi ponderea gospodăriilor casnice defavorizate faţă de 
numărul lor total a constituit 60,7 %, iar faţă de totalul gospodăriilor casnice defavorizate 
pe ţară - 16,7 %. 
Tabelul 15  Componenţa structurală a gospodăriilor casnice defavorizate, anii 2001-2002 

Gospodării defavorizate în % faţă de 
numărul total al gospodăriilor numărul gospodăriilor defavorizate  

2001 2002 2001 2002 
Oraşe mari 48,1 60,7 16,0 16,7 
Oraşe mici 74,3 85,7 20,3 19,8 
Sate 69,4 83,7 63,7 63,6 

Total 65,6 79,1 100,0 100,0 
Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
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Tabelul 16  Structura veniturilor populaţiei în mediul urban, anii 2001-2002, % 
Populaţia defavorizată Populaţia favorizata  

2001 2002 2001 2002 
Venit disponibil (medii lunare pe o 
persoană, lei) 300,8 285,2 963,6 1005,1 

inclusiv pe tipuri de activităţi:     
Venit din activitatea salariată 55,4 54,5 61,3 63,5 
Venit din activitatea agricolă 8,2 6,2 3,2 1,9 
Venit din activitatea individuală 1,4 3,5 3,7 4,6 
Venit din proprietate 0,4 0,4 0,4 0,2 
Indemnizaţii sociale  20,4 20,0 5,7 5,6 
din care pensii 20,2 19,6 5,1 4,4 
Alte indemnizaţii curente 1,5 1,5 1,7 1,0 
Alte transferuri curente 12,7 13,9 24,0 23,2 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Decalajul mare dintre populaţia defavorizată şi cea favorizată din mediul urban este 
prezentată de indicatorul venitului mediu disponibil pe o persoană ce constituie respectiv 
300,8 şi 963,6 lei. Atât în structura veniturilor disponibile ale populaţiei favorizate, cât şi 
în structura veniturilor populaţiei defavorizate predomină activitatea salariată, respectiv 
55,4 şi 61,3 %. Specificul populaţiei defavorizate constă în ponderea deosebită în 
valoarea venitului mediu disponibil a indemnizaţiilor sociale (pensii, etc.) respectiv de 
20,4 % în comparaţie cu 5,1 % pentru populaţia favorizată. Un alt specific al populaţiei 
defavorizate, care trebuie menţionat, este ponderea înaltă a veniturilor din activitatea 
agricola – 8,2 %, în comparaţie cu 3,2 % la populaţia favorizată. 
 
 
 
6.5.3 Consumul: nivelul şi structura 
 
Cheltuielile de consum reprezintă cheltuielile în bani şi în natură pentru necesităţile de 
consum ale gospodăriei: produse alimentare, îmbrăcăminte şi încălţăminte, locuinţa, 
cultura, agrement, etc. 
 
Tabelul 17  Evoluţia cheltuielilor de consum şi componenţa lor structurală 

 1999 2000 2001 2002 
Cheltuieli de consum total, lei 140,5 192,1 248,8 325,8 

inclusiv:     
Produse alimentare 64,7 63,9 60,4 58,4 
Băuturi alcoolice, tutun 4,3 3,6 3,8 3,6 
Îmbrăcăminte, încălţăminte 6,6 7,3 7,6 8,2 
Locuinţă şi dotarea ei 11,8 12,0 13,5 14,8 
Sănătate 3,7 3,3 3,9 4,0 
Transport, comunicaţii 4,3 5,0 5,2 4,9 
Agrement 1,5 1,6 2,3 1,7 
Educaţie 0,4 0,8 0,5 0,9 
Alte bunuri şi servicii 2,7 2,4 2,8 3,5 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Cheltuielile medii lunare de consum ale unei persoane în anul 2002 au constituit 325,8 lei, 
ceea ce reprezintă o majorare în mărime de 30,9 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 
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trecut. În termeni reali, însă, un membru al gospodăriei a cheltuit cu 24,4 % mai mult cu 
anul 2001. 
 
Cea mai mare parte a cheltuielilor de consum rămâne a fi destinată consumului alimentar. 
Însă, în anul 2002 au fost înregistrate mici schimbări în structura consumului. Astfel, 
ponderea cheltuielilor pentru consumul alimentar a scăzut şi s-a majorat cota-parte a 
cheltuielilor destinate consumului de mărfuri nealimentare şi servicii. 
 
Figura 14  Structura cheltuielilor de consum în mediul urban, anul 2002 
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Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Structura cheltuielilor în mediul urban releva următoarea situaţie: 50,4 % din consumul 
total se referă la produse alimentare, 17,7 % - locuinţă, 9,0 % - îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, 6,8 % - transport şi comunicaţii, 5,5 % - alte bunuri şi servicii, 4,2 % - 
sănătate şi doar 1,6 % - pentru învăţământ. 
 
Tabelul 18  Structura cheltuielilor de consum a populaţiei din mediul urban 

Populaţia defavorizată Populaţia favorizată  
2001 2002 2001 2002 

Cheltuieli de consum total, lei 261,8 349,7 700,9 864,8 
inclusiv pentru, în %:     

Produse alimentare 62,7 58,8 42,4 42,2 
Băuturi alcoolice, tutun 2,4 2,6 2,4 2,5 
Îmbrăcăminte, încălţăminte 4,7 5,5 12,7 12,5 
Locuinţă şi comodităţi 13,1 15,1 14,1 12,7 
Dotarea locuinţei 1,9 2,7 3,6 3,9 
Sănătate 3,9 4,2 4,1 4,2 
Transport 2,9 3,3 5,9 5,6 
Comunicaţii 2,0 2,3 2,4 2,4 
Agrement 3,0 1,6 5,1 3,7 
Educaţie 0,7 0,8 0,9 2,3 
Hotel, restaurant, cantină, etc. 0,5 0,5 2,6 2,6 
Alte bunuri şi servicii 2,2 2,6 3,8 5,4 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Una din caracteristicile populaţiei sărace, constă în cheltuielile înalte de consum pentru 
produse alimentare, în comparaţie cu cheltuielile pentru servicii. Conform datelor 
cercetării bugetelor casnice populaţia defavorizată consumă produse alimentare mai mult 
în detrimentul consumului de servicii. Astfel ponderea acestui consum în consumul total 
al populaţiei defavorizate în anul 2002 a fost de 58,8 % comparativ cu 42,2 % pentru 
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populaţia favorizată. Totodată, în domeniul serviciilor se investeşte mai mult de către 
populaţia favorizată. Astfel pentru agrement aceasta categorie alocă 3,7 %, pentru hotel 
restaurant – 2,6 %, transport – 5,6 % , în raport cu populaţia defavorizată care aloca 
acestor servicii respectiv 1,6 %, 0,5 % şi 3,3 %. Trebuie de menţionat că la unele tipuri de 
servicii, precum sunt de exemplu educaţia, sănătate, cota procentuală consumată de 
ambele categorii este aproximativ egală, însă valoarea absolută a acestor cheltuieli diferă 
de câteva ori. 
Tabelul 19  Structura cheltuielilor de consum pe quintile în anul 2002, % 

Quintile de venit  I II III IV V 
Total gospodării 

Cheltuieli de consum total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
inclusiv:      

Produse alimentare 77,6 73,8 69,4 62,4 45,7 
Băuturi alcoolice, tutun 4,3 46,0 4,3 3,8 2,8 
Îmbrăcăminte, încălţăminte 2,5 3,4 4,6 7,2 12,0 
Locuinţă şi comodităţi 9,7 10,6 12,2 13,6 18,2 
Sănătate 1,6 2,4 2,6 4,0 5,2 
Transport 1,9 2,7 3,6 4,8 6,5 
Agrement 0,6 0,5 1,2 1,2 2,5 
Educaţie 0,2 0,2 0,3 0,4 1,8 
Alte bunuri şi servicii 1,6 1,8 1,8 2,6 5,3 

Gospodării, mediul urban 
Cheltuieli de consum total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

inclusiv:      
Produse alimentare 73,5 69,5 64,1 57,6 40,9 
Băuturi alcoolice, tutun 2,6 3,2 2,9 2,7 2,4 
Îmbrăcăminte, încălţăminte 2,1 2,6 4,2 6,8 12,2 
Locuinţă şi comodităţi 13,1 14,7 16,7 16,5 18,1 
Sănătate 1,5 3,0 3,1 3,6 5,0 
Transport 3,8 3,6 4,4 6,7 8,0 
Agrement 0,8 0,5 1,8 1,6 3,7 
Educaţie 0,3 0,5 0,4 0,7 2,3 
Alte bunuri şi servicii 2,3 2,4 2,4 3,8 7,4 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Din datele prezentate mai sus constatăm că populaţia mai puţin asigurată (quintila I) a 
cheltuit mai mult pentru consumul alimentar decât populaţia asigurată (quintila V) din 
cheltuielile de consum totale - respectiv 77,6 % şi 45,7 %. La populaţia urbană acest 
decalaj este şi mai mare – 73,5 % cheltuite de populaţia puţin asigurată şi 40,9 % cheltuite 
de cea mai asigurată (quintila V). Ponderea cheltuielilor pentru servicii cum sunt 
sănătatea, educaţie este mai mare la populaţia urbană ce mai asigurată (quintila V) şi 
constituie respectiv pentru serviciile enumerate 5,0 % şi 2,3 % în comparaţie cu cea mai 
puţin asigurată – 1,5 % şi 0,3 %. 
 
 
 
6.5.4 Condiţiile de trai ale populaţiei 
 
Condiţiile de trai ale populaţiei includ indicatori ce caracterizează nivelul de dotare a 
populaţiei cu locuinţă (suprafaţa totală pe o persoană), numărul de persoane ce revin la o 
cameră, cota cheltuielilor pentru servicii comunale în cheltuielile de consum ale 
populaţiei, asigurarea populaţiei cu apeducte, canalizare, gaze naturale, etc. 
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Tabelul 20  Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, % 
 1999 2000 2001 2002 

Total gospodarii 
Televizoare 79,9 80,1 81,5 82,5 
Frigidere, congelatoare 69,8 69.9 70,8 69,9 
Maşini de spălat 47,4 46,9 46,5 47,1 
Aspiratoare de praf 26,2 25,3 24,5 24,4 
Maşini de cusut 25,8 25,1 25,1 24,4 

Gospodării în mediul urban 
Televizoare 88,0 88,0 88,0 88,0 
Frigidere, congelatoare 87,6 88,3 87,5 87,2 
Maşini de spălat 63,9 63,2 58,2 60,9 
Aspiratoare de praf 50,1 49,4 45,2 32,0 
Maşini de cusut 34,9 33,6 32,4 46,0 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
 
Figura 15  Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, anul 2002 
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Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
Informaţia prezentată în tabel şi grafic reflectă situaţia în care populaţia din mediul urban 
este mai bine dotată cu bunuri de folosinţă îndelungată în comparaţie cu populaţia totală, 
inclusiv şi faţă de mediul rural. Totuşi, atât pe total, cât şi în mediul urban se observă o 
tendinţă de micşorare a ponderii populaţiei dotate cu bunurile sus-menţionate. 
 
Un rol deosebit revine analizei dotării locuinţei populaţiei cu apeduct, gazoduct, încălzire 
centralizată, etc. 

Tabelul 21  Locuinţa şi nivelul de comodităţi în municipiul Chişinău 
 1999 2000 2001 2002 

Asigurarea populaţiei cu locuinţe în medie la 
un locuitor, m.p. suprafaţă totală 18,1 18,2 18,5 18,7 
Ponderea apartamentelor dotate cu, %     

Apeduct 92,7 92,9 93,4 93,4 
Canalizare 87,1 89,0 89,4 89,3 
Încălzire centralizată 88,0 87,1 86,5 86,1 
Băi şi camere de duş 76,2 77,0 77,0 77,2 
Gaze 92,6 94,5 95,1 95,4 

inclusiv gaze naturale de la reţea 84,8 83,3 86,1 86,8 
Apă caldă 75,6 76,0 75,5 75,4 
Plite electrice 3,3 3,3 3,0 2,3 

Sursa: Direcţia generală statistică Chişinău 
 
În anul 2002 pe un locuitor al municipiului Chişinău au revenit în mediu câte 18,7 m 2  
suprafaţa totală de locuinţă, în comparaţie cu 18,5 m 2  în anul 2001. Pe parcursul 
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ultimilor 4 ani a crescut ponderea apartamentelor dotate cu apeduct, canalizare, gaze 
naturale, respectiv cu 0,7, 2,2 şi 2,8 puncte procentuale. Ponderea apartamentelor dotate 
cu încălzire centralizată a scăzut faţă de anul 1999 cu 1,9 puncte procentuale, lucru ce 
poate fi explicat prin trecerea unor apartamente la încălzirea autonomă şi refuzul de la 
serviciile pentru încălzirea centralizată. 
 
 
 
 
7. Politica tarifară în sectorul spaţiului locativ 
 
Până în anul 1990 politica preţurilor privind asigurarea populaţiei cu servicii locativ-
comunale, a fost orientată spre protecţia socială a populaţiei indiferent de nivelul de venit 
al cetăţenilor. Tarifele de bază pentru energia electrică, apă şi canalizare, energie termică, 
evacuarea resturilor menajere au fost stabilite la un nivel de 5-10 % din valoarea reală a 
acestor servicii, diferenţa fiind acoperită din contul tarifelor majorate pentru agenţii 
economici şi parţial din bugetul de stat. 
 
În condiţiile economiei de piaţa, acest sistem de plată a serviciilor locativ-comunale nu 
mai putea asigura buna funcţionare şi dezvoltarea gospodăriei locativ-comunale. Criza 
economică a condus la micşorarea volumului producţiei sau la încetarea definitivă a 
activităţii unor întreprinderi producătoare, iar finanţarea din buget pentru întreţinerea 
fondului locativ fiind redusă esenţial. Astfel întreprinderile prestatoare de servicii locativ-
comunale au trecut la un nou sistem de plată, care implica achitarea în întregime de către 
populaţie a serviciilor comunale şi totodată suportarea cheltuielilor de reparaţie şi 
întreţinere a blocurilor de locuinţe. 
 
Multiplele majorări ale tarifelor pentru serviciile locativ-comunale au permis stabilirea 
costului real numai la tarifele pentru energia electrică, gazele naturale şi energia termică. 
Tarifele în vigoare pentru apă potabilă şi canalizare acoperă doar 50 la sută din costul real 
al acestor servicii şi 20 la sută din cheltuielile necesare pentru deservirea blocului. 
 
 
Figura 16  Dinamica majorării tarifelor pentru serviciile locativ-comunale 

Sursa: Direcţia locuinţe, Apă-Canal SA, Chişinău-Gaz SA 
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Figura 17  Dinamica majorării tarifelor pentru energia termică 

Sursa: Termocom SA 
 
În perioada 1995-2003 mărimea tarifului pentru energia termică de la sursa centralizată a 
crescut de 12,3 ori, pentru energia electrică – de 7,2 ori, gaze naturale – de 6,2 ori, apă 
potabilă şi canalizare – de 10,9 ori, iar pentru deservirea blocului - de 1,9 ori. 
 
Conform calculelor întreprinderii “Termocom” SA cheltuielile pentru producerea şi 
transportarea energiei termice până la consumatorii municipiului Chişinău depăşesc suma 
cheltuielilor adoptate de 1,6 ori, sau valoarea tarifului nou ar constitui 370 lei/Gcal. 
 
Majorarea continuă a tarifelor pentru serviciile locativ-comunale, în condiţiile în care 
veniturile populaţiei au rămas la acelaşi nivel, a favorizat creşterea incapacităţii de plată a 
unei părţi considerabile a populaţiei. În scopul ameliorării situaţiei create, Guvernul 
Republicii Moldova a adoptat un şir de hotărâri referitor la protecţia socială a populaţiei 
în legătură cu majorarea tarifelor la resursele energetice (nr. 988 din 24.10.1997, nr. 1080 
din 26.10.1998, nr. 128 din 05.02.2002), conform cărora au fost stabilite compensaţii 
nominative pentru toţi locuitorii municipiului Chişinău. Astfel, în perioada 1998-2000 din 
buget au fost alocate surse financiare în sumă de 250 mln. lei. Sistemul compensaţiilor 
nominative a menţinut spiritul populaţiei în vederea achitării plăţii pentru serviciile 
prestate, totodată stopând creşterea bruscă a datoriilor pentru serviciile locativ-comunale. 
Din cauza deficitului surselor bugetare, acordarea în continuare a compensaţiilor 
nominative a devenit imposibilă. Aşadar, locatarii capitalei s-au pomenit în situaţia când, 
plata pentru serviciile locativ-comunale constituia jumătate sau chiar mai mult din 
bugetul familiei. 
 
Dacă, în anul 1995 plata pentru serviciile locativ-comunale pentru un apartament cu 2 
odăi în cazul unei familii din 3 persoane constituia 654 lei pe an, atunci în anul 2002 în 
aceleaşi condiţii plata a atins nivelul de 4212 lei pe an, adică a fost majorată de 6,4 ori. 
 
Tabelul 22  Cheltuieli necesare pentru achitarea serviciilor locativ-comunale 

(în lei pe an) 
Un apartament cu 2 camere, 50 m.p. pentru o familie din 3 persoane 

Anul Deservirea 
blocului 

Gaze 
naturale 

Apă şi 
canalizare 

Apă 
caldă 

Încălzire 
centralizată 

Evacuarea 
deşeurilor 

Alte 
servicii 

Energia 
electrică 

Total     
pe an 

1995 61,0 69,0 79,0 165,0 104,0 18,0 58,0 100,0 654, 0 
1999  116,0 179,0 266,0 360,0 306,0* 36,0 114,0 500,0 1877,0 
2001 116,0 350,0 667,0 399,0 1148,0 54,0 114,0 650,0 3498,0 
2002 116,0 309,0 849,0 972,0 1148,0 54,0 114,0 650,0 4212,0 

* În suma plăţii pentru energia termică în anul 1999 a fost inclusă mărimea compensaţiei. 
 
Tendinţa de majorare continuă a preţurilor şi tarifelor la resursele energetice şi serviciile 
locativ-comunale, scăderea bruscă a solvabilităţii populaţiei, inaptitudinea statului de a 
acorda ajutor populaţiei prin subvenţionarea parţială a locuinţelor sau acordarea unui 
anumit ajutor financiar pentru soluţionarea problemei locative a agravat această problemă 
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şi a condiţionat creşterea bruscă a datoriilor populaţiei pentru plata serviciilor locativ-
comunale. Astfel, în municipiul Chisinau, suma datoriilor populaţiei faţă de prestatorii de 
servicii locativ-comunale, conform situaţiei de la 01.01.2003, a constituit circa 520 mil. 
lei Conform datelor prestatorilor de servicii cele mai mari datorii s-au acumulat la 
sfârşitul anului 2002 pentru energia termică - 354,6 mln. lei, apă potabilă – 110,6 mln. lei, 
gaze naturale - 38,3 mln. lei. Comparativ cu anul 1999 suma totală a datoriei populaţiei 
pentru serviciile prestate s-a majorat cu 383,78 mln lei, inclusiv pentru gazele naturale s-a 
majorat cu 18,9 mln. lei, pentru apă – cu 82,3 mln lei, pentru energia termică – cu 271,5 
mln lei. 
Figura 18  Dinamica creşterii datoriilor populaţiei pentru serviciile locativ-comunale 
Sursa: Direcţia locuinţe, Apă-Canal SA, Chişinău-Gaz SA, Termocom SA 
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Compensaţiile nominative se stabilesc anual şi sunt finanţate din contul mijloacelor 
bugetului de stat. În anul 2002 locuitorii municipiului Chişinău au primit compensaţii 
nominative în mărime de aproximativ 35 mln. lei. 
 
Însă, nu toţi cetăţenii care au nevoie de protecţie socială o primesc din partea statului, şi 
anume: familii cu un nivel scăzut de trai, mame solitare, lucrătorii din sfera 
învăţământului şi ocrotirii sănătăţii, lucrătorii organizaţiilor bugetare, şomeri, etc. 
Figura 19  Datoria unor categorii de cetăţeni pentru serviciile comunale, la 01.01.2003 

Sursa: Direcţia locuinţe 
 
În scopul asigurării unei activităţi satisfăcătoare întreprinderilor de gestionare a fondului 
locativ şi în vederea micşorării datoriilor populaţiei pentru serviciile locativ-comunale, 
apare necesitatea elaborării unui Program de subvenţionare a serviciilor locativ-comunale, 
pentru susţinerea socială a populaţiei în procesul de achitare a plăţilor pentru serviciile 
prestate. Esenţa acestui program constă în fixarea unei cote maxime a cheltuielilor pentru 
plata serviciilor locativ-comunale în ansamblu, în funcţie de venitul familiei. În cazul 
când cota va depăşi limita stabilită, vor exista aşa numitele subvenţii. În acest caz păturile 
vulnerabile a populaţiei vor primi susţinere financiară din partea statului. 
 
Pentru aplicarea în practică şi înfăptuirea programei de subvenţionare a serviciilor 
locativ-comunale e necesar de a organiza în cadrul autorităţilor publice locale servicii 
pentru acordarea subvenţiilor şi aprobarea Regulamentului de întocmire şi acordare a 
subvenţiilor pentru serviciile locativ-comunale. Conform calculelor prealabile în 
municipiul Chişinău vor solicita acordarea subvenţiilor pentru serviciile locativ-comunale 
132 mii de familii, pentru aceasta fiind nevoie de aproximativ 310 mln. lei din sursele 
bugetare prevăzute în acest scop. Scopul principal al Programului este de a susţine 
familiile concrete care au nevoie de ajutor pentru îmbunătăţirea stării materiale a 
cetăţenilor municipiului Chişinău, stabilizându-se totodată situaţia financiară a sferei 
locativ-comunale. 
 
Mecanismele în vigoare privind calcularea tarifelor pentru serviciile prestate 
consumatorilor nu ţine cont de nivelul veniturilor reale ale populaţiei, care trebuie să 
achite plata serviciilor locativ-comunale. Organele de resort controlează foarte slab 
activitatea furnizorilor monopolişti de resurse energetice în vederea reducerii costului de 
producere a serviciilor prestate, a resurselor energetice furnizate consumatorilor, 
cheltuielilor neproductive în domeniul gestionat, restructurării sistemelor tehnice privind 
producerea şi transportul resurselor energetice până la consumatorul final. Reţeaua de 
transport a resurselor energetice, care aproviziona până în anul 1990 atât sectorul de 
producţie puternic dezvoltat, cât şi sectorul spaţiului locativ, până în 2003 n-a suferit 

Mame solitare,
 23,6 mln. lei

10%

Poliţişti şi militari,
  59,5 mln lei

25%

Lucrători din sfera 
învăţământului, 33,2 

mln lei
14%

Lucrători din sfera 
ocrotirii sănătăţii,  

89,5 mln lei
36%

Alte categorii,
  36,9 mln. lei

15%
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schimbări tehnice radicale şi continuă să activeze ineficient, având aceeaşi parametri 
tehnici. 
 
Lipsa transparenţei calculelor, structurii tarifelor pentru achitarea serviciilor locativ-
comunale prestate consumatorilor casnici provoacă nemulţumiri întemeiate din partea 
populaţiei. 
 
Nu există o modalitate regulamentară, care ar impune producătorul/furnizorul de energie 
termică să poarte răspundere materială faţă de consumatori privind disconfortul termic în 
locuinţe, provocat de incapacitatea agentului termic să asigure încălzirea normală a 
spaţiului locativ. De facto populaţia plăteşte nu pentru asigurarea de către furnizor a 
regimului normal de încălzire a locuinţei, ci pentru acoperirea cheltuielilor suportate de 
producător/furnizor la pregătirea şi transportarea agentului termic. Aşadar, furnizorii 
monopolişti de apă, gaze naturale, energie termică şi electrică au tendinţa de a acoperi 
prin tarife majorate toate pierderile cauzate de proasta funcţionare a propriilor reţele şi 
instalaţii. Situaţia aceasta poate fi schimbată numai prin reforma întregului sistem pe baza 
delimitării clare a responsabilităţilor şi luarea imediată a unor măsuri adecvate în cazul 
nerespectării obligaţiunilor atât din partea furnizorilor, cât a consumatorilor. 
 
E necesar de elaborat o procedură clară care ar impune producătorul/furnizorul să asigure 
transparenţa structurii cheltuielilor incluse în tarifele pentru serviciile prestate, inclusiv 
pentru aprovizionarea cu apă rece, caldă, încălzirea centralizată, să informeze periodic 
populaţia (direct furnizorul sau un agent economic independent abilitat cu aceste funcţii) 
privind calitatea apei potabile, temperatura agentului termic, presiunea gazelor naturale în 
reţeaua de distribuire, pierderile cauzate de furnizor etc. Furnizorul trebuie să restituie 
consumatorului cheltuielile nejustificate, să compenseze prejudiciile cauzate de 
neîndeplinirea obligaţiilor sale. 
 
Reforma în sector nu poate fi efectuată prin acţiuni unilaterale, fie ele de ordin legislativ, 
financiar ori tehnic. Administraţia publică se va implica activ în calitate de moderator al 
relaţiilor şi garant al drepturilor pentru toţi participanţii la proces. Piaţa civilizată în 
sectorul locativ nu va apărea de la sine, ea trebuie formată prin acţiuni coordonate şi 
încurajate de către Guvern. 
 
Este strict necesar de revizuit “Metodologia calculării şi aplicării tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă, evacuare a apelor uzate” şi “Metodologia calculării şi 
aplicării tarifelor la energia electrică şi energia termică”, aprobate de către A.N.R.E. prin 
hotărârile nr. 28 şi respectiv 29 din 7.12.2000. Ar fi rezonabil ca în preţul de cost pentru 
calcularea tarifelor la serviciile locativ-comunale să nu se includă unele tipuri de 
cheltuieli şi anume: 
 
- sumele plătite sub formă de stimulare a salariaţilor încadraţi în procesul de 

producţie/prestare a serviciilor, sporurile la pensii; 
- sumele plătite angajaţilor sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor în 

reţeaua de consum, scumpirea alimentaţiei la cantine şi profilactorii; 
- ajutorul material acordat salariaţilor întreprinderii; 
- cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizarea timpului liber şi 

odihnei salariaţilor de la întreprindere (inclusiv pentru întreţinerea şi uzura utilajului şi 
încăperilor, acordate gratuit pentru desfăşurarea activităţii culturale şi sportive, 



 70

întreţinerea obiectivelor de ocrotire a sănătăţii, azilurilor pentru bătrâni şi invalizi, 
instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţământului public, precum şi a 
obiectivelor din fondul locativ); 

- cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare; 
- cheltuielile activităţii de investiţii (inclusiv achiziţionarea aparatelor de evidenţă); 
- cheltuielile pentru paza obiectelor administrative, gospodăreşti; 
- cheltuielile pentru folosirea mijloacelor de transport personale în interes de serviciu; 
- cheltuieli de reprezentanţă; 
- cheltuielile pentru angajarea forţei de muncă, pentru serviciile prestate de către 

bursele de mărfuri, organizaţiile consultative, informaţionale şi audit; 
- impozitul pe valoarea adăugată nerecuperabil; 
- datoriile debitoare istorice ale unor consumatori; 
- defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic 

superioare, a asociaţiilor, concernelor şi altor structuri şi organe de conducere; 
- cheltuielile pentru procurarea utilajului, repararea şi întreţinerea fondului locativ, de 

menire social-culturală, altor obiecte ce nu se referă la producţie; 
- consumurile şi cheltuielile neproductive, rebuturile, lipsurile, pierderile şi furturile, 

sancţiunile, amenzile, penalităţile şi despăgubirile. 
 
Aceste cheltuieli trebuie să fie acoperite de către producători/furnizori din contul 
veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor respective. Totodată este necesar de a stabili 
pentru aceste întreprinderi următoarele normative: 
 
- nivelul rentabilităţii, profitului; 
- cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului de producţie, personalului auxiliar, 

gospodăresc şi de conducere; 
- mărimea primelor acordate salariaţilor pentru rezultatele obţinute în producţie; 
- cheltuieli de întreţinere a transportului auto de serviciu; 
- cheltuieli pentru măsurile de protecţie civilă şi securitatea muncii; 
- cheltuieli pentru pregătirea cadrelor; 
- cheltuieli pentru procurarea literaturii speciale actelor normative şi instructive, 

precum şi abonarea la ediţii speciale; 
- cheltuieli de publicitate. 
 
Totuşi, problema majorării plăţii pentru serviciile locativ-comunale trebuie examinată şi 
din alt punct de vedere. Aprobarea tarifelor pentru serviciile comunale se efectuează de 
către organe competente în domeniu: tarifele pentru gaze naturale, energie electrică, 
energie termică se aprobă de către Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică, 
restul de către Consiliul municipal Chişinău. 
 
În scopul implementării unei politici în procesul de elaborare şi stabilire a tarifelor pentru 
serviciile locativ-comunale ar fi binevenit ca această problemă să fie pusă în seama unui 
organ special abilitat cu drepturi respective, sau de restituit această activitate în 
obligaţiunile funcţionale de bază ale Ministerului Economiei. Această propunere 
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argumentată a fost înaintată Guvernului Republicii Moldova de către Primăria 
municipiului Chişinău la 28 martie 2003 (nr. 09-108/230). 
O altă problemă este concepţia greşită de calcul a energiei termice utilizată de către 
consumatori pentru încălzirea încăperilor. 
 
Întreprinderea “Termocom” SA încasează plata pentru energia termică reieşind din costul 
unei Gcal produse. Acest mod de calcul nu impune producătorul să presteze servicii 
calitative, deoarece producerea unei Gcal depinde nu de temperatura agentului termic 
livrat consumatorilor, ci de diferenţa temperaturi agentului termic la intrare în blocul de 
locuinţe T1 şi la ieşire din bloc T2. Această diferenţă este constantă (cu devieri 
neesenţiale) şi constituie din experienţa practicată circa 20oC, indiferent de valorile T1 şi 
T2. 
 
Spre exemplu:   (T1 - T2) = (100 – 80) = 20oC, sau  

(T1 - T2) = (60 – 40) = 20oC 
 
Astfel producătorul de energie termică nu este interesat să livreze consumatorilor prin 
reţeaua centralizată agent termic cu temperatură înaltă pentru menţinerea în locuinţe a 
unui mediu confortabil din punct de vedere termic, cu toate că în calculul tarifului pentru 
producerea energiei termice, precum şi în contractele încheiate cu Asociaţiile de locatari, 
temperatura agentului termic T1 şi T2 este stabilită la nivel de 105 şi respectiv 70oC, dar 
care depinde de temperatura aerului. 
 
Este necesar de impus gestionarii fondului de locuinţe şi prestatorii/furnizorii de servicii 
comunale prin mecanisme economice să presteze consumatorilor servicii calitative. 
 
1. În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 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” întreprinderile “Termocom” SA, “Apă-Canal 
Chişinău” SA, “Autosalubritate”, “Liftservice”, “Union Fenosa” să presteze, începând 
cu trimestrul IV al anului 2004, servicii comunale în baza contractelor încheiate direct 
cu consumatorii finali (gospodăriile casnice), iar Asociaţiile proprietarilor de locuinţe 
privatizate, la fel în bază de contract – servicii locative. 

2. De stabilit un normativ care ar sancţiona întreprinderea “Termocom” SA pentru 
calitatea serviciilor prestate şi anume: în cazul în care temperatura agentului termic la 
ieşirea din blocul de locuinţe T2 va fi mai joasă de 60oC, se va permite consumatorilor 
să achite numai 50 la sută din plata pentru încălzirea încăperilor, iar pentru valoarea 
T2 mai mică de 50oC să nu achite plata pentru încălzirea încăperilor. 

3. Întreprinderea “Termocom” S.A. va publica pentru fiecare zi/noapte în perioada de 
încălzire în ziarul “Capitala” temperatura agentului termic de facto la ieşire şi intrare 
de la fiecare sursă de producere a energiei termice (C.E.T.-1, C.E.T.-2, cazangeriile de 
Sud, de Est, Sculeni), precum şi la intrare şi ieşire de la fiecare Punct termic care 
deserveşte sectorul spaţiului locativ, instituţiile de învăţământ preşcolar şi 
preuniversitar. 

4. Să se calculeze tarife separate pentru încălzirea încăperilor din blocurile de locuinţe 
conectate la Punctele termice “dependente” şi cele “independente”. 
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5. Serviciul Hidrometeorologic de Stat va publica în ziarul “Capitala” pentru fiecare 
zi/noapte în perioada de încălzire temperatura medie a aerului de facto în municipiul 
Chişinău. 

 
 
 
 
8. Perfecţionarea sistemului de finanţare a sectorului 

spaţiului locativ 
 
8.1 Mecanisme de finanţare 
 
Construcţia de locuinţe şi asigurarea cetăţenilor cu locuinţe confortabile moderne, crearea 
condiţiilor pentru populaţie pentru procurarea spaţiului locativ cu diverse caracteristici de 
consum constituie una din sarcinile sociale ale statului. 
 
Pentru soluţionarea acestei sarcini este necesar paralel cu alocările bugetare de a fi atrase 
şi surse netradiţionale de finanţare prin elaborarea noilor mecanisme financiar-creditare şi 
crearea reţelelor instituţionale necesare. Mecanismul financiar-creditar trebuie să prevadă 
utilizarea în complex a câtorva surse financiare: 
 

1. Mijloace bugetare de toate nivelurile pentru susţinerea cetăţenilor solicitanţi de 
îmbunătăţirea condiţiilor locative. 

2. Mijloace proprii ale persoanelor fizice şi juridice. 
3. Resurse creditare bancare. 

 
Acumularea mijloacelor proprii ale cetăţenilor se va efectua prin câteva căi: 
 

a. folosirea conturilor de acumulare în băncile comerciale, ceea ce va permite crearea 
sistemului acumulării preliminare a mijloacelor pe parcursul anumitei perioade în 
banca comercială selectată, care în continuare va face posibil ca cetăţenii să 
beneficieze de dreptul de obţinere a creditelor preferenţiale pentru procurarea 
locuinţelor. 

b. crearea fondurilor investiţionale pentru construcţia de locuinţe atât la nivel 
republican cât şi la nivel municipal. 

c. crearea asociaţiilor de economii şi împrumuturi unde vor fi vărsate mijloacele 
persoanelor fizice şi juridice. 

 
Acumularea de către cetăţeni a mijloacelor băneşti, protecţia lor împotriva devalorizării în 
urma inflaţiei poate fi efectuată prin folosirea posibilităţilor pieţei hârtiilor de valoare. 
Aceasta va contribui la implementarea în practică a sistemului construcţiei de locuinţe cu 
folosirea obligaţiilor locative. 
 
O direcţie importantă în găsirea resurselor investiţionale extrabugetare este crearea 
companiilor şi firmelor de finanţare în construcţii, atragerea companiilor de asigurare, 
fondurilor de pensii şi a unui şir de alte elemente necesare ale infrastructurii pieţei de 
locuinţe. 
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I. Una din variantele convenabile în crearea noilor structuri instituţionale va fi Fondul 
construcţiei de locuinţe pe lângă Primăria municipiului Chişinău. 
 
Fondul construcţiei de locuinţe este o organizaţie necomercială specializată pentru 
asigurarea cetăţenilor cu locuinţe, ce funcţionează în baza statutului ei aprobat de 
Consiliul Municipal Chişinău. 
 
In calitate de fondator al fondului la prima etapă va fi Primăria municipiului Chişinău. 
Fondul este persoană juridică, dispune de patrimoniu separat cu drept de proprietate, are 
bilanţ independent, cont de decontare în bancă şi ştampilă cu denumirea sa. 
 
Organele ierarhic superioare de conducere ale Fondului este Consiliul de supraveghere şi 
Administraţia fondului. 
 
Administraţia fondului este organul executiv colegial, care realizează mecanismul de 
formare a mijloacelor fondului, prevăzut de Statut, examinează şi aprobă condiţiile de 
vânzare populaţiei a apartamentelor în blocurile de locuit, construite din contul fondului. 
 
În cadrul acestui fond este posibilă realizarea programului municipal de locuinţe şi 
înnoirea aspectului arhitectural al oraşului (demolarea caselor vechi şi avariate, 
reconstrucţia şi modernizarea fondului locativ existent, construcţia mansardelor etc.). 
 
Sursele de formare a fondului pot fi: 

 Alocaţii financiare din bugetul republican şi cel local, destinate pentru construcţia 
locuinţelor sociale şi locuinţelor pentru categoriile de populaţie stabilite printr-o 
hotărâre specială de Guvern. 

 Credite bancare, investiţii private, inclusiv ale investitorilor străini. 
 Mijloace financiare ale fondurilor de pensionare şi de asigurare. 
 Mijloacele întreprinderilor şi organizaţiilor destinate pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor locative ale angajaţilor săi. 
 Mijloacele persoanelor fizice, acumulate pe conturi cu destinaţie specială pentru 

construcţia de locuinţe. 
 Mijloacele obţinute ca urmare a emisiei obligaţiilor municipale de locuinţe. 
 Cotizaţii patrimoniale benevole şi donaţii. 
 Încasări din vânzarea mărfurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor de 

către structurile economice ale fondului. 
 Mijloace obţinute ca rezultat al vânzării în rate a locuinţelor. 

 
II. În scopul accelerării procesului de atragere a unui volum mare de mijloacelor 
financiare libere ale persoanelor fizice şi celor juridice pentru includerea lor în 
dezvoltarea economiei naţionale, în municipiul Chişinău vor fi constituite asociaţii de 
împrumuturi şi economii, create conform tipului de case de construcţii şi economii din 
Germania. Acest sistem funcţionează eficient mai bine de 70 de ani în Germania, Austria, 
Franţa, Elveţia, iar în ultimii 10 ani a fost implementat în Cehia, Slovacia, Ungaria, 
Polonia. 
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Asociaţia de împrumuturi şi economii este o organizaţie necomercială cu un statut juridic 
special. Ea include benevol în componenţa sa persoane fizice şi juridice cu venituri 
neuniforme şi solicitări investiţionale diferite. Acumularea treptată a resurselor 
investiţionale libere va permite membrilor asociaţiei să acorde din suma acumulată 
împrumuturi pentru satisfacerea necesităţilor sale locative. Deosebit de atractivă această 
metodă va deveni pentru persoanele cu venituri mici, care vor putea treptat să-şi 
acumuleze mijloace pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative. 
 
Fondatori ai asociaţiei de împrumuturi şi economii pot deveni companii care operează cu 
bunuri imobile, firme de construcţie şi proiectare, întreprinderi de producere a 
materialelor de construcţie, aparatelor şi utilajului casnic, alte tipuri de companii private 
interesate în reanimarea complexului de construcţii. 
 
Esenţa acestei metode constă în faptul că băncile comerciale completează fondurile sale, 
în primul rând, din contul atragerii resurselor suplimentare ale persoanelor fizice şi 
juridice. Băncile oferă şi deservesc împrumuturile ipotecare şi sunt totodată şi investitori, 
adică ţin creditele acordate în portofelul lor. 
 
Graţie asocierii deponenţilor în societate de ajutor, acest sistem realmente este 
independent de piaţa de capital şi-i sunt caracteristice oscilaţiile tarifelor procentuale. 
 
Implementarea unei asemenea forme de acumulare a mijloacelor pentru construcţia de 
locuinţe va permite: 
 

 activizarea pieţei de locuinţe şi atragerea în dezvoltarea economiei a mijloacelor 
băneşti ale populaţiei, păstrate acasă; 

 contribuirea la stabilizarea situaţiei pe pieţele de locuinţe şi de finanţe ale ţării; 
 contribuţia la îmbunătăţirea situaţiei social-economice a ţării; 
 contribuţia la crearea noilor locuri de muncă atât în ramura construcţiilor cât şi în 

ramurile conexe. 
Punctul slab al acestui model constă în faptul, că mărimea mijloacelor atrase se limitează 
numai la volumele economiilor depunătorilor şi persoanelor juridice cointeresate de a 
primi resurse pentru construcţia de locuinţe, dar nu se extinde şi asupra economiilor 
populaţiei şi resurselor libere a persoanelor juridice necointeresate în construcţia locativă. 
 
III. O altă metodă de îmbunătăţire a condiţiilor locative ale populaţiei municipiului va fi 
emisia în circulaţie a obligaţiilor nominative locative. Obligaţiile locative acordă dreptul 
pentru procurarea locuinţelor şi efectuarea operaţiunilor cu ele. 
 
Costul obligaţiilor locative corespunde costului mediu al unui metru pătrat de suprafaţă 
totală şi depinde de seria şi amplasarea geografică a clădirii de locuit. Investitorul care a 
cumpărat “întreaga suprafaţă locativă” se instalează în apartament odată cu perfectarea 
dreptului de proprietate asupra lui. În cazul în care investitorul va achita treptat costul 
locuinţei, el va primi apartamentul după ce a cumpărat cel puţin 50 la sută din suprafaţa 
lui. Restul sumei o va achita la preţuri curente în conformitate cu prevederile 
contractuale. 
 
Pentru persoanele fizice operaţiunile privind vânzarea şi deservirea obligaţiilor locative 
pot fi efectuate atât contra plată prin vânzare cu perfectarea obligaţiilor nominative cât şi 
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prin virament, pe conturi electronice sau prin eliberarea către posesori a certificatelor 
nominative privind posesia unui anumit număr de obligaţii locative. 
 
Această schemă de atragere a mijloacelor băneşti cu procurarea obligaţiilor locative 
impune condiţia ca preţul contractual pentru construcţia în perspectiva apropiată a unui 
bloc de locuinţe concret să fie definitivat până la demararea lucrărilor de construcţie şi 
preţul nominal de vânzare a obligaţiilor să fie constant. Investitorul are dreptul să-şi 
retragă în orice moment mijloacele acumulate în schimbul cedării obligaţiilor locative. 
Totodată, se va forma piaţa hârtiilor de valoare în baza obligaţiilor nominative locative. 
 
IV. Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe se poate de revenit la sistemul de cote 
părţi. Luând în consideraţie noile condiţii economice, la cota parte în construcţia de 
locuinţe pot participa nu numai persoanele juridice, dar şi persoanele fizice. 
 
Particularităţile caracteristice cotei părţi sunt: 

 dependenţa preţului contractual la echivalentul dolarului şi neschimbarea lui pe 
parcursul întregului termen de construcţie; 

 transferarea de către asociaţi a plăţilor pentru suprafaţa procurată în măsura 
construcţiei obiectivului cu rambursarea deplină a întregii sume la momentul dării 
în exploatare a blocului de locuinţe în condiţiile introducerii cotei iniţiale în 
măsura stabilită în contractul investiţional; 

 majorarea proporţională a preţurilor contractuale şi a cuantumurilor cotelor iniţiale 
pentru noii participanţi la cota de construcţie în măsura apropierii de finalizarea 
construcţiei; 

 introducerea în costul locuinţelor a plăţilor pentru infrastructura municipală. 
 
În scopul atragerii unui număr mare de asociaţi potenţiali vor fi prevăzute înlesniri 
cetăţenilor luaţi la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, excluzând din costul 
locuinţei noi plata pentru infrastructura municipală. Totodată, persoanele fizice vor 
dispune de posibilitatea de a transmite cu titlul de proprietate valoarea apartamentului de 
care dispune ca proprietate privată, în contul achitării cotei iniţiale. 
 
 
 
8.2 Sistemul de creditare a sectorului spaţiului locativ 
 
Conform practicii mondiale, principalul mecanism în soluţionarea problemei locative în 
condiţiile economiei de piaţă este ipoteca de locuinţe. Crearea unui sistem eficient de 
creditare prin ipotecă a locuinţelor va permite soluţionarea unui şir întreg de probleme de 
ordin social, locativ şi economic, cum ar fi: 
 

 îmbunătăţirea condiţiilor locative ale populaţiei; 
 sporirea volumelor şi ritmurilor de construcţii locative prin atragerea noilor 

metode de finanţare şi activizare a capacităţilor de plată a populaţiei; 
 scăderea nivelului şomajului prin dezvoltarea ramurii de construcţie şi sferelor 

conexe ramurii; 
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 dezvoltarea noilor tehnologii de construcţie, materialelor şi tipurilor de locuinţe, 
formarea noilor moduri de business şi pieţelor prin dezvoltarea sistemului de 
ipotecă; 

 întărirea sistemului creditar-financiar şi formarea fondului de pieţe; 
 ridicarea eficacităţii folosirii resurselor bugetare în programele sociale 

orientative, atragerea investiţiilor suplimentare în economie, ce stimulează 
creşterea economică; 

 mărirea ritmului realizării reformei locative; 
 înlăturarea încordării sociale prin rezolvarea problemei locative; 
 stimularea nivelului natalităţii, întărirea sănătăţii fizice şi morale a familiei; 
 dezvoltarea oraşelor şi renaşterea satelor. 

 
Sistemul ipotecar de credite pentru locuinţe se poate considera efectiv în cazul în care el 
va deveni un instrument al dezvoltării macroeconomice a ţării şi va funcţiona în baza 
legilor şi mecanismelor pieţei. 
 
În ţară sunt create premisele necesare pentru a fi posibilă dezvoltarea sistemului de 
creditare ipotecară în construcţia de locuinţe: 
 
 Fondul locativ este deetatizat şi în conformitate cu prevederile Legii privatizării 

fondului de locuinţe, este privatizat mai mult de 95 la sută din spaţiul locativ pasibil 
privatizării. Acest fapt ce a permis cetăţenilor să obţină activele primare, care pot fi 
folosite de ei la îmbunătăţirea condiţiilor locative pentru plata cotelor la locuinţele 
procurate din nou sau construite, schimbarea structurii cererii populaţiei la locuinţe, 
condiţionată nu numai de cerinţele faţă de mărimea locuinţei, dar şi faţă de cerinţele 
mai ridicate în ceea ce priveşte sistematizarea şi calitatea locuinţei, categoria socială 
şi amplasarea clădirii, tendinţa spre case individuale. 

 Conştientizarea importanţei bunurilor imobiliare ca obiect de investire a economiilor 
pentru asigurarea stabilităţii vieţii şi bătrâneţii. 

 Este creat cadrul legislativ de bază. 
 Funcţionează Legea cu privire la Cadastrul bunurilor imobiliare, noua redacţie a 

Legii cu privire la gaj. 
 
Sarcina principală în dezvoltarea sistemului de creditare ipotecară este elaborarea şi 
implementarea schemelor eficiente ale creditării ipotecară pentru locuinţe şi normelor, 
procedurilor sigure de aplicare a ei, precum şi crearea pieţei secundare a creditelor 
ipotecare pentru locuinţe, ce va asigura refinanţarea resurselor creditare. 
 
În situaţia social-economică creată în republică (capacitatea joasă de plată a populaţiei, 
nivelul înalt al inflaţiei, lipsa legislaţiei perfecte) un impediment în dezvoltarea ipotecii 
este lipsa interesului băncilor comerciale de a fi antrenate în acest proces. La momentul 
actual băncile nu sunt gata să acorde credite de lungă durată cu dobânzi mici, convenabile 
pentru creditarea ipotecară. 
 
Primii paşi practici în scopul instituirii institutului de ipotecă a fost crearea de către 
Primăria municipiului Chişinău a Agenţiei municipale de Ipotecă, căreia i-au fost 
transmise câteva case de locuit nefinalizate pentru terminarea construcţiei lor cu folosirea 
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elementelor de ipotecă. Însă schema folosită de Agenţie pentru finanţarea construcţiei de 
locuinţe, fără participarea băncilor comerciale, poate fi numită ipotecară doar condiţional. 
Deocamdată ea este orientată pentru o categorie redusă de consumatori, fără a cuprinde 
cele mai largi pături ale societăţii. 
 
Scopul creditării ipotecare este crearea sistemului eficient de lucru în asigurarea 
cetăţenilor, în primul rând celor cu venituri medii, cu locuinţe la preţuri accesibile, bazată 
pe principiile economiei de piaţă privind procurarea locuinţelor pe piaţa de imobil liberă 
de monopolism din contul mijloacelor proprii ale cetăţenilor şi creditelor bancare de 
lungă durată. Crearea acestui sistem va permite atragerea resurselor financiare necesare în 
sectorul spaţiului locativ în formă de economii ale populaţiei şi alte resurse extrabugetare, 
precum şi activizarea pieţei de locuinţe 
 
Sistemul de creditare ipotecară creat trebuie: 

 să corespundă condiţiilor economice existente în republică şi să fie adaptat la 
cadrul legislativ; 

 să mărească volumele de resurse creditare din contul mijloacelor financiare ale 
cetăţenilor, băncilor, investitorilor autohtoni şi străini, companiilor de asigurare şi 
altor surse; 

 să aibă o tendinţă de dezvoltare durabilă. 
 
Crearea institutului de ipotecă în republică necesită soluţionarea următoarelor sarcini de 
bază: 

 perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ, ce reglementează acest proces, 
introducerea modificărilor în documentele în vigoare privind crearea diferitor 
modele pentru asigurarea resurselor suplimentare de finanţare a creditării 
ipotecare; 

 introducerea modificărilor în documentele bancare pentru posibilitatea realizării 
activităţii eficiente privind acordarea creditelor ipotecare, astfel ca acest gen de 
activitate să devină pentru ei mai atractiv; 

 stabilirea ordinii de emisie a hârtiilor de valoare ipotecare pentru refinanţarea 
resurselor creditare; 

 stabilirea ordinii de atragere a mijloacelor fondurilor de pensii ca una din sursele 
de credite pentru creditarea ipotecară; 

 stimularea prin impozite a cetăţenilor beneficiari de creditele ipotecare, a 
creditorilor şi investitorilor; 

 crearea mecanismelor protecţiei sociale ale debitorilor de acţiunile nelegale ale 
creditorilor; 

 dezvoltarea pieţei de asigurare atât a persoanelor cât şi a bunurilor, ca sursă 
suplimentară a mijloacelor de creditare. 

 
Drept modele de scheme ale creditării ipotecare pentru folosirea în municipiu pot fi 
următoarele: 

- de două nivele, refinanţate din contul emisiei şi vânzării obligaţiilor ipotecare, 
emise de către Agenţia municipală de ipotecă; 
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- bancare de un nivel refinanţate din contul resurselor creditare proprii ale băncilor 
sau vânzării gajului; 

- de acumulare sau de împrumut şi economii, refinanţate din contul mijloacelor 
populaţiei, puse în circulaţie în companiile de asigurare, fondurile de pensii, casele 
de împrumut şi economii, asociaţiilor creditare etc.; 

- bugetare, refinanţate în unul sau două niveluri din contul mijloacelor bugetelor 
locale. 

 
Drept surse pentru mijloacele de lungă durată pentru creditarea ipotecară pot fi: 

- liniile de credite şi împrumuturile acordate de către bănci, precum şi de alte 
organizaţii; 

- granturile cu destinaţie specială, acordate de către structurile mondiale şi 
guvernele altor ţări, pentru construcţia de locuinţe; 

- mijloacele de la plasarea hârtiilor de valoare, emise de creditori pe piaţa valorilor; 
- mijloacele obţinute în urma plasării împrumuturilor municipale cu destinaţie 

specială pentru construcţia de locuinţe. 
 
Crearea institutului de ipotecă în municipiul Chişinău va influenţa pozitiv următoarele 
aspecte: 

 îmbunătăţirea condiţiilor locative ale populaţiei municipiului; 
 îmbunătăţirea aspectului arhitectural al municipiului; 
 stimularea iniţiativei proprii ale cetăţenilor la soluţionarea problemei locative; 
 stabilizarea nivelului de trai al cetăţenilor municipiului; 
 activizarea pieţei bunurilor imobiliare, inclusiv a pieţei de locuinţe noi; 
 dezvoltarea ramurii construcţiilor; 
 sporirea livrării de producţie a ramurilor conexe industriei; 
 sporirea vărsămintelor impozitare ale întreprinderilor în buget ca urmare a 

activităţii de construcţie, impozitelor pe bunurile imobiliare, impozitelor pe venit 
de la lucrătorii care vor activa în construcţii şi în ramurile conexe; 

 crearea noilor locuri de muncă pentru populaţia din municipiu. 
 
Momentele negative ce influenţează asupra procesului de creare a sistemului de creditare 
ipotecară constă în următoarele: 
 

 în republică nu este formată clasa mijlocie, adică acea pătură a societăţii care ar 
putea să devină consumatorul principal al sistemului de creditare ipotecară şi care 
ar avea o insuficientă competitivitate şi veniturile respective pentru deservirea şi 
rambursarea creditelor ipotecare; 

 lipsa interesului organelor de stat de a spori volumele construcţiei de locuinţe; 
 lipsa tendinţei întreprinderilor spre modernizarea tehnologiilor de construcţii şi 

sporire competitivităţii proprii; 
 nu este conştientizată necesitatea reducerii costului construcţiilor pentru sporirea 

accesibilităţii locuinţelor odată cu creşterea calităţii construcţiilor; 
 nu este dezvoltată reţeaua structurilor de antreprenoriat, ce deservesc piaţa de 

locuinţe şi constituie elementul potenţial al sistemului de creditare ipotecară. 
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Propuneri pentru crearea unui sistem eficient de funcţionare a sistemului de creditare 
ipotecară: 
 

1. Elaborarea cadrului legislativ-normativ nou şi perfecţionarea celui existent 
pentru stabilirea şi dezvoltarea sistemului de creditare ipotecară în Moldova. 

2. Realizarea de către băncile comerciale a proiectelor pilot (de probă) pentru 
creditarea ipotecară şi instruirea specialiştilor respectivi. 

3. Activizarea administraţiei publice centrale şi locale în crearea şi susţinerea 
proiectelor de creditare ipotecară a cetăţenilor. 

4. Crearea infrastructurii pieţei de bunuri imobiliare. 
5. Crearea structurilor pieţei secundare de credite ipotecare. 

 
 
 
 
8.3 Experienţa de creditare ipotecară internaţională 
 
Sistemul de creditare ipotecară constituie o reţea de instituţii concrete cu mecanisme 
perfecţionate, care ar asigura o creditare ipotecară eficientă. Eficienţa funcţionării 
sistemului creditar-ipotecar depinde de nivelul de dezvoltare a infrastructurii care include 
înregistrarea circulaţiei proprietăţii imobiliare, sistemul evaluării profesionale a valorilor 
proprietăţii imobiliare, companiile de asigurare, organizaţiile care activează pe piaţa 
secundară a împrumuturilor ipotecare, precum şi alte elemente. 
 
Unul din obiectivele cele mai importante pentru organizarea sistemului de creditare 
ipotecară este mobilizarea resurselor necesare. Diversitatea mecanismelor de mobilizare a 
resurselor de credite ţine de specificul formării sistemelor financiar-creditare din diferite 
ţări şi este condiţionată de particularităţile bazei juridice, care determină posibilităţile 
instituţiilor creditare de a efectua operaţiuni ipotecare, precum şi condiţiile funcţionării 
subiecţilor creditării ipotecare pe pieţele de imobil şi a valorilor mobiliare. 
 
Crearea unui sistem de creditare ipotecară a locuinţelor orientat spre utilizarea eficientă a 
mecanismelor financiare standarde trebuie să ţină cont de posibilitatea aplicării unor 
scheme de finanţare care ar stimula folosirea resurselor autohtone. 
 
În majoritatea ţărilor rolul statului este redus la determinarea strategiei generale de 
dezvoltare a creditării ipotecare, efectuarea funcţiei de supraveghere şi control asupra 
activităţii participanţilor la piaţa ipotecară. 
 
În ţările dezvoltate sistemul creditar-ipotecar este cel mai răspândit tip de operaţiuni 
financiare. Există diferite modele de creditare ipotecară în sectorul spaţiului locativ, dar 
cel mai frecvent sunt folosite două dintre ele: modelul american şi cel german. 
 
Modelul american a creditării ipotecare este cunoscut în lume ca ipoteca clasică 
americană. Împrumuturile sunt acordate de către băncile ipotecare şi nu ţine de un anumit 
obiect de construcţie. Băncile ipotecare în modelul său iniţial nu atrag depunerile 
persoanelor fizice şi juridice, dar acordă credite ipotecare locative populaţiei din contul 
capitalul propriu şi împrumuturilor urgente ale altor creditori. Acordând credite ipotecare 
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locative banca le vinde persoanei a treia - agenţiei de ipotecă. Mijloacele obţinute sunt 
îndreptate din nou în circulaţie acordând împrumuturi noi populaţiei. 
 
Agenţiile ipotecare formează portofoliul de credite propriu, efectuează emisia şi plasarea 
valorilor mobiliare ipotecare pe piaţa financiară internă, asigurate de creditele ipotecare 
procurate de la diferite bănci ipotecare. 
 
Dezvoltarea acestui model de organizare a finanţării locative prevede şi prezenţa pieţei 
ipotecare secundare, unde liber se vând şi se cumpără creditele ipotecare deja acordate. 
Implementarea acestui model de finanţare locativă ar putea fi posibilă în Moldova, în 
cazul în care vor fi create condiţii respective şi un cadru legal bine dezvoltat. 
 
Modelul german. Primele case de economii pentru domeniul locativ au fost înfiinţate în 
Germania încă din 1885, însă adevăratul succes al acestor instituţii s-a înregistrat după 
reforma monetară din 1948. De la aproximativ 300 mii contracte s-a ajuns în 1972 la 12,5 
milioane, iar la sfârşitul anului 1995 la peste 31 de milioane. În anul 2002 pe piaţa 
germană funcţionau peste 35 de instituţii bancare specializate, aproape toate din ele având 
case de economii. Mai mult de 33 la sută din gospodăriile casnice au un contract de 
economisire şi creditare în domeniul locativ, valoarea totală a acestora ridicându-se la 
aproape 550 miliarde de euro. 
 
Acest model se bazează nu pe atragerea capitalului bancar, ci pe utilizarea mijloacelor 
băneşti ale participanţilor la sistemul ipotecar şi funcţionează în baza principiului utilizat 
pentru activitatea casei de ajutor reciproc: băncile de economii formează resursele 
creditare prin acumularea economiilor băneşti ale viitorilor cumpărători de locuinţe. 
Băncile acordă împrumuturi ipotecare şi, totodată, le deservesc - acumulează plăţile în 
contul rambursării creditului, ţin evidenţa contabilă, conlucrează cu cei datornici etc. 
Băncile de economii devin şi investori, adică ţin creditele acordate în portofelul lor. 
Actualmente, în condiţiile lipsei în Moldova a creditelor accesibile pentru procurarea 
locuinţelor, acest model va permite băncilor să atragă de la populaţie pentru completarea 
fondurilor bancare surse creditare suplimentare. 
 
În acest scop sunt create societăţi ale depunerilor colective pentru imobil. În varianta 
clasică germană, pentru a cumpăra o locuinţă este necesar ca clienţii să plătească în mod 
regulat, conform uni grafic, taxele sociale pe parcursul mai multor ani. Acest mecanism 
prezintă un examen specific al capacităţii de plată şi al perseverenţei pentru atingerea 
unui scop bine determinat. Acumulând 50 la sută din costul locuinţei, membrul societăţii 
obţine dreptul de a trece în apartamentul ales. Cumpărătorului i se acordă o subvenţie în 
sumă de 10 % din valoarea locuinţei şi un credit preferenţial pe o perioadă de 10-15 ani 
care acoperă suma rămasă din costul imobilului. Atât dobânda la depozite, cât şi cea la 
credite, sunt, de regulă, mai mici decât pe piaţă pentru a permite accesul la sursele de 
finanţare şi persoanelor cu venituri mici şi medii. Membrul societăţii depunerilor 
colective va deveni proprietarul locuinţei numai după achitarea integrală a costului ei. 
 
Dezavantajele acestui model constau în faptul că încurajează slab doritorii pentru 
procurarea locuinţei, deoarece momentul cumpărării imobilului este îndepărtat în timp din 
motivul acumulării treptate a sumei iniţiale. 
 
După 1990 o serie de state din centrul şi estul Europei au creat bazele legale pentru 
introducerea sistemului, înfiinţându-se bănci specializate cu acţionari puternici şi cu o 
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vastă experienţă în domeniu: în 1992 în Slovacia, în 1993 în Cehia, în 1997 în polonia şi 
Ungaria, în 1998 în Croaţia, în 2001 în Bulgaria şi în 2002 în România. 
 
În majoritatea acestor ţări, rezultatele au fost remarcabile, cele mai spectaculoase fiind 
înregistrate în Cehia, unde în 5 ani au fost încheiate 2,3 milioane de contracte şi Ungaria 
400 mii contracte încheiate în doi ani. 
 
România a fost ultima ţară din zonă care a adoptat acest sistem pentru a revitaliza 
sectorul imobiliar, după ce a constatat eşecul tuturor formulelor anterioare. Cu toate că s-
au încercat în ultimii 13 ani diferite căi de finanţare a sectorului spaţiului locativ (prin 
băncile comerciale şi prin crearea unei structuri guvernamentale – ANL), nu s-a reuşit 
rezolvarea problemei. Populaţia cu venituri mici se confrunta în continuare cu mari 
probleme locative. Adoptarea sistemului de creditare ipotecară n-a fost posibilă anterior 
din considerente obiective, pentru că implementarea acestuia nu este posibilă în ţări aflate 
în faze de recesiune economică, cu inflaţie ridicată, cu sisteme bancare instabile şi cu 
potenţial de economisire redus al populaţiei. 
 
Casele de economii pentru domeniul locativ (CEDL) în România se constituie numai sub 
formă de societăţi pe acţiuni, numai în baza aprobării Băncii Naţionale a României 
(BNR). Aceasta stabileşte şi capitalul social minim, care nu poate fi mai mic decât cel 
stabilit pentru băncile comerciale universale. Acţionari majoritari nu pot fi decât bănci 
sau case de economii. Acţionari minoritari pot fi şi societăţi comerciale din domeniul 
imobiliar, societăţi de asigurări, organe ale administraţiei centrale sau locale, persoane 
fizice. Cota persoanelor fizice nu poate depăşi 5 la sută din capitalul social. CEDL nu pot 
deţine participaţii decât la societăţi al căror obiect de activitate cuprinde activităţi în 
domeniul locativ (în limita unei treimi a capitalului social al acestora) sau la alte CEDL 
(cu condiţia ca totalul participaţiilor la acestea să nu depăşească 20 la sută din fondurile 
proprii). 
 
De regulă contractul de economisire-creditară pe termen lung pentru domeniul locativ 
derulează în două faze: 
 
Faza 1 – Economisirea mijloacelor financiare. 

 clientul/deponentul încheie cu banca un contract pentru suma de care are nevoie 
(numai în scopuri locative); 

 deponentul se obligă să depună lunar pe contul său deschis în bancă o sumă fixă 
sau variabilă. Perioada de acumulare a sumei contractate durează, în medie, 5 ani 
(dar poate fi mărită sau redusă, în funcţie de opţiunea debitorului); 

 prin contract se stabileşte o dobândă fixă şi o primă anuală din partea statului, care 
reprezintă 30 % din suma economisită în fiecare an, dar nu mai mult de un salariu 
lunar mediu brut pe economie, comunicat de autoritatea naţională de statistică la 
finele anului; 

 cine vrea să se retragă din sistem, o poate face oricând, recuperându-şi întregul 
sold economisit şi dobânda achitată, cu excepţia primei acordată de către stat. 

 
Faza 2 – Derularea creditului. 
Acumulând în această perioadă 40 % din suma stipulată în contract, deponentul devine un 
debitor potenţial şi primeşte: 
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 toată suma economisită, inclusiv dobânzile şi prima acordată de stat; 
 creditul în valoare de 60 % din suma de care are nevoie, garantat cu ipotecă; 
 dobânda la credit va fi fixă şi calculată în aşa fel încât să fie mai mică decât 

dobânda pieţei, chiar dacă aceasta înregistrează scăderi pe parcursul perioadei de 
rambursare; 

 rambursarea creditului se poate face în 10-15 ani, însă cine vrea poate să efectueze 
rambursări anticipate. 

 
Primele acordate şi dobânzile bonificate la depozitele depunătorului nu se includ în 
calculul impozitului pe venit. 
 
În practica mondială există câteva scheme de acordare a creditelor pentru cumpărarea 
locuinţelor. 
 
1. Acordarea creditelor cu încheierea Contractului de gaj. 
 
Solicitantul împrumutului încheie Contractul de credit şi Contract de gaj cu banca, ţinând 
cont de condiţiile stipulate de bancă. După rambursarea totală a creditului imobilul este 
scos din gaj şi locuinţa rămâne în proprietatea debitorului. În cazul nerambursării de către 
client a creditului, în urma hotărârii instanţei de judecată, banca îşi recuperează 
cheltuielile respective prin vânzarea imobilului la licitaţii publice, sau cu acordul 
depunătorului de gaj, fără a apela la instanţele judiciare, vinde locuinţa prin intermediul 
unei firme-realtor la un preţ de piaţă. Banca îşi restituie toate cheltuielile (suma 
împrumutului neachitat, dobânda pentru creditul acordat, suma penalităţilor apărute alte 
cheltuieli) şi restul i se restituie debitorului. 
 
Debitorul care nu şi-a onorat obligaţiunile conform contractului de credit, nu are temei să 
recunoască o careva tranzacţie nevalabilă în calitate de mijloc de apărare împotriva 
acţiunii de încasare a băncii (în cazul încheierii competente a contractelor de credit şi de 
gaj). 
 
2. Acordarea creditelor cu încheierea Contractului de vânzare-cumpărare şi a 

Contractului trilateral cu participarea Băncii, a clientului şi firmei-realtor. 
 
Această schemă în prezent este cea mai reală. Ea presupune câteva variante de realizare. 
 
Varianta 1. Creditul se acordă firmei-realtor. Firma-realtor primeşte de la bancă un 
credit, cumpără un apartament, îl pune în gaj pentru asigurarea creditului şi apoi vinde 
apartamentul unui client. Cu banii obţinuţi de la vânzarea locuinţei firma rambursează 
totalmente suma creditului şi rata dobânzii bancare. Astfel contractul de gaj îşi pierde 
acţiunea şi clientul devine proprietarul locuinţei. 
 
Varianta 2. Creditul se acordă clientului. Clientul primeşte de la bancă un credit, 
cumpără o locuinţă de la o firmă-realtor cu care se încheie un contract întrei trei părţi: 
cumpărător-vânzător-bancă. Firma pune în gaj locuinţa pentru asigurarea creditului primit 
de client. Cumpărătorul rambursează suma creditului şi rata dobânzii direct băncii. După 
achitarea deplină a datoriei faţă de bancă contractele de vânzare-cumpărare şi de gaj îşi 
pierd acţiunea şi clientul devine proprietarul apartamentului. 
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În cazul în care cumpărătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiunile sale de debitor faţă de 
bancă, firma-realtor vinde locuinţa pe piaţa imobiliară şi rambursează creditul. 
 
În Federaţia Rusă este utilizat un mecanism de creditare ipotecară cu emisia 
obligaţiunilor ipotecare şi constă în următoarele. 
 
1. Cumpărătorul primeşte de la bancă un credit ipotecar, cumpără locuinţa şi o pune în 

gaj cu încheierea actului de ipotecă, care trece în posesia băncii. 
2. Banca emite obligaţiuni ipotecare, care circulă pe piaţa secundară. Aceste hârtii de 

valoare ipotecare sunt asigurate prin gajul averi imobiliare şi în cazul obligaţiunilor 
drepturile de gaj vor trece automat la noul proprietar. 

3. Mijloacele obţinute de la stingerea obligaţiunilor ipotecare pot fi utilizate de către 
bancă pentru acordarea unor noi credite. 

4. Clientul rambursează treptat suma creditului bancar, iar banca stinge obligaţiunea 
respectivă a actualului deţinător. 

5. În cazul falimentării băncii-emitent obligaţiunile ipotecare nu vor fi incluse în masa 
de concurs şi imobilul trece în proprietatea investorilor (a deţinătorilor actuali de 
obligaţiuni) sau a stăpânului acestuia în cazul stingerii totale de către el a obligaţiilor. 

 
 
 
 
8.4 Înlesnirile fiscale şi alte forme de înlesniri 
 
Sistemul existent privind înlesnirile fiscale prevede scutirea de taxa pe valoarea adăugată 
(TVA) la lucrările de construcţie a caselor de locuit, executate cu atragerea mijloacelor 
bugetare de toate nivelurile şi fondurilor extrabugetare cu destinaţie specială, cu condiţia, 
ca mijloacele indicate să constituie 40 la sută din costul acestor lucrări, precum şi 
lucrările executate în conformitate cu programele social-economice cu destinaţie specială 
(proiecte) privind construcţia de locuinţe (Codul Fiscal, compartimentul III, capitolul IV, 
articolul 103, punctul 4). 
 
Întru dezvoltarea normei în cauză a fost adoptată Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 675 din 22.07.2000 “Privind susţinerea procesului de construcţie a 
locuinţelor”, prin care a fost aprobată lista caselor de locuit, pentru care lucrările de 
construcţie au fost scutite de TVA, concomitent prin această hotărâre a fost stabilit 
statutul programelor social-economice privind construcţia de locuinţe. Casele de locuit în 
cadrul programelor social-economice privind construcţia de locuinţe sunt case construite 
în conformitate cu ordinea stabilită în hotărârile Guvernului nr. 676 din 06.10.1995, nr. 
366 din 06.04.1998, precum şi blocurile de locuinţe din cadrul cooperativelor de 
construcţie a locuinţelor. Termenul acţiunii al hotărârii în cauză a fost prevăzut pentru trei 
ani, începând cu anul 1999 până în anul 2001. Hotărârea nr. 143 din 07.02.2002 a 
prelungit acţiunea ei pentru următorii cinci ani, începând cu 2002 până în 2006. Aplicarea 
acestor înlesniri a permis reducerea costului construcţiei de locuinţe cu 3 - 4 la sută. 
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Conform art. 104, punctul “e” al Codului Fiscal (în redacţia Legii nr. 697-XIV din 
30.11.2001), începând cu data de 31.12.2001, lucrările de construcţie a caselor de locuit, 
finanţate din contul creditelor ipotecare, sunt supuse TVA la cota zero. 
 
În scopul aplicării acestor înlesniri Ministerul Finanţelor a emis scrisoarea-instrucţiune nr. 
(17-13-02/1-3721) 42 din 29.07.2002, în care sunt date explicaţii privind compensarea 
sumelor TVA pe contul de plată al investitorului. 
 
În scopul formării unui sistem de creditare ipotecară eficient care să satisfacă participanţii 
la construcţia locativă este rezonabil: 
 

1. Lucrările privind construcţia caselor de locuit să fi supuse taxei pe valoarea 
adăugată la cota zero, cu excepţia caselor de locuit cu un grad sporit de confort. 

2. A nu supune impozitului pe venit suma mijloacelor (aproximativ 11000 lei), 
folosită de persoana fizică pentru construcţia sau procurarea locuinţelor, inclusiv 
din contul mijloacelor creditare, în suma de până la 1000 de salarii minime. Pentru 
persoanele care beneficiază de credite – pentru întreaga perioadă de rambursare a 
creditului. 

3. Din suma venitului, supusă impozitului pe venit, să se excludă suma mijloacelor, 
transferate de către persoanele juridice pentru construcţia sau procurarea 
locuinţelor. 

4. A micşora impozitul pe venit, cu condiţia depunerii mijloacelor pentru dezvoltarea 
şi modernizarea întreprinderilor de producere a materialelor de construcţie, 
destinate pentru construcţia locativă sau cu condiţia livrării materialelor de 
construcţie pentru construcţia de locuinţe la preţ redus. 

 
 
 
 
8.5 Evaluarea locuinţelor pentru impozitarea bunurilor imobile 
 
Documentele principale care reglementează activitatea de evaluare a locuinţelor pentru a 
fi supuse impozitelor este reglementată în baza următoarelor documente: 
 

 Compartimentul VI din Codul Fiscal “Impozitul pe bunurile imobiliare”. 
 Legea Republicii Moldova “Cu privire la punerea în acţiune a compartimentului 

VI din Codul Fiscal” nr. 1056 din 16.06.2000. 
 Legea privind activitatea de evaluare nr. 989-XV din 18.04.2002. 

 
Impozitul pe bunurile imobiliare – este un impozit local, ce constituie o plată obligatorie 
în buget din costul bunurilor imobiliare. 
 
Evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale 
conform unei metodologii unice pentru toate tipurile de bunuri imobiliare în ordinea şi 
termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Metodica calculării impozitului pe imobil nu 
ţine cont de mărimea locuinţei, amplasarea geografică a clădirii de locuit, nivelul de 
confort al locuinţei etc. Conform regulamentului reevaluarea se efectuează o dată în trei 
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ani şi termenele ei de realizare se stabileşte de către Guvern, lucrările sunt finanţate din 
contul mijloacelor bugetului de stat. 
 
Valoarea impozabilă a construcţiilor ce se află în proprietatea persoanelor juridice se 
determină prin evaluarea/reevaluarea acestor bunuri în baza documentelor de evidenţă 
contabilă. Mărimea impozitului funciar este calculată în funcţie de suprafaţa terenului şi 
bonitatea lui. Valoarea impozabilă a construcţiilor ce aparţin persoanelor fizice se 
stabileşte în baza documentelor care se păstrează în arhivele oficiilor cadastrale ori în 
baza examinării obiectivelor pe teren, conform valorii de inventariere, determinată în 
temeiul Culegerii indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobile pentru 
impozitare, aprobată de Ministerul Finanţelor la 15.07.1997. La baza acestei Culegeri este 
aplicată metoda analitică de determinare a cheltuielilor pentru edificarea obiectivului 
echivalent cu cel evaluat. Indicii Culegerii sunt calculaţi în preţurile anului 1997 şi nu 
reflectă nivelul preţurilor curente la data estimării bunurilor imobile. 
 
Practica evaluării bunurilor imobile cu aplicarea metodei costului normativ influenţează 
negativ dezvoltarea pieţei bunurilor imobiliare, întrucât nu corespunde costului real al 
clădirilor. Preţul “normativ” – este un cuantum permanent care nu include în calcul 
modificările în tehnologiile de construcţie şi nu reflectă conjunctura pieţei. De asemenea 
nu ia în considerare şi influenţa asupra costului obiectului bunului imobiliar a unui şir de 
factori importanţi, cum ar fi, spre exemplu, locul de amplasare al imobilului. 
 
Transformarea bunurilor imobile în marfă, care poate fi liber schimbată pe piaţă, a 
contribuit la modificarea mecanismului de formare a preţurilor pentru aceste bunuri. 
Preţul de piaţă care se formează drept rezultat al interacţiunii factorilor cererii şi ofertei a 
devenit un indicator al valorii reale a bunurilor imobile. Valoarea reală a imobilului nu 
totdeauna corespunde cheltuielilor necesare pentru construcţia acestor bunuri imobile. În 
baza unor analize a preţurilor de piaţă ale bunurilor imobile şi a valorii de inventariere s-a 
constatat că în localităţile urbane preţul de piaţă este mai mare decât valoarea de 
inventariere, iar în localităţile rurale preţurile de piaţă sunt mai mici decât valoarea de 
inventariere. 
 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 670 din 09.06.2003 
“Despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de 
evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării“ se prevede ca valoarea bunurilor 
imobile estimată în scopul impozitării urmează a fi determinată prin aplicarea unor 
proceduri metodologice şi tehnice noi, diferite de cele actuale. Astfel, în cazul 
obiectivelor-tip urmează a fi aplicată procedura evaluării masive, iar obiectivele specifice 
vor fi evaluate în mod individual. Evaluarea masivă presupune aplicarea metodelor şi 
procedurilor de analiză statistică a informaţiei privind factorii ce contribuie la formarea 
valorii de piaţă a bunurilor imobile. 
 
Sistemul de evaluare masivă se bazează pe principiul analizei statistice a unui număr 
mare de tranzacţii cu bunuri imobile şi analizei interdependenţei preţului bunului imobil 
şi caracteristicilor lui, cum sunt amplasarea geografică, mărimea, vârsta, calitatea 
construcţiilor şi a terenurilor etc. 
 
Sistemul de evaluare masivă are următoarele avantaje: 

a) rezultatele obţinute sunt obiective; 
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b) bunurile imobile similare, evaluate în baza criteriilor identice, vor avea valori 
similare; 

c) modelele de calculare a valorii bunurilor imobile sunt universale şi, fiind elaborate 
într-o zonă test, pot fi aplicate pe întreg teritoriul ţării, după operarea unor ajustări ce 
ţin de specificul pieţei imobiliare locale; 

d) după crearea sistemului de evaluare masivă, timpul şi resursele necesare pentru 
reevaluarea bunurilor imobile se vor reduce. Reevaluarea bunurilor imobile se va 
efectua în baza datelor din Cadastrul bunurilor imobile, care vor fi permanent 
actualizate, pentru a se ţine cont de modificările parvenite în starea bunurilor imobile 
sau de formarea bunurilor imobile noi. Vor fi reduse, de asemenea, timpul şi 
cheltuielile pentru efectuarea altor lucrări, cum ar fi delimitarea zonelor valorice, 
determinarea bunurilor imobile standard, ajustarea modelelor de evaluare. 

 
În procesul implementării noului sistem de evaluare pot apărea şi unele dificultăţi. 
Aplicarea metodelor de piaţă pentru estimarea valorii bunurilor imobile în scopul 
impozitării prevede utilizarea informaţiei de piaţă, în special la preţurile de vânzare, 
arendă, cheltuielile de exploatare a bunurilor imobile etc. Pe piaţa imobiliară s-a stabilit o 
practică comună de a evita indicarea preţurilor reale în contractele de vânzare. Astfel, la 
etapa iniţială de implementare a sistemului de evaluare sunt posibile unele distorsiuni ale 
rezultatelor evaluării, care ulterior vor fi excluse, atât datorită perfecţionării metodelor de 
analiză, cât şi faptului că participanţii la tranzacţiile imobiliare vor indica în contracte 
informaţia corectă. 
 
Conform unor estimări preventive, efectuate de Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi 
Cadastru (ASRFC), lucrările de înregistrare masivă a tuturor bunurilor imobile vor fi 
finalizate către anul 2007. Implementarea noului sistem de evaluare urmează a fi efectuată 
pe măsura finalizării înregistrării masive, fiind evaluate treptat toate categoriile de bunuri 
imobile. 
 
Însă, luând în considerare volumul mare de lucrări privind reevaluarea bunurilor 
imobiliare în conformitate cu noua metodologie, precum şi faptul că la momentul actual 
circa 30 la sută din spaţiul locativ existent în genere nu este înregistrat, iar unele case de 
locuit sunt înregistrate cu încălcări ale ordinii stabilite, ceea ce de asemenea necesită timp 
pentru lichidarea acestor lacune, toate acestea permit a presupune, conform opiniilor 
specialiştilor ASRFC că termenele implementării noii metodologii de impunere a 
impozitelor pe bunurile imobiliare vor fi transferate pe anul 2008. 
 
Implementarea noului sistem presupune majorarea vărsămintelor în bugetele locale, însă, 
ţinând cont că cuantumul impozitului va creşte considerabil în comparaţie cu cel existent, 
iar nivelul vieţii populaţiei republicii continuă să rămână inferior, toate acestea nu inspiră 
încrederea în îmbunătăţirea acumulării impozitelor pe bunurile imobiliare. Este necesar, 
paralel cu implementarea noii metodologii de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare 
de a ridica şi nivelul de trai al populaţiei. 
 
Ar fi rezonabil ca la prima etapă, care ar dura doi ani, să fie selectate şi impozitate, 
conform metodologiei noi, locuinţele, costul cărora depăşeşte 50 mii dolari. Pentru restul 
populaţiei noua metodologie să fie aplicată atunci, când salariile vor fi echivalate cel 
puţin la nivelul coşului minim de consum. 
 



 87

9. Perfecţionarea sistemului de gestionare a fondului 
locativ 

 
Sectorul spaţiului locativ este un component de bază al economiei municipiului Chişinău 
şi situaţia lui influenţează în mod direct piaţa financiară, mobilitatea forţei de muncă, 
importul ori exportul de capital, balanţa de plăţi, alte domenii importante. Sectorul 
spaţiului locativ trebuie privit şi administrat ca o parte cheie a economiei municipale, ca 
un sector productiv şi important în care politica statului, a administraţiei publice locale 
are un efect serios pentru toate performanţele economice. 
 
Esenţa unei politici locative eficiente constă în concentrarea eforturilor asupra reformelor 
globale în sectorului spaţiului locativ, dar nu asupra unor proiecte izolate. Este foarte util 
de a privi sectorul spaţiului locativ ca o piaţă integră. Politica orientată spre dezvoltarea 
doar a unor segmente ale acestei pieţe va fi puţin efectivă. 
 
Situaţia reală din acest domeniu impune de a căuta şi implementa noi relaţii complexe 
multilaterale dintre administraţia publică locală şi locatari (proprietari şi chiriaşi), 
administraţia publică locală şi prestatorii de servicii, prestatorii de servicii (furnizorii de 
resurse energetice) şi consumatori. Promovatorul principal în realizarea acestor propuneri 
va fi administraţia publică locală, rolul căreia este bine determinat prin mai multe acte 
legislative şi normative. Pentru soluţionarea problemelor existente privind reformarea de 
mai departe a ramurii în cauză este necesar de a acorda o atenţie deosebită în ce priveşte 
realizarea unor măsuri de importanţă vitală, cum ar fi: 
 

1. Crearea în cadrul Agenţiei municipale pentru servicii locativ-comunale a unui 
Centru de instruire a managerilor întreprinderilor de gestionare a fondului de 
locuinţe indiferent de forma de proprietate a acestuia. 

2. Acordarea ajutorului din partea statului în realizarea ideii transmiterii fondului 
locativ din gestionarea agenţilor economici în proprietate publică a autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

3. Soluţionarea problemei perceperii datoriilor debitoare de la populaţie cu condiţia 
transferării acestora pe un cont special deschis pentru fiecare bloc aparte şi 
utilizarea acestora numai pentru necesităţile acestui bloc. 

4. Îmbunătăţirea (armonizarea) cadrului legislativ şi normativ. 
5. Crearea în regim de urgenţă a unui organ abilitat cu împuterniciri în ce priveşte 

formarea preţurilor (tarifelor) la serviciile locativ-comunale. 
6. Elaborarea programelor concrete privind finalizarea procesului contorizării 

consumului de apă în apartamente şi energie termică la branşamentele blocurilor 
de locuinţe. 

 
Sistemul de relaţii reciproce între participanţii implicaţi în activitatea acestui domeniu va 
include încheierea necondiţionată a contractelor directe, prevăzute în numeroase acte 
legislative şi normative, pentru desfăşurarea bunei activităţi în acest domeniu al 
economiei naţionale, şi anume: 
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 Contractele dintre chiriaşi (arendaşi) şi proprietarul locuinţei, conform 
Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1224 
din 21.12.1998. 

 Contractele dintre proprietarul locuinţei şi gestionarul fondului de locuinţe, 
conform Legii privatizării fondului de locuinţe şi Legii condominiului în fondul 
locativ. 

 Contractele dintre organizaţiile prestatoare de servicii şi consumatorii acestora, 
conform Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 434 din 09.04.1998, nr. 
191 din 19.02.2002, Legilor cu privire la gaze, energie electrică, energie termică. 

 
Un deziderat important, ce urmează a fi realizat în procesul de asigurare a cetăţenilor cu 
locuinţe este formarea bazei de date privind fondul de locuinţe aflat în proprietate 
municipală. 
 
Prin modificările operate la 22.06.2000 în Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 
1324-XII din 10.03.1993 dispoziţiile pct. 2 al art. 14 prevăd că, apartamentele 
neprivatizate se află la balanţa administraţiei publice locale, aceasta reieşind şi din Legea 
condominiului în fondul locativ. 
 
Practica ultimilor ani de transmitere a blocurilor de locuinţe la balanţa Asociaţiilor 
proprietarilor de locuinţe privatizate a generat pierderea controlului din partea 
administraţiei publice locale asupra modalităţii în care sunt utilizate locuinţele 
municipale. La etapa iniţială urmează a fi efectuată inventarierea fondului municipal de 
locuinţe (locuinţele din casele construite din sursele bugetului local, locuinţele transmise 
în proprietate municipală de către administraţia publică centrală, locuinţele din blocurile 
de locuinţe aflate la balanţă departamentală, camerele din fostele cămine) şi perfectarea 
unor noi contracte de închiriere pentru a exercita controlul eficient, centralizat asupra 
fondului de locuinţe proprietate municipală. 
 
Oportunitatea încheierii contractelor de închiriere a spaţiului locativ se explică prin 
necesitatea determinării modalităţii în care sunt utilizate locuinţele municipale şi titlului 
legitim în temeiul căruia apartamentele sunt ocupate. 
 
Rezultatele inventarierii fondului locativ din municipiu urmează a fi analizate şi 
sistematizate pentru formarea bazei de date unice, în vederea desfăşurării ulterioare a 
activităţii de asigurare cu spaţiu locativ public. 
 
Actualmente informaţia privind fondul de locuinţe este dispersată între următoarele 
instituţii: 
 

 Întreprinderea municipală “Infocom” şi alte centre de calcul care efectuează 
calcule, elaborează facturile de plată pentru serviciile prestate /consumate. 

 Departamentul Tehnologii Informaţionale – evidenţa populaţiei. 
 Oficiul teritorial cadastral Chişinău al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi 

Cadastru – înregistrarea dreptului de proprietate asupra locuinţelor şi terenurilor. 
 Gestionari privaţi ai fondului de locuinţe – contractarea serviciilor, evidenţa 

fondului locativ etc. 
 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – calculul impozitului funciar şi pe imobil. 
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 Organul teritorial al Departamentului Statistică şi Sociologie – evidenţa fondului 
de locuinţe. 

 Direcţia locuinţe – evidenţa fondului de locuinţe care se află la balanţa Primăriei. 
 Direcţia funciară – evidenţa proprietăţii funciare şi a bunurilor imobile. 

 
Fiecare din aceste instituţii în parte face faţă obligaţiunilor funcţionale la cel mai înalt 
nivel, iar rezultatul lipsei unei colaborări este apreciat negativ. Numai concentrarea 
informaţiei privind evidenţa (migraţiunea populaţiei), cumpărarea-vânzarea locuinţelor, 
atribuirea terenurilor aferente etc., crearea unui sistem centralizat “Locuinţa” (vezi 
experienţa or. Moscova) va permite de a soluţiona mai eficient problemele existente în 
domeniul locuinţelor. 
 
Atragerea investiţiilor în domeniul locuinţelor poate avea loc numai în cazul când 
activitatea în acest domeniu nu numai va fi rentabilă, dar şi va aduce un oarecare profit. 
Lipsa investiţiilor este strâns legată şi depinde în mare măsură de soluţionarea problemei 
preţurilor (tarifelor) pentru serviciile respective. Serviciile locativ-comunale sunt 
monopolizate de câteva întreprinderi, fapt ce împiedică dezvoltarea concurenţei în acest 
domeniu. 
 
În scopul sprijinirii reformelor în domeniul locuinţelor ar fi oportun ca Primăria 
municipiului Chişinău să acorde ajutorul necesar Consiliului municipal al asociaţiilor de 
proprietari şi redacţiilor ziarelor „Capitala” şi „Stoliţa” privind editarea periodică a unui 
buletin informativ (de pildă „Locuinţa”) pentru a informa publicul despre mersul 
reformelor gospodăriei de locuinţe şi a întreprinderilor prestatoare de servicii comunale în 
municipiu. Publicaţiile de tipul „Jilyo moyo” (Жилье мое) în ziarul „Kişinyovskie 
novosti” de multe ori sunt politizate şi comentate tendenţios, dezorientând publicul. 
 
Sistemul de gestionare, dirijare şi finanţare a gospodăriei locativ-comunale poate fi 
perfecţionat numai atunci când întreţinerea fondului de locuinţe existent va deveni o 
direcţie prioritară în activitatea Primăriei şi a Consiliului municipal Chişinău. 
 
Aceste concluzii încă o dată confirmă faptul necesităţii creării unei structuri noi în cadrul 
administraţiei publice locale cu funcţii indicate în proiectul statutului Agenţiei municipale 
pentru servicii locativ-comunale. 
 
 
 
9.1 Atestarea persoanelor pentru obţinerea dreptului de 

gestionare a fondului locativ 
 
Tutelarea serviciilor locativ-comunale din partea administraţiei publice locale se bazează 
pe responsabilitatea administraţiei publice locale de a asigura condiţii de viaţă pentru 
locuitori, deoarece consumatorii nu pot să-şi asigure aceste servicii în limita costurilor 
rezonabile fără implicarea administraţiei publice locale. Această responsabilitate impune 
instituirea unui control asupra activităţii de prestare a serviciilor de interes general în 
domeniul exploatării fondului locativ, la anumiţi indicatori de calitate şi eficienţă, stabiliţi 
de administraţie publică locală în numele comunităţii. 
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O importanţă deosebită, în asigurarea activităţii efective în domeniul întreţinerii şi 
exploatării fondului locativ, o are existenţa unui cadru juridic, instituit prin lege, ce ar 
reglementa interacţiunea (interdependenţa) gestionarilor fondului locativ cu autorităţile 
publice. În acest sens urmează a fi modificată Legea privatizării fondului de locuinţe, 
Legea condominiului în fondul locativ, prin excluderea clauzelor ce prevăd preluarea 
necondiţionată spre exploatare a blocului de locuinţe, prin reglementarea procedurii 
simplificate de constituire a Asociaţiilor de coproprietari în condominiu şi atestarea 
obligatorie către administraţia locală a persoanelor fizice care gestionează fondul locativ. 
 
Primăria va elabora şi va adopta un Regulament cu privire la atestarea persoanelor fizice 
pentru obţinerea dreptului de a exercita funcţiile de gestionar al fondului locativ. 
Preventiv se vor introduce modificările necesare în Legea privatizării fondului de 
locuinţe, Codul cu privire la locuinţe, Legea condominiului în fondul locativ, alte acte 
legislativ-normative care reglementează procesul de alegere a preşedinţilor structurilor de 
gestionare a fondului locativ. 
 
Actuala Direcţie locuinţe Î.M. să fie transformată în Agenţie municipală pentru servicii 
locativ-comunale (A.M.S.L.C.) cu forma juridică de organizare întreprindere municipală, 
dar cu funcţii, sarcini şi drepturi mult mai extinse conform proiectului de Statut anexat. În 
primii 2-3 ani de activitatea Agenţia, împreună cu organele administraţiei publice centrale 
de resort, vor asigura perfecţionarea cadrului juridic pentru realizarea acţiunilor prioritare 
ale Strategiei politicii locative a municipiului Chişinău. 
 
După o perioadă de 2-3 ani de activitate A.M.S.L.C. îşi va modifica forma juridică de 
organizare şi va deveni societate pe acţiuni. Principalul fondator al Agenţiei va fi Primăria 
municipiului Chişinău care va deţine 60-70 la sută din acţiuni. Restul acţiunilor vor fi 
repartizate celorlalţi fondatori, printre care ar putea fi: A.P.L.P., C.C.L., A.C.C., 
întreprinderi prestatoare de servicii comunale, furnizori de resurse energetice, alte 
persoane juridice. Viitoarea A.M.S.L.C. SA va forma cinci filiale pentru a activa în cele 
cinci sectoare ale municipiului. Agenţia ca societate pe acţiuni va avea posibilitate să 
acumuleze resurse financiare necesare pentru întreţinerea şi dezvoltarea sectorului de 
locuinţe. Filialele Agenţiei vor participa la concursuri pentru executarea lucrărilor de 
întreţinere şi management, organizate de Primăria municipiului Chişinău. 
 
După introducerea modificărilor necesare în actele legislativ-normative, preşedinţii 
A.P.L.P., C.C.L., A.C.C., conducătorii întreprinderilor municipale de gestionare a 
fondului locativ vor fi supuşi în mod obligatoriu licenţierii pentru o perioadă de 5-10 ani. 
Aceste persoane cu funcţii de răspundere vor fi alese la adunările generale ale locatarilor 
caselor concrete, conform prevederilor Legii privatizării fondului de locuinţe, dar 
preventiv se va desfăşura un concurs pentru dreptul de a participa la aceste alegeri. 
Condiţiile concursului vor fi anunţate în presa locală de către Primăria municipiului 
Chişinău sau Pretura de sector şi care va efectua o preselecţie a participanţilor potenţiali. 
O condiţie obligatorie pentru participanţii la concurs va fi posesia Certificatului de 
atestare pentru activitate în domeniul locuinţelor, eliberat de către Primăria municipiului 
Chişinău. 
 
Certificatul de atestare este unicul document care permite titularului să exercite activitatea 
de gestionar al blocului de locuinţe indiferent de forma de proprietate a imobilului. 
Certificatul se eliberează pe o perioadă de 5-10 ani. După expirarea termenului iniţial 
valabilitatea lui poate fi prelungită din nou pe o perioadă limitată cu anumite condiţii. 
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Acţiunea Certificatului poate fi suspendată, retrasă temporar sau, în genere, anulată în 
funcţie de gravitatea încălcărilor comise de către titular. 
 
În mod obligatoriu vor fi atestaţi şi preşedinţii actuali ai A.P.L.P., C.C.L., A.C.C.F. într-
un termen indicat în actele legislative în curs de elaborare. Preventiv preşedinţii în 
funcţie, precum şi viitorii pretendenţi la aceste funcţii, vor frecventa cursuri de reciclare 
în domeniul de activitate. Responsabil pentru desfăşurarea cursurilor şi eliberarea 
Certificatelor de atestare va deveni organul abilitat legal cu aceste drepturi al Primăriei 
municipiului Chişinău, cea mai potrivită structură ar fi Agenţia municipală pentru servicii 
locativ-comunale. 
 
Conducătorii actuali ai A.P.L.P., C.C.L., A.C.C. vor fi atestaţi în mod obligatoriu într-un 
termen indicat în actele legislative în curs de elaborare. 
 
În scopul selectării şi autorizării agenţilor economici (persoane fizice şi juridice), care 
dispun de personal calificat, bază materială necesară şi au prezentat cele mai favorabile 
oferte pentru exercitarea funcţiilor de gestionare şi exploatare a fondului locativ, Consiliul 
municipal Chişinău va constitui o Comisie de atestare şi autorizare. Totodată, prin decizia 
Consiliului municipal Chişinău, urmează a fi aprobat Regulamentul privind atestarea 
persoanelor fizice sau juridice pentru obţinerea dreptului de a presta servicii de gestionare 
şi exploatare a fondului locativ. 
 
În acest sens urmează a fi stabilită o distincţie clară între preşedintele şi managerul 
asociaţiei. Preşedintele asociaţiei de proprietari este persoana, care reprezintă asociaţia în 
relaţiile cu terţii, în derularea contractelor şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia. 
 
Administrarea clădirii urmează a fi efectuată de către “manager”, persoană fizică atestată 
şi angajată cu contract individual de muncă, sau persoană juridică specializată cu care se 
încheie contract de administrare, în funcţie de hotărârea adunării generale a proprietarilor. 
 
Preşedintele asociaţiei de proprietari poate cumula funcţia de “manager” doar în cazul în 
care dispune de pregătire de specialitate în domeniul administrării clădirii şi susţine 
atestarea. 
 
Primăria municipiului Chişinău în comun cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi 
Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova în baza Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de activitate (art. 7 alineatul (2) lit. c), vor elabora şi 
prezenta Camerei de Licenţiere spre examinare şi aprobare proiectul Condiţiilor de 
licenţiere a persoanelor fizice pentru activitatea de gestionare a fondului de locuinţe. 
 
 
 
10. Construcţia locuinţelor şi modernizarea fondului 

locativ 
 
10.1 Renovarea şi modernizarea fondului locativ 
 
Renovarea blocurilor de locuinţe construite reprezintă una din sarcinile primordiale ale 
reformei locative. Circa 2,2 mln m2 din fondul locativ al Chişinăului îl constituie 
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blocurile de locuit din prima generaţie cu 4-5 nivele, construite în anii 60-70, inclusiv 
1,25 mln m2 de spaţiu locativ este amplasat în case de locuit din panouri prefabricate de 
serii vechi. Conform gradului de durabilitate longevitatea normativă de exploatare a 
acestor clădiri nu depăşeşte 50 de ani. Cu toate că acest termen deocamdată n-a expirat, 
totuşi există multe împrejurări care grăbesc soluţionarea problemei în cauză şi anume. 
Aceste clădiri au fost construite prin procedee tehnice imperfecte, mai cu seamă aceasta 
se referă la îmbinările sudate ale elementelor metalice la blocurile de locuinţe din panouri 
prefabricate. În perioada de exploatare casele au suportat câteva cutremure de pământ 
puternice care, desigur, au afectat capacitatea de rezistenţă a clădirilor şi apoi au fost 
exploatate inadecvat timp de 35-40 de ani. Astfel starea lor tehnică este îngrijorătoare şi 
poate constitui un grav pericol la un eventual cutremur de pământ. Totodată este necesar 
de a efectua un complex de măsuri tehnice în vederea conservării energiei în aceste 
blocuri şi reconstrucţie a sistemului de aprovizionare cu căldură. 
 
Renovarea sectorului spaţiului locativ permite utilizarea mai raţională a resurselor 
financiare limitate întru obţinerea unui efect social şi economic maxim, în condiţiile unor 
investiţii extrem de reduse pentru modernizarea caselor de locuit. 
 
Renovarea, de regulă, nu necesită atribuirea unor noi terenuri. Din contul supraetajării, 
extinderii suprafeţei blocurilor de locuinţe, înlocuirii clădirilor vechi sau a unor cartiere 
locative întregi cu altele noi va spori eficienţa utilizării terenurilor urbane. În cazul 
renovării clădirilor costul surplusului suprafeţei locative este de circa 1,5 ori mai mic 
decât în cazul construcţiilor similare noi şi de 1,5 ori se reduc cheltuielile pentru crearea 
şi renovarea infrastructurii tehnico-edilitare. În acest domeniu poate fi utilizată experienţa 
altor oraşe – Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Harkov, unde, paralel cu consolidarea 
tehnică a clădirilor vechi şi modernizarea locuinţelor, se desfăşoară procesul de înlocuire 
a caselor de locuit din prima generaţie de tipul “hruşciovka” cu blocuri de locuinţe 
moderne. După părerea unor experţi ultima variantă este cea mai potrivită din toate 
punctele de vedere - tehnic, tehnologic, economic, social, longevităţii normative de 
exploatare etc. 
 
Este necesar de a elabora câte un proiect-pilot pentru fiecare serie-tip de blocuri de 
locuinţe supuse reconstrucţiei, în cadrul cărora vor fi efectuate studii ştiinţifice, încercări 
tehnice şi realizarea proiectelor experimentale pentru diferite tipuri de case de locuit. La 
prima etapă va fi elaborat un program privind cercetarea stării clădirilor şi determinarea 
posibilităţilor de modernizare a apartamentelor pentru sporirea nivelului de confort şi 
rezistenţei construcţiilor portante. Echipa de experţi şi specialişti în domeniu va 
sistematiza informaţia cu privire la metodele alternative de renovare, ţinând cont de 
experienţă altor state. Astfel se va determina volumul şi conţinutul lucrărilor. Preventiv 
vor fi soluţionate problemele de ordin organizatorico-juridic. Vor fi realizate măsuri în 
vederea evacuării temporare a locatarilor pe durata executării lucrărilor de cercetare, 
încercare tehnică şi reconstrucţie a caselor de locuit. 
 
Concomitent trebuie să se examineze posibilitatea de finanţare a acestor proiecte-pilot cu 
ajutorul asistenţei tehnice externe şi investiţiilor private. În baza proiectelor-pilot va fi 
elaborat un program de reconstrucţie pe termen lung. 
 
Oportunitatea socială şi economică a renovării fondului locativ este deosebit de actuală, 
fiind dictată de necesitatea: 
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 înlăturării uzurii fizice şi morale a fondului locativ din prima generaţie; 
 asigurării fiabilităţii constructive a blocurilor de locuinţe construite în baza unor 

proiecte depăşite (mai cu seamă a blocurilor de locuit din panouri prefabricate) şi 
care au suportat în perioada de exploatare patru cutremure de pământ puternice; 

 perfecţionării protecţiei termice a blocurilor de locuit şi reducerii considerabile a 
cheltuielilor de resurse termoenergetice; 

 modificării aspectului urbanistic şi arhitectural al clădirilor, sporirii calităţilor de 
exploatare şi confortului estetic al locuinţelor; 

 reducerii atribuirii excesive de terenuri pentru construcţia locativă. 
 
Scopul strategic şi principiile de bază ale renovării clădirilor sunt: 
 

1) prelungirea termenelor de exploatare a fondului locativ existent drept măsură de 
prima importanţă pentru menţinerea acestui potenţial vital al statului; 

2) schimbarea radicală a ansamblurilor constituite, intensificarea utilizării terenurilor 
urbane, sporirea expresivităţii arhitecturale şi diversităţii aspectului exterior al 
edificiilor locative; 

3) transformarea blocurilor de locuit din prima generaţie în clădiri cu locuinţe 
confortabile şi avantajoase în exploatare din punct de vedere economic; 

4) crearea unor noi locuri de muncă în complexul de construcţii pentru o perioadă de 
lungă durată, redresarea ramurilor adiacente ale economiei; 

5) conservarea tuturor tipurilor de resurse energetice. 
 
Renovarea clădirilor din diferite perioade ale construcţiei în masă se va efectua în 
următoarele direcţii principale: 
 

 susţinerea şi acordarea unor facilităţi la nivel naţional şi local tuturor 
participanţilor la procesul de reconstrucţie; 

 crearea cadrului legislativ-normativ adecvat pentru păstrarea şi renovarea fondului 
locativ; 

 realizarea unui complex de lucrări de cercetare ştiinţifică şi proiectare; 
 crearea şi aprobarea mecanismelor creditar-financiare de reconstruire a clădirilor, 

elaborarea politicii investiţionale respective pentru atragerea mijloacelor 
extrabugetare, inclusiv a mijloacelor obţinute din comercializarea locuinţelor 
suplimentare şi reinvestirea ulterioară a acestor mijloace; 

 realizarea unui complex de lucrări tehnico-ştiinţifice şi organizarea producerii 
unor noi materiale şi articole de construcţii; 

 organizarea unor expoziţii-conferinţe ştiinţifico-practice în problema 
implementării soluţiilor tehnico-ştiinţifice şi documentelor legislativ-normative; 

 desfăşurarea unei activităţi vaste de familiarizare a locuitorilor cu particularităţile 
problemelor ce ţin de reconstrucţia locuinţelor. 

 
Realizarea Direcţiilor principale de renovare a blocurilor de locuinţe construite va 
permite: 
 

 majorarea cu 30-35 la sută a suprafeţei locative din contul supraetajării, anexării 
unor volume suplimentare şi construirii mansardelor în blocurile de locuinţe 
existente; 
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 majorarea de cel puţin 2 ori a suprafeţei locative din contul înlocuirii clădirilor 
vechi sau a unor cartiere locative întregi cu altele noi; 

 reducerea de circa 1,5 ori a cheltuielilor de energie din contul izolării termice a 
elementelor de închidere în baza utilizării unor materiale şi tehnologii avansate şi 
eficace din punct de vedere al conservării energiei, precum şi al modernizării 
reţelelor, sistemelor tehnice, tâmplăriei; 

 reducerea terenurilor urbane necesare pentru amplasarea construcţiilor noi; 
 păstrarea, modificarea şi prelungirea termenelor de exploatare a fondului locativ, 

majorarea standardelor calitative ale locuinţelor, aspectului arhitectural urbanistic 
al municipiului. 

 
Realizarea scopurilor trasate vor susţine şi vor stimula iniţiativa privată pentru 
modernizarea fondului locativ. 
 
Durata şi importanţa sarcinilor ce ţin de renovarea fondului locativ existent condiţionează 
necesitatea unor soluţii de realizare consecventă a aspectelor de bază ale problemei 
abordate. În acest context acţiunile preconizate vor fi repartizate spre realizare pe etape. 
 
Pentru a crea o bază unică de date se prevede inventarierea şi paşaportizarea tehnică a 
blocurilor de locuinţe, indiferent de forma de proprietate, care va începe cu casele de 
locuit din prima generaţie. 
 
 
 
10.2 Politica privind amenajarea teritoriului 
 
O importantă deosebită şi, totodată, o sursă reală de venit pentru construcţia de locuinţe 
este amenajarea prealabilă a teritoriului destinat pentru construire, înainte ca aceste loturi 
de pământ să devină şantiere utile pentru edificarea obiectivelor. 
 
Scopul principal imediat al politicii privind amenajarea teritoriului constă în ridicarea 
nivelului de asigurare a terenurilor cu infrastructură tehnico-edilitară. Pentru atingerea 
acestui scop este necesar de aprobat un plan de măsuri concrete care va cuprinde 
soluţionarea următoarele probleme: 
 
 serviciile responsabile pentru selectarea terenurilor 
 selectarea terenurilor care vor fi repartizate pentru amenajare şi vânzare 
 expunerea clară referitor la destinaţia şi parametrii obiectivelor pentru amplasare 

pe aceste terenuri 
 termenii de amenajare a teritoriului 
 cine va suporta cheltuielile financiare /materiale pentru amenajarea terenurilor 
 cine va beneficia de venitul obţinut ca urmare a majorării costului terenurilor 

amenajate 
 
Terenurile selectate pentru amenajare trebuie să fie înzestrate cu reţele tehnico-edilitare 
adecvate destinaţiei şi capacităţii obiectivelor planificate pentru construire şi anume: 
apeduct, reţele de canalizare, gaze naturale, reţele electrice, drum de acces etc. 
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Pentru viitorii posesori ai terenurilor de pământ se prevede ca loturile de pământ destinate 
pentru construcţia unui număr redus de obiective, sau amplasate în cartierele existente ale 
oraşului, să fie amenajate cu reţele tehnico-edilitare exterioare, adică până la „liniile roşii” 
ale terenului de pământ. În cazul construirii unui cartier cu câteva zeci de obiecte 
omogene după tip şi capacitate, amenajarea lui cu reţelele tehnico-inginereşti necesare va 
fi efectuată şi în interiorul cartierului. 
 
Costul terenurilor de pământ amenajate va cuprinde cheltuielile suportate de către 
investitor pentru atribuirea terenului, elaborarea documentaţiei de proiect pentru 
amenajare, executarea lucrărilor de construcţie a reţelelor, drumului de acces şi, după caz, 
rambursarea ratei dobânzii bancare pentru creditul obţinut în aceste scopuri. 
 
Politica amenajării teritoriului va fi efectuată astfel, încât să se evite cazurile nedorite cu 
aceste terenuri, care ar provoca majorarea excesivă a costului terenurilor de pământ, ar 
tărăgăna procesul de construire sau modernizare a obiectivelor planificate şi, în cele din 
urmă, ar duce la creşterea costului locuinţelor. 
 
Implementarea politicii de amenajare a terenurilor ar accelera mult ritmul de punere în 
funcţiune a locuinţelor şi ar reduce termenul de dare în exploatare a caselor de locuit cel 
puţin de 2 ori. Primăria municipiului Chişinău ar putea însărcina Direcţia construcţii 
capitale şi Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău S.A. în calitate de servicii 
responsabile pentru realizarea politicii de amenajare a terenurilor, care la moment dispun 
de specialişti în domeniu, au practică de lucru, activitatea de beneficiar /investitor este 
legalizată conform statutului întreprinderii. O parte din venitul obţinut de la vânzarea 
terenurilor va fi vărsată în bugetul municipal sau, în cazul Agenţiei Municipale de Ipotecă 
din Chişinău S.A., vor fi repartizate apartamente Primăriei în mărimea costului echivalent 
cu cota venitului rambursabil. 
 
Înainte de realizarea terenurilor investitorul va cerceta piaţa funciară, de imobil. 
Terenurile vor fi scoase la licitaţie în scopul de a confirma că actuala cerere de imobil 
există şi că este posibilă o recompensare integrală a cheltuielilor suportate la investirea în 
infrastructură tehnico-edilitară. Vor fi elaborate diferite scheme care vor prezenta anumite 
nivele de asigurare a terenurilor cu infrastructură, în funcţie de capacitatea de cumpărare a 
beneficiarilor şi de posibilii lor clienţi. Astfel Primăria municipiului Chişinău va promova 
piaţa de terenuri eficiente în rezolvarea cererilor şi necesităţilor populaţiei. 
 
 
 
10.3 Blocurile de locuinţe nefinalizate 
 
Conform datelor statistice, la începutul anului 2003 în municipiul Chişinău, se aflau în 
stare suspendată din lipsa resurselor financiare 36 blocuri de locuinţe cu o capacitate de 
2812 apartamente şi două cămine cu 840 de locuri. Construcţia lor fusese începută între 
anii 1987-1994, dar stopată datorită majorării galopante a preţurilor la materialele de 
construcţie, combustibil şi servicii în această perioadă, precum şi impactului agravării 
situaţiei economice la nivel macro. Există dorinţa de a termina aceste blocuri de locuit, 
dar cheltuielile mari necesare pentru darea lor în exploatare în majoritatea cazurilor 
depăşesc cu mult preţul la apartamentele similare propuse spre vânzare pe piaţa secundară 
de imobil. Totodată, în lista celor 39 de obiective care se află în faza de construcţie, sunt 
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incluse 18 blocuri de locuinţe cu o capacitate de 948 apartamente şi un cămin studenţesc 
cu 766 de locuri, lucrările de construcţie fiind începute în anii 1989-1996, dar până la 
01.01.2003 au fost valorificate numai 2-14 % (la 5 obiective cu 253 ap.) şi respectiv 22-
83 % (la 13 obiective cu 695 ap.) din volumul necesar de investiţii pentru a fi puse în 
funcţiune. 
 
În cadrul acţiunilor prevăzute de Strategie se prevede elaborarea unui program care va 
examina posibilitatea utilizării acestor blocuri de locuit nefinalizate. Prima sarcină este de 
a efectua o analiză a construcţiilor din punct de vedere juridic pentru a determina 
proprietarul actual, suma mijloacelor financiare deja investite, sursele de finanţare ale 
construcţiei neterminate. Această analiză va lua în consideraţie posibilitatea folosirii 
fiecărui teren şi construcţii, condiţiile în care aceste clădiri ar putea deveni atractive 
pentru beneficiari şi piaţa imobiliară în ansamblu. 
 
Următoarea sarcină constă în identificarea clădirilor şi complexelor urbane care se află 
într-o stare avansată de pregătire tehnică, sunt atractive ca amplasamente, conform tipului 
proiectului, pot fi uşor conectate la reţelele tehnico-edilitare municipale, par să aibă o 
anumită valoare pentru piaţa imobiliară şi care sunt eliberate de obligaţiunile juridice. 
Aceste clădiri sau complexe urbane vor fi scoase de către proprietarii actuali la licitaţie 
pentru beneficiarii privaţi sau comercializate prin contracte directe, permiţându-le 
viitorilor proprietari să acorde blocurilor de locuit nefinalizate o întrebuinţare mai bună, 
în corespundere cu legislaţia în vigoare cu privire la folosirea terenurilor. Cumpărătorii 
clădirilor nefinalizate vor obţine titlurile de proprietate imediat după încheierea tranzacţiei 
de vânzare-cumpărare, cu scopul de a dispune de gajul acceptabil pentru împrumuturi. 
Veniturile de la aceste tranzacţii vor fi folosite ulterior atât pentru compensarea 
cheltuielilor suportate în clădirile nefinalizate, cât şi pentru completarea mijloacele locale 
de dezvoltare urbană. 
 
Pentru a realiza idea privind implicarea finanţelor, au fost efectuate calculele 
aproximative privind costul lucrărilor de finalizare a 9 blocuri de locuinţe, ale căror grad 
de finalizare tehnică depăşeşte 30 la sută. Suma necesară pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie constituie circa 5,6 milioane dolari SUA şi vor fi date în exploatare 708 de 
apartamente noi. Astfel, costul de producere în medie pentru executarea lucrărilor restante 
şi darea în exploatare a unui apartament în stare semifabricată, va constitui 7,9 mii dolari. 
 
Toate blocurile de locuinţe nefinalizate vor fi supuse unei expertize tehnice în vederea 
examinării rezistenţei şi durabilităţii elementelor constructive principale şi, în caz de 
necesitate, vor fi consolidate în modul prevăzut de actele normative respective. 
 
Principalele alternative pentru revalorificarea blocurilor de locuit nefinalizate pot fi: 
 

 darea în exploatare a caselor de locuit cu un nivel avansat de pregătire tehnică. 
Pentru blocurile de locuinţe cu pereţi din panouri prefabricate structura casei 
trebuie să fie finalizată sau, în anumite cazuri, numărul de etaje construite va fi 
limitat cu acordul Direcţiei arhitectură şi urbanism la nivelul de “minus 1-3 etaje”. 

 în scopul atragerii surselor financiare de la unele întreprinderi interesate parterul 
clădirii va fi utilizat pentru necesităţi comerciale. 

 utilizarea etajelor de mai sus conform destinaţiei pentru necesităţi rezidenţiale, 
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 utilizarea unor etaje aparte în calitate de cămine pentru categoriile socialmente 
vulnerabile, 

 demolarea clădirilor cu pereţi din panouri prefabricate cu un nivel de pregătire 
tehnică scăzut şi reproiectarea pe aceste terenuri a clădirilor din piatră. 

 
O problemă aparte o constituie 11 blocuri de locuinţe nefinalizate cu 1568 apartamente 
care au fost începute din sursele cooperativelor de construcţie. Conform datelor statistice, 
lucrările de construcţie la 4 case cu 544 de apartamente n-au fost începute, iar la celelalte 
case nivelul de finalizare tehnică constituie 1-2 %. Până în prezent în republică nu este 
soluţionată problema indexării cotelor părţi depuse de către membrii acestor cooperative 
pentru continuarea construcţiei obiectivelor începute sau restituirii mijloacelor financiare 
membrilor cooperativelor respective. În condiţiile economice actuale această problema 
ţine nemijlocit de competenţa Guvernului Republicii Moldova 
 
Finalizarea lucrărilor de construcţie la blocurile de locuinţe abandonate va permite 
folosirea productivă a mijloacelor deja investite, va ajuta la apariţia noilor locuri de 
muncă în sectorul construcţiei şi va facilita restructurarea lui. În plus, prin sporirea 
ofertelor de locuinţe la un preţ relativ mic, beneficiarii vor fi în stare să comercializeze 
apartamentele finalizate şi alte spaţii, la preţuri competitive pe piaţa imobiliară locală. 
 
În toate cazurile referitor la soluţionarea problemei abordate rolul de iniţiator trebuie să-i 
aparţină Primăriei municipiului Chişinău, iar Guvernul Republicii Moldova trebuie să 
susţină această iniţiativa. 
 
 
 
10.4 Perspectiva dezvoltării sectorului spaţiului locativ 
 
Până în anul 2020 se preconizează demolarea caselor de locuit avariate, vechi cu termenii 
expiraţi de exploatare normativă cu o capacitate de circa 1600,0 mii m2 suprafaţă totală 
sau 24,2 la sută din volumul caselor noi construite în această perioadă. Nivelul mediu de 
asigurare cu spaţiu locativ se va majora şi va constitui 25,7 m2 suprafaţă totală pe 
persoană. 
 
Ţinând cont de creşterea populaţiei şi normei preconizate de asigurare cu locuinţe, la 
sfârşitul anului 2020 fondul locativ al municipiului Chişinău va constitui 17476,0 mii m2 
de suprafaţă totală. 
 
Din lipsa necesarului de terenuri libere fondul locativ se va dezvolta din contul caselor de 
locuit cu munte etaje, care asigură o densitate sporită a locatarilor în microraioane. Pentru 
perioada menţionată se acceptă următoarea structură a caselor de locuit, conform 
numărului de etaje: 
 

clădiri cu 11 şi mai multe nivele – 3 % 
clădiri cu 8 - 10 nivele – minimum 60 % 
clădiri cu 4 - 7 nivele – cel puţin 25 % 
clădiri cu 1 - 3 nivele – până la 12 % 
 



 98

Problema cheie privind dezvoltarea urbană este insuficienţa terenurilor libere necesare 
pentru amplasarea construcţiilor noi. În cazul în care dezvoltarea municipiului s-ar 
efectua prin extinderea ariilor urbane, ar apărea riscul unor viitoare disfuncţionalităţi şi 
pierderi sub aspectul calităţii a imaginii urbane, ca urmare a volumului limitat de investiţii 
necesare pentru valorificarea terenurilor noi din extravilan, construcţia complexă a 
acestor teritorii. Chiar dacă la moment există o serie de incertitudini privind structurarea 
viitoare şi evoluţia cuantumului de teren necesar pentru amplasarea obiectivelor 
rezidenţiale, se poate realiza volumul pronosticat de construcţie a spaţiului locativ din 
contul unor rezerve modeste de terenuri, reconstrucţiei şi modernizării fondului locativ 
existent, înlocuirii caselor şubrede, blocurilor de locuinţe din prima generaţie cu clădiri 
noi. Principiile dezvoltării extensive a teritoriilor au devenit ineficiente şi inaplicabile în 
condiţiile promovării noilor relaţii socio-economice. 
 
Blocurile de locuinţe din zonele istorice ale municipiului Chişinău urmează să fie 
construite cu elemente de arhitectură tradiţională formate de veacuri. 
 
Ponderea construcţiilor noi, amplasate pe locul caselor avariate, vechi, caselor din prima 
generaţie supuse demolării cu termen de exploatare normativă expirat, va constitui 44,6 la 
sută. 20,0 la sută – vor fi amplasate pe terenurile libere din spaţiul urban şi 35,4 la sută de 
spaţiu locativ va fi obţinut din contul reconstrucţiei clădirilor vechi. 
 
Lipsa de terenuri libere pentru construcţia spaţiului locativ nu va permite atribuirea 
maximală a loturilor de pământ pentru construcţia particulară. Totodată, Strategia prevede 
zone în care se vor construi cartiere locative de case particulare fără curţi sau cu terenuri 
de pământ aferente reduse. 
 
Din punct de vedere constructiv vor fi edificate clădiri de locuit din piatră naturală 
(coteleţ), beton armat monolit şi din piatră cu diafragmă din beton armat. Se prevede 
modificarea proiectelor-tip existente de blocuri de locuinţe din piatră naturală, piatră cu 
diafragmă din beton armat şi folosirea materialelor care sporesc eficienţa economică de 
exploatare, conservare a energiei termice şi care, în complex, vor creşte randamentul şi 
calitatea clădirilor de locuit. 
 
Strategia politicii locative a municipiului Chişinău prevede elaborarea Programului de 
modernizare şi reprofilare a bazei existente a industriei materialelor de construcţie, 
formarea fondului locativ municipal pentru închiriere, evacuări de urgenţă, satisfacerea 
necesarului de locuinţe sociale pentru familiile dezavantajate, precum şi pentru familiile 
tinere 
 
Construcţia de locuinţe în municipiu urmează să fie efectuată în mod complex, adică 
cartierele de locuinţe vor fi dotate cu obiectele de menire socială conform normativelor. 
 
Urmează a fi modificată structura actuală de dirijare a complexului urbanistic. În cadrul 
unui nou sistem de dirijare vor fi delimitate şi optimizate sarcinile, responsabilităţile, 
funcţiile şi relaţiile reciproce ale Direcţiei de arhitectură şi urbanism, Direcţiei economie, 
reforme şi relaţii patrimoniale, Direcţiei construcţii, locuinţe şi amenajare, Direcţiei 
funciare, Direcţiei construcţii capitale, Direcţiei locuinţe, Direcţiei controlul regimului 
urban. 
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Sarcinile şi funcţiile de bază ale participanţilor la complexul urbanistic nu se vor dubla, 
iar aria competenţei lor se va extinde. 
 
Pentru coordonarea activităţii participanţilor la complexul urbanistic, în cadrul Primăriei 
va fi constituit Consiliul coordonator de construcţie şi urbanism cu următoarele funcţii 
principale: 
 

 coordonarea politicii urbanistice, ţinând cont de prevederile normelor juridice şi 
de construcţie, de deciziile Primăriei în cadrul complexului urbanistic; 

 controlul asupra asigurării şi dezvoltării complexe a infrastructurii edilitare a 
municipiului, luând în consideraţie şi obiectivele ce se află în faza de construcţie; 

 asigurarea accesului la informaţia despre intenţiile şi soluţiile de proiect, 
concluziile de expertiză, care abordează interesele populaţiei şi investitorilor în 
cadrul municipiului; 

 soluţionarea altor probleme referitoare la complexul urbanistic. 
 
Strategia evoluţiei sectorului spaţiului locativ pentru o perioadă îndelungată poate fi 
completată şi modificată în cazul apariţiei unei noi tendinţe şi necesităţi care, în esenţă, nu 
schimbă Direcţiile principale de dezvoltare urbană. 
 
 
 
 
11. Dezvoltarea cadrului legislativ-normativ. 
 
Schimbările în economie, instituţiile politice, condiţiile sociale şi modul de viaţă al 
populaţiei necesită de a trata pe nou politica locativă în republică şi formarea bazei ei 
legislative. 
 
Realizarea politicii locative se efectuează prin crearea unei noi baze legislative şi 
normative, ce asigură bazele de drept şi garanţiile subiecţilor în ce priveşte relaţiile 
locative şi metode economice corespunzătoare de reglementare. 
 
Actele legislativ-normativee, ce reglementează relaţiile în domeniul politicii de locuinţe 
în republică, ce se împart în acte, adoptate până în anul 1991 şi care sunt în vigoare până 
la momentul elaborării Strategiei (Codul cu privire la locuinţe şi altele) şi în acte 
legislative, care au fost elaborate şi adoptate după anul 1991. 
 
În anul 1994 a fost adoptată Concepţia politicii locative naţionale, realizarea căreia 
trebuia efectuată în 3 etape, direcţiile principale erau: 
 

 crearea bazei organizatorico-juridice a noii politici de construcţie a locuinţelor; 
 elaborarea noilor mecanisme de creditare-financiare; 
 privatizarea activă a locuinţelor; 
 elaborarea bazei normative de proiectare  şi construcţie a locuinţelor; 
 reorganizarea sferelor de antrepriză şi exploatare; 
 modernizarea bazei industriei de construcţii; 
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 elaborarea programelor regionale a construcţiilor de locuinţe. 
 
Principiile de bază la formarea bazei legislative în sectorul de locuinţe în conformitate cu 
prevederile Concepţiei Naţionale a politicii de locuinţe şi cerinţele timpului au devenit: 
 

 schimbările bazei legislative actuale; 
 elaborarea noilor acte normative de drept; 
 armonizarea legislaţiei actuale. 

 
Prima dintre legile de bază, adoptate în anul 1993 a fost Legea cu privire la privatizarea 
fondului locativ, publicat cu toate modificările şi completările în anul 2000. Legea 
prevede principiile de bază şi condiţiile de privatizare a fondului locativ de stat, de 
asemenea şi ordinea de întreţinere, deservire şi reparaţie a locuinţelor privatizate. Mai 
târziu Legea a fost completată cu un şir întreg de prevederi ce vizează privatizarea 
spaţiului locativ nefinisat, construcţia căruia a fost demarată din contul mijloacelor de stat 
şi bugetelor locale, precum şi din contul întreprinderilor de stat. 
 
Întru dezvoltarea actelor legislative, Guvernul Republicii Moldova a adoptat următoarele 
hotărâri privind planul conceptual: 
 
Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la aprobarea Programului de 
acţiuni privind realizarea primei etape a Concepţiei politicii naţionale”(nr. 45-P/1995). 
 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la adoptarea strategiei pieţei de 
locuinţe şi altor bunuri imobiliare” (nr. 416 din 10.05.1999) care sunt conceptuale. 
Strategia a determinat următoarele principii: 
 

1) dreptul fiecărei familii la alegerea modului de soluţionare a problemelor locative; 
2) delimitarea clară a funcţiilor privind realizarea ei între sectorul public şi cel privat; 
3) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea pieţei de locuinţe şi altor bunuri imobiliare. 

 
În domeniul construcţiilor noului spaţiu locativ şi finalizarea construcţiei caselor de locuit 
demarate anterior, inclusiv pentru cooperativele de construcţie a locuinţelor, Parlamentul 
şi Guvernul Republicii Moldova au adoptat un şir de hotărâri, şi anume: 
 
 
Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova: 
 
 Cu privire la acordarea creditelor cooperativelor de construcţie a locuinţelor (nr. 

209-XIII/1994); 
 Cu privire la acordarea creditelor cooperativelor de construcţie a locuinţelor 

pentru anii 1996-1997 (nr. 834-XII/1996); 
 Cu privire la acordarea creditelor cooperativelor de construcţie a locuinţelor 

pentru anii 1998-1999 (nr. 1558-XII/1998) cu modificări şi completări; 
 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare cooperativelor de construcţie a 

locuinţelor (nr. 1147-XIV/2000). 
 
În conformitate cu prevederile expuse în hotărârile nominalizate, creditele preferenţiale cu 
dobânda anuală de 5 la sută au fost acordate Cooperativelor de construcţie a locuinţelor, 
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ale căror blocuri de locuinţe aveau un grad înalt de finisare, iar construcţia lor a fost 
începută până în anul 1993. 
 
 
Hotărârile Guvernului Republicii Moldova: 
 
 Cu privire la aprobarea Regulamentului despre acordarea creditelor bancare cu 

înlesniri participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la CAE Cernobîl, 
colaboratorilor poliţiei şi militarilor din unităţile de carabinieri, participanţilor la 
evenimentele din Afganistan, invalizilor Marelui război pentru apărarea Patriei 
(M.R.A.P.) şi familiilor militarilor căzuţi la datorie (nr. 120 din 05.03.1993). 

 
 Cu privire la construcţia caselor de locuit şi altor obiective de menire socială pentru 

vânzare (nr. 565 din 07.09.1993). 
 
 Cu privire la investiţiile de stat şi cele private în construcţia caselor de locuit 

nefinalizate (nr. 676 din 06.10.1995). Pentru finalizarea construcţiei caselor de locuit, 
finanţarea cărora a fost efectuată din contul alocărilor din buget, a fost stabilită 
ordinea, conform căreia se permitea persoanelor fizice şi juridice de a răscumpăra de 
la stat partea de casă (apartament), deja construită pentru finalizarea construcţiei din 
contul mijloacelor proprii cu privatizarea ulterioară. 

 
 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind atragerea mijloacelor financiare 

pentru construcţia de locuinţe cu folosirea certificatelor de locuinţe (nr. 601 din 
29.10.1996), prin hotărâre de Guvern a fost aprobată ordinea de construcţie a 
locuinţelor prin acumularea plăţilor pentru metrii pătraţi prin procurarea hârtiilor de 
valoare – certificatele de locuinţe. Mecanismul propus la solicitarea Comisiei pentru 
piaţa hârtiilor de valoare a fost complicat şi din această cauză documentul dat n-a fost 
pus în aplicare. 

 
 Cu privire la încheierea lucrărilor de construcţie la blocurile de locuinţe nefinalizate 

(nr. 366 din 06.04.1998) cu modificările şi completările (nr. 945 din 14.10.1999) – a 
fost elaborat noul mecanism de finanţare în scopul atragerii mijloacelor băneşti de la 
persoanele fizice pentru finalizarea caselor de locuit demarate anterior, care se 
transmiteau gratuit persoanelor ce stăteau la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
locative. Noutatea în acest document a fost posibilitatea privatizării gratuite a părţii 
casei nefinalizate, şi în caz de necesitate, vânzarea ei. În acelaşi timp au fost introduse 
modificări în Legea privatizării fondului de locuinţe în vigoare pentru a da putere 
juridică hotărârii nominalizate. După ce în anul 1999 prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 945 a fost adoptat Regulamentul privind privatizarea 
apartamentelor în casele de locuit nefinalizate, prin care a fost determinată ordinea de 
creare a asociaţiilor de proprietari ai apartamentelor privatizate pentru realizarea 
managementului construcţiei casei, iar după darea ei în exploatare – realizarea 
funcţiilor de gestionare şi deservire a fondului locativ. 

 
 Cu privire la susţinerea procesului de construcţie a locuinţelor (nr. 675 din 

22.07.1999) cu completările şi modificările (nr. 286 din 28.03.2000) – hotărârile au 
fost elaborate întru dezvoltarea prevederilor Codului Fiscal (compartimentul III, art. 
103, alin. 4) cu aplicarea înlesnirilor pentru scutirea de TVA pe lucrările de 
construcţie la casele de locuit cu aprobarea listei acestor case. Totodată, prin hotărâre 
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a fost aprobat statutul programelor social-economice pentru posibilitatea de a aplica 
înlesnirile nominalizate pe casele de locuit, care sunt construite în limitele acestor 
programe. 

 
 Cu privire la susţinerea procesului de construcţie a locuinţelor (nr. 143 din 

07.02.2002) cu completările şi modificările (nr. 1028 01.08.2002) – prin hotărâre de 
Guvern a fost aprobată lista caselor de locuit, pentru care lucrările de construcţie au 
fost eliberate de TVA pe perioada anilor 2002-2006. 

 
 
Hotărârea Comisiei de Stat pentru piaţa hârtiilor de valoare 
 
 Cu privire la aprobarea Instrucţiunii Provizorii privind ordinea emisiei, circulaţiei şi 

amortizarea certificatelor de locuinţe (nr. 58/1/1997). 
 
În afară de documentele nominalizate relaţiile în sectorul spaţiului locativ (construcţia, 
impunerea impozitului, gajul, înregistrarea bunurilor imobiliare etc.) sunt reglementate 
prin: 
 

 Legea calităţii în construcţii (1996); 
 Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (1996); 
 Codul Fiscal, compartimentele III şi VI (1997 şi 2001); 
 Legea cu privire la gaj (2001); 
 Legea cu privire la cadastrul bunurilor imobiliare (1998). 

 
Direcţiile principale ale perfecţionării actelor legislative şi normative în sectorul spaţiului 
locativ sunt: 
 

1) armonizarea bazei legislative în sectorul spaţiului locativ cu documentele 
normative elaborate deja pentru alte sectoare ale economiei; 

2) dezvoltarea noilor mecanisme financiare pentru construcţia şi procurarea 
locuinţelor de către diverse categorii de populaţie din republică; 

3) dezvoltarea structurilor instituţionale atât la nivel republican cât şi la nivel local 
pentru organizarea şi coordonarea proceselor în domeniul locuinţelor. 

 
 
 
 
12. Obiective strategice şi acţiuni de implementare 
 
A. Crearea cadrului instituţional şi a mecanismelor pentru asigurarea accesului 

la locuinţe. 
A1. Formarea institutului de locuinţe sociale, locuinţe de serviciu, locuinţe 

municipale. 
 
O atenţie deosebită va fi acordată formării institutului de locuinţe sociale, locuinţe cu uz 
de serviciu, locuinţe municipale. Se va stabili prin lege statutul persoanelor dezavantajate, 
actele legislativ-normative vor defini clar modul de evidenţă a nevoiaşilor şi de acordare a 



 103

spaţiului locativ categoriilor de populaţie dezavantajate, cetăţenilor aflaţi sub protecţia 
socială, precum şi indicii tehnico-economici ai locuinţei sociale, locuinţei de serviciu, 
locuinţei municipale. 
 
Vor fi elaborate şi adoptate proiecte-tip de locuinţe sociale pentru persoane socialmente 
vulnerabile. Parametrii volumetrici ai locuinţei sociale vor permite încadrarea blocurilor 
de locuinţe în standardele arhitecturale, cerinţele de securitate seismică şi igienică, de 
izolare sonoră, de conservare a energiei termice, care în ansamblu vor asigura cerinţele 
minime pentru viaţa oricărei familii, la costuri maximal apropiate de posibilităţile ei. În 
cadrul unor programe investiţionale speciale vor fi procurate din piaţa secundară sau 
construite locuinţe sociale destinate unor categorii de persoane ale căror nivel de resurse 
şi/sau de existenţă nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unui 
apartament în condiţiile pieţei. 
 
Se prevede revizuirea listelor familiilor atestate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, 
elaborarea şi adoptarea unui regulament care va reglementa modul de acordare a spaţiului 
locativ persoanelor care în condiţiile legislaţiei pot beneficia de locuinţe de serviciu. În 
scopul soluţionării problemelor care, în anumite condiţii, necesită evacuarea de urgentă a 
unor familii din clădiri avariate, sau pentru adăpostirea temporară a refugiaţilor în 
perioada unor situaţii de criză, Primăria va adopta statutul locuinţei municipale şi va crea 
fondul de locuinţe municipal. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Determinarea necesităţii de locuinţe pe categorii sociale de cetăţeni si evaluarea 
posibilităţilor de a satisface cererea lor. 

 Crearea unei reţele sigure de spaţiu locativ pentru persoanele dezavantajate. 
 Formarea fondului de locuinţe municipal pentru închiriere în cazul unor evacuări 

de urgenţă. 
 Implementarea unui mecanism transparent si echitabil pentru asigurarea cu 

locuinţe pe gratis a persoanelor dezavantajate si a cetăţenilor aflaţi sub protecţia 
sociala. 

 
 
 
A2.  Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru familiile tinere. 
 
Odată cu formarea Agenţiei Municipale de Ipotecă din Chişinău a început, pentru prima 
dată în ţară, construirea spaţiului locativ pentru familiile tinere. Pe viitor se va aplica 
practica statelor europene dezvoltate în vederea asigurării tineretului cu spaţiu locativ. Se 
vor construi locuinţe cu chirie, destinate tinerilor ale căror surse de venit nu le permit 
achiziţia unei locuinţe în proprietate sau închirierea unui apartament în condiţiile pieţei 
Totodată, vor fi implementate pentru tineret şi programe privind construirea de locuinţe în 
proprietate prin utilizarea creditelor ipotecare. În acest scop familiile tinere vor beneficia 
de suporturi financiare ale întreprinderilor, instituţiilor, unde sunt încadraţi în serviciu sau 
la învăţătură. Se prevede implementarea sistemului de acumulare a mijloacelor băneşti pe 
conturi depozitare în băncile comerciale, care în continuare va face posibil ca cetăţenii să 
beneficieze de dreptul de obţinere a creditelor preferenţiale, acordate pe termen lung cu o 
rată a dobânzii redusă, pentru procurarea locuinţelor. Administraţia publică centrală şi cea 
locală va întreprinde anumite măsuri de susţinere financiară a tineretului angajat în 
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instituţiile din sfera bugetară, contribuind la reducerea cheltuielilor suportate de aceşti 
tineri prin acoperirea ratei dobânzii bancare la creditele acordate tinerelor familii în aceste 
scopuri. În perioada pronosticată se prevede construirea a circa 10 mii de locuinţe noi cu 
parametri volumetrici reduşi pentru tineret. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Asigurarea stabilităţii familiilor tinere prin crearea unor condiţii de locuit 
convenabile. 

 Reducerea esenţială a tendinţei de emigrare în masă a populaţiei tinere din 
municipiu. 

 
 
 
A3.  Perfecţionarea cadrului legal. 
 
Primăria municipiului Chişinău va participa la elaborare şi va înainta în Parlament, 
Guvern spre examinare şi adoptare proiecte de acte legislative şi normative, care să 
contribuie la dezvoltarea diferitor forme de organizare a activităţii în domeniul 
construcţiilor şi care ţin de exploatarea, renovarea, reconstruirea capitală ori modernizarea 
fondului locativ existent, uzat moral şi tehnic sau chiar avariat. 
 
Se prevede introducerea unor modificări în actele legislativ-normative în vigoare care ar 
asigura acordarea unor înlesniri pentru întreprinderile de construcţie, producătorii de 
articole si materiale de construcţie, investitorii care asigura construirea de locuinţe, 
băncilor comerciale pentru compensarea pierderilor ce ţin de acordarea creditelor la 
construirea si procurarea locuinţelor. Primăria va reexamina şi va simplifica procedurile 
administrative privind atribuirea terenurilor de pământ pentru construirea locuinţelor, 
proiectarea, coordonarea proiectelor, eliberarea autorizaţiei de construcţie etc. în vederea 
optimizării lor, asigurând, totodată, transparenţa şi claritatea procedurilor pentru toate 
tipurile de beneficiari. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Extinderea accesului la locuinţe pentru cetăţenii cu venituri mici, care nu dispun 
de mijloace băneşti suficiente pentru a achita imediat costul integral al locuinţei. 

 Atragerea economiilor băneşti ale populaţiei, surselor financiare private ale 
persoanelor juridice pentru construirea de locuinţe. 

 Simplificarea procedurilor administrative privind repartizarea terenurilor de 
pământ pentru construirea locuinţelor, coordonarea proiectelor, reconstruirea 
obiectivelor, eliberarea autorizaţiei de construcţie etc. 

 Reglementarea relaţiilor dintre investitor, beneficiar si antreprenor în vederea 
delimitării responsabilităţilor. 

 Stimularea activităţii investitorilor, întreprinderilor de construcţie, celor 
producătoare a materialelor de construcţie, băncilor comerciale în domeniul 
construcţiei de locuinţe. 
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B. Dezvoltarea şi sporirea calităţii spaţiului locativ. 
B1.   Modernizarea fondului locativ existent. 
 
Renovarea clădirilor vechi, de regulă, nu necesită atribuirea unor noi terenuri. Din contul 
supraetajării, extinderii suprafeţei blocurilor de locuinţe, înlocuirii clădirilor vechi, sau a 
unor cartiere locative întregi, cu altele noi va spori eficienţa utilizării terenurilor urbane. 
În cazul renovării clădirilor costul surplusului suprafeţei locative este de circa 1,5 ori mai 
mic decât în cazul construcţiilor similare noi şi de 1,5 ori se reduc cheltuielile pentru 
crearea şi renovarea infrastructurii tehnico-edilitare. În acest domeniu ar putea fi utilizată 
experienţa altor oraşe, unde, paralel cu consolidarea tehnică a clădirilor vechi şi 
modernizarea locuinţelor, se desfăşoară procesul de înlocuire a caselor de locuit din prima 
generaţie de tipul “hruşciovca” cu blocuri de locuinţe moderne. Conform unor estimări 
prealabile ultima variantă este cea mai potrivită din toate punctele de vedere - tehnic, 
tehnologic, economic, social, longevităţii normative de exploatare a clădirilor etc. 
 
Se prevede elaborarea unor proiecte-pilot, în cadrul cărora vor fi efectuate studii 
ştiinţifice, încercări tehnice şi reconstrucţia experimentală pentru diferite tipuri de case de 
locuit. La prima etapă va fi elaborat un program privind cercetarea stării clădirilor şi 
determinarea posibilităţilor de modernizare a apartamentelor pentru sporirea nivelului de 
confort şi rezistenţei elementelor constructive portante. Echipa de experţi şi specialişti în 
domeniu va sistematiza informaţia cu privire la metodele alternative de renovare, ţinând 
cont de experienţă altor state. Astfel se va determina volumul şi conţinutul lucrărilor. 
Preventiv se planifică soluţionarea problemelor de ordin organizatorico-juridic. Vor fi 
realizate măsuri în vederea evacuării locatarilor pe timpul executării lucrărilor de 
cercetare, încercare tehnică şi renovare a caselor de locuit. Construirea de locuinţe se va 
efectua din contul diferitor surse financiare: investiţii bugetare, cooperatiste, particulare, 
împrumuturi bancare, diferite investiţii străine. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Sporirea eficienţei utilizării terenurilor urbane. 
 Majora cu 30-35 la sută a suprafeţei locative din contul supraetajării, anexării unor 

volume suplimentare şi construirii mansardelor în blocurile de locuinţe existente. 
 Creşterea cel puţin de 2 ori a suprafeţei locative obţinute din contul înlocuirii 

clădirilor vechi sau a unor cartiere locative întregi cu altele noi. 
 Diminuarea cel puţin de 1,5 ori a volumului de energie termică utilizat în sectorul 

spaţiului locativ din contul izolării termice a elementelor de închidere în baza 
utilizării unor materiale şi tehnologii avansate şi eficace din punct de vedere al 
conservării energiei, precum şi al modernizării reţelelor, sistemelor tehnice, 
tâmplăriei instalate în blocurile de locuinţe. 

 Reducerea necesităţii de terenuri urbane pentru amplasarea construcţiilor noi. 
 Prelungirea termenelor de exploatare a fondului locativ, majorarea standardelor 

calitative ale locuinţelor, aspectului arhitectural-urbanistic al municipiului. 
 
 
B2.  Păstrarea caselor de locuit istorice. 
 
Concepţia prevede conservarea caselor de locuit care prezintă valoare arhitecturală sau 
istorico-culturală. Reconstrucţia clădirilor de acest tip are ca scop susţinerea aspectului 
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arhitectural al cartierelor şi utilizarea lor, de obicei, ca obiective locative cu anumite 
intervenţii de ordin local în vederea sporirii nivelului de confort. Vor fi lansate concursuri 
pentru proiectarea şi reconstrucţia zonelor istorice ale municipiului. Totodată se prevede 
conversia unor clădiri cu altă destinaţie decât cea locativă în blocuri de locuinţe. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Îmbunătăţirea condiţiilor locative pentru cei care locuiesc în apartamente 
necorespunzătoare, insuportabile de trai. 

 Păstrarea clădirilor istorice şi îmbunătăţirea aspectului arhitectural-urbanistic al 
cartierelor. 

 
 
B3.  Construirea locuinţelor cu un nivel de confort sporit. 
 
Concepţia impune schimbarea esenţială a aspectelor arhitectural-tehnice şi urbanistice în 
municipiu, liberalizarea în continuare a normelor cu privire la dotarea tehnică şi gradul de 
confort avansat al locuinţelor, a normativelor tehnice privind proiectarea şi construirea de 
locuinţe, a caselor individuale pentru cetăţenii cu posibilităţi financiare respective de a 
procura astfel de locuinţe. Totodată, din lipsa terenurilor de pământ necesare pentru 
construirea volumului pronosticat de locuinţe în raza Chişinăului, casele de locuit pentru 
o familie vor fi amplasate compact, fără curte. Construirea unor astfel de locuinţe se va 
efectua de către firme particulare din contul mijloacelor proprii ale solicitanţilor sau 
creditelor bancare, folosind mecanisme de atragere a mijloacelor băneşti ale populaţiei.  
 
Indicatori de performanţă. 

 Construirea de locuinţe cu un grad de confort avansat din contul mijloacelor 
populaţiei. 

 
 
C. Accelerarea procesului de construire a locuinţelor. 
C1.   Finalizarea apartamentelor din blocurile de locuinţe neterminate. 
 
O problemă aparte o constituie cele 36 de blocuri de locuinţe nefinalizate cu o capacitate 
de 2812 apartamente, construcţia cărora a fost începută din surse de stat, dar care au 
devenit proprietatea unor întreprinderi cu capital privat. Din lipsa mijloacelor financiare 
aceste obiective continuă să rămână în stare neterminată, iar elementele constructive ale 
clădirilor pierd rezistenţa şi durabilitatea, deteriorându-se sub influenţa factorilor 
mediului ambiant. În acest sens se cere de urgenţă inventarierea detaliată a acestor clădiri 
de locuit, indiferent de forma de proprietate, în vederea elaborării unui Program pentru 
finalizarea lucrărilor abandonate cu folosirea obiectivelor în continuare, conform 
destinaţiei sau ar putea fi utilizate în scopuri alternative. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Majorarea volumului de dare în exploatare a locuinţelor. 
 Folosirea productivă a mijloacelor financiare deja investite pentru construcţia de 

locuinţe. 
 Apariţia noilor locuri de muncă în sectorul construcţiei. 
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C2.  Dezvoltarea sistemului de creditare ipotecară pentru construirea de locuinţe. 
 
În scopul dezvoltării mecanismului de creditare ipotecară pentru construirea de locuinţe 
Primăria municipiului Chişinău în colaborare cu Ministerul Economiei şi Ministerul 
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va elabora în anul 2003 proiectul 
Legii cu privire la creditarea ipotecara şi a actelor normative necesare pentru a 
implementa prevederile legii. Este foarte important ca activitatea actorilor pe piaţa de 
investiţii să se desfăşoare în condiţiile unui cadru legal corespunzător ce ar garanta 
beneficiarului, investitorului, antreprenorului apărarea intereselor economice, juridice, 
morale etc. Creditarea ipotecară poate fi aplicată în piaţa secundară de locuinţe, la 
construcţia obiectivelor cu altă destinaţie decât cea locativă, la vânzarea, cumpărarea, 
punerea în gaj a loturilor de pământ. Creditarea ipotecară este un segment concret şi 
necesar astăzi pentru activitatea economiei reale a ţării. Legea cu privire la creditarea 
ipotecară este necesară şi pentru atragerea investitorilor străini şi autohtoni. Totodată este 
necesar de introdus modificări în legislaţia existentă ce ţine de domeniul financiar-bancar. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Creşterea accesibilităţii de procurare a locuinţelor în proprietate pentru un număr 
mai mare de populaţie. 

 Susţinerea financiară a cetăţenilor pentru efectuarea construcţiei, reconstrucţiei a 
caselor de locuit sau procurării locuinţelor, folosind creditele ipotecare. 

 
 
 
C3.  Utilizarea eficientă a terenurilor destinate construcţiei de locuinţe. 
 
În municipiul Chişinău au fost repartizate terenuri de pământ pentru construcţia diferitor 
obiective, dar, din anumite motive, până în prezent nu toate loturile sunt valorificate. 
Unele din ele constituie obiectul unor afaceri tenebre. Se prevede revizuirea loturilor de 
pământ repartizate în anii precedenţi pentru construcţia unor obiective de menire social-
culturală, inclusiv construcţia de locuinţe si retragerea pentru redistribuirea unor terenuri 
care n-au fost valorificate în termenii stabiliţi conform destinaţiei. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Reglementarea regimului privind utilizarea eficienta a terenurilor urbane. 
 Sporirea volumului de mijloace financiare vărsate în bugetul municipal sub formă 

de taxe, impozite etc. 
 
 
 
C4.  Sporirea potenţialului industriei de construcţii şi modernizarea bazei de 

producere a materialelor de construcţie. 
 
Pentru executarea volumelor de construcţie preconizate se prevede dezvoltarea capacităţii 
complexului de construcţie şi a bazei industriei materialelor de construcţii. Activitatea de 
producere a acestor întreprinderi va fi adaptată la condiţiile economiei de piaţă, la 
cerinţele standardelor tehnice noi, producerea pe scară largă a materialelor de construcţii, 
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articolelor, semifabricatelor, materialelor de finisaj şi termoizolare moderne şi eficiente, 
implementarea tehnologiilor noi de producere a materialelor care intensifică progresul 
economic. 
 
Indicatori de performanţă. 

 Activizarea şi adaptarea ramurii de construcţie la condiţiile si cerinţele pieţei de 
locuinţe. 

 
 
 
 
13. Etapele de realizare a Strategiei politicii locative 
 
Amploarea, durata şi importanţa acţiunilor incluse în Strategia politicii locative 
condiţionează necesitatea unor soluţii bine chibzuite de realizare consecventă a lor. 
Implementarea Strategiei politicii locative a municipiului Chişinău este prevăzută pentru 
o perioadă de 17 ani - 2004-2020 şi va fi efectuată în trei etape. 
 
 
Etapa 1 - 2004-2006 
 
La prima etapă eforturile Primăriei municipiului Chişinău vor fi axate spre realizarea 
acţiunilor prioritare, care nu necesită cheltuieli mari, dar vor contribui esenţial la 
dezvoltarea sectorului spaţiului locativ. Acţiuni prioritare se consideră: 
 
1. Actualizarea cadrului juridic în vigoare prin completarea bazei legislativ-normative 

cu noi legi, hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova, precum şi decizii ale 
Consiliului municipal Chişinău care vor asigura executarea prevederilor Strategiei. 
Primăria municipiului Chişinău va participa la elaborare şi va înainta în Parlament şi 
Guvern spre examinare şi adoptare proiecte de acte legislative şi normative, care să 
contribuie la dezvoltarea diferitor forme de organizare a activităţii în domeniul 
construcţiei şi care ţin de exploatarea, renovarea, reconstrucţia capitală ori 
modernizarea fondului locativ existent, uzat moral şi tehnic sau chiar avariat. 

 
Introducerea unor modificări în Codul fiscal, în alte acte legislativ-normative care vor 
stimula activitatea investitorii care asigura construcţia de locuinţe, întreprinderilor de 
construcţie şi celor producătoare a materialelor de construcţie, băncilor comerciale pentru 
compensarea pierderilor ce ţin de acordarea creditelor la construcţia si procurarea 
locuinţelor. 
 
Perfecţionarea legislaţiei în vederea implementării sistemului de creditare ipotecară a 
construcţiei de locuinţe va stimula procesul de atragere a economiilor băneşti ale 
populaţiei şi resurselor creditare bancare pentru încheierea lucrărilor de construcţie la 
blocurile de locuinţe nefinalizate. 
 
2. Adoptarea de către organele de stat abilitate a institutului şi indicilor tehnico-

economici ai locuinţei sociale, locuinţei cu uz de serviciu şi locuinţei municipale. La 
iniţiativa Primăriei municipiului Chişinău se va stabili prin lege statutul persoanelor 
dezavantajate şi va fi implementat un mecanism transparent si echitabil pentru 
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asigurarea cu locuinţe pe gratis a persoanelor dezavantajate si a cetăţenilor aflaţi sub 
protecţia sociala. Vor fi elaborate şi adoptate proiecte-tip de locuinţe sociale pentru 
persoane socialmente vulnerabile. 

 
3. Revizuirea listelor familiilor atestate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, 

elaborarea şi adoptarea unui regulament care va reglementa modul de acordare a 
spaţiului locativ persoanelor care în condiţiile legislaţiei pot beneficia de locuinţe de 
serviciu. În scopul soluţionării problemelor care, în anumite condiţii, necesită 
evacuarea de urgentă a unor familii din clădiri avariate, sau pentru adăpostirea 
temporară a refugiaţilor în perioada unor situaţii de criză, Primăria va adopta statutul 
locuinţei municipale şi va crea fondul de locuinţe municipal. 

 
4. Elaborarea propunerilor privind obţinerea suportului financiar sub formă de granturi 

de la investitori străini şi instituţii financiare internaţionale pentru asigurarea realizării 
unor Programe municipale în vederea conservării energiei, renovării şi modernizării 
fondului locativ învechit, instituirea şi dezvoltarea reţelei de locuinţe sociale. 

 
5. Perfecţionarea sistemului de întreţinere a fondului locativ indiferent de forma de 

proprietate. Formarea Agenţiei municipale pentru servicii locativ-comunale cu 
drepturi de a presta servicii locativ-comunale, imobiliare, de a organiza instruirea 
profesională privind reciclarea şi atestarea persoanelor pentru obţinerea dreptului de a 
exercita funcţiile de gestionar al fondului locativ indiferent de forma de proprietate a 
acestuia şi alte drepturi. 

 
Va începe procesul de transformare a Asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate în 
Asociaţii de coproprietari în condominiu. Structura, calculul tarifelor şi sistemul de 
achitare a populaţiei pentru serviciile locativ-comunale vor deveni transparente, asigurând 
principiul de achitare pentru volumul real de servicii consumate. 
 
Va fi formată o bază unică de date pentru fondul locativ, compatibilă cu bazele de date 
utilizate în domeniul urbanismului şi cadastrului funciar, se va efectua recensământul 
clădirilor, caselor de locuit indiferent de forma de proprietate. 
 
Primăria va reexamina şi va simplifica procedurile administrative privind atribuirea 
terenurilor de pământ pentru construcţia locuinţelor, proiectarea, coordonarea proiectelor, 
eliberarea autorizaţiei de construcţie etc. în vederea optimizării lor. 
 
În baza sondajului sociologic, planificat spre desfăşurare la prima etapă, se vor elabora 
prognoze de lungă durată privind necesităţile de spaţiu locativ ale cetăţenilor în 
dependenţă de tipul de locuinţă (apartament, casă individuală, numărul de camere etc.). 
 
 
Etapa II - 20076-2010 
 
Acţiunile prioritare ale Primăriei municipiului Chişinău la etapa II se consideră: 
 
1. Asigurarea cu locuinţe a categoriilor de populaţie social vulnerabile, inclusiv 

procurarea locuinţelor existente pe piaţa secundară. Formarea unei reţele sigure de 
spaţiu locativ pentru persoanele dezavantajate. 
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2. Încheierea lucrărilor de construcţie la blocurile de locuinţe nefinalizate. 
 
3. Implementarea Programului de modernizare şi reconstrucţie a fondului locativ moral 

şi fizic învechit, a clădirilor de locuit din prima generaţie. 
 
4. Crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea capitalului străin în construcţia de 

locuinţe, transformând-o într-o sferă atractivă pentru investitorii potenţiali. 
 
5. Formarea fondului locativ de rezervă pentru posibilităţile de evacuare a locatarilor în 

perioada reparaţiei, reconstrucţie sau modernizării caselor de locuit existente. 
 
Pentru executarea volumelor de construcţie preconizate se prevede dezvoltarea capacităţii 
complexului de construcţie şi a bazei industriei materialelor de construcţii. Activitatea de 
producere a acestor întreprinderi va fi adaptată la condiţiile economiei de piaţă, la 
cerinţele standardelor tehnice noi, producerea pe scară largă a materialelor de construcţii, 
articolelor, semifabricatelor, materialelor de finisaj şi termoizolare moderne şi eficiente, 
implementarea tehnologiilor noi de producere a materialelor care intensifică progresul 
economic. 
 
Pe parcursul perioadei va continua reexaminarea şi perfecţionarea cadrului legislativ-
normativ în vederea armonizării lui la standardele mondiale. 
 
Se prevede emisia hârtiilor de valoare ipotecare, implementarea sistemului de economii şi 
împrumuturi pentru construcţia locuinţelor. 
 
 
Etapa III - 2011-2020 
 
Pe parcursul acestei etape vor fi desfăşurate acţiuni în vederea sporirii volumelor 
lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi modernizare a locuinţelor, inclusiv construcţia 
mansardelor, conform programelor aprobate. Se prevede dezvoltarea în continuare a 
capacităţii de producţie pentru livrarea noilor elemente şi materiale de construcţie, utilaje 
conform standardelor internaţionale, precum şi reprofilarea, modernizarea capacităţilor de 
producţie existente. Vor spori ritmurile în construcţia şi procurarea locuinţelor din contul 
creditărilor ipotecare de lungă durată. 
 
 
 
14. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor realizării 

Strategiei politicii locative 
 
Succesul privind realizarea Strategiei politicii locative a municipiului Chişinău va 
depinde mult de implementarea măsurilor planificate atât la nivel local, cât şi cel naţional. 
Eforturile Primăriei municipiului Chişinău în vederea realizării prevederilor Strategiei vor 
fi sprijinite de către Guvernul Republicii Moldova şi organele administraţiei publice 
centrale de resort. 
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Un component important la etapa de control şi administrate a Strategiei îl constituie 
monitorizarea procesului de implementare a acţiunilor şi programelor planificate, analiza 
şi evaluarea rezultatelor privind realizarea acestora. 
 
Monitorizarea înseamnă analiza incontinuă a situaţiei în domeniul locuinţelor şi evaluarea 
eficienţei rezultatelor implementării prevederilor Strategiei politicii locative. În scopul 
promovării eficiente a Strategiei politicii locative este necesar de a crea în cadrul 
Primăriei municipiului Chişinău o unitate operaţională - Agenţia municipală pentru 
servicii locativ-comunale (A.M.S.L.C.), fondată de către Primărie cu forma juridică de 
organizare întreprindere municipală. 
 
Agenţia va efectua trimestrial controlul şi va coordona acţiunile structurilor 
administrative de nivel local în vederea executării în termenele stabilite a măsurilor 
incluse în Strategie. A.M.S.L.C. va crea o bază informaţională cu privire la promovarea 
Strategiei şi va acumula pe baza unor fişe informaţiile executorilor respectivi. Agenţia va 
întocmi periodic rapoarte despre mersul realizării acţiunilor planificate şi care vor fi 
înaintate viceprimarului responsabil de activitatea sectorului spaţiului locativ spre luarea 
unor măsuri concrete. În activitatea sa Agenţia va desfăşura din numele Primăriei 
colaborarea cu organele administraţiei publice centrale, va stabili relaţii de parteneriat cu 
populaţia, sectorul privat, organizaţiile neguvernamentale etc. 
 
Anual AMSLC va generaliza şi va prezenta la şedinţa publică a Consiliului municipal 
Chişinău spre aprobare propunerile argumentate ale direcţiilor şi serviciilor Primăriei 
pentru a ajusta, în caz de necesitate, prevederile Strategiei la condiţiile social-economice 
reale. 
 
Principalele sarcini şi responsabilităţi ale Agenţiei sunt stipulate în varianta de statut 
anexată. 
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