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1  Date generale 

1.1 Introducere 

Prezentul raport este o parte a unei analize cuprinzătoare a legislaţiei şi regulamentelor 
în domeniul managementului şi înregistrării OITE, realizate în perioada februarie – 
martie 2012, de către expertul GOPA la iniţiativa GIZ, în strânsă colaborare cu MDRC 
şi alte instituţii guvernamentale interesate. 

Îmbunătăţirea permanentă a mediului habitual, este în corelare directă cu capacitatea 
APL de a presta servicii calitative şi de a reglementa acţiunile părţilor implicate în reali-
zarea investiţiilor, având ca scop obiectivele dezvoltării durabile, care includ înregistra-
rea OITE ca factor determinant. 

Pentru asigurarea unei eficienţe maxime în activitatea APL sunt necesare competenţă, 
spirit gospodăresc, dorinţă de rezolvare a problemelor colectivităţilor respective şi nu în 
ultimul rând dis-punerea de informaţii elocvente, corecte şi precise despre OITE exis-
tente pe teritoriul comunităţii. O necesitate incontestabilă o constituie cunoaşterea ca-
drului normativ în vigoare, atât pentru respectarea acestuia, cât şi pentru aplicarea op-
timă a prevederilor pe care le conţine, în scopul rezolvării corespunzătoare a probleme-
lor comunitare. 

Desfăşurarea în bune condiţii a vieţii şi a activităţilor din cadrul colectivităţilor umane 
presupune existenţa, concomitent cu spaţiile de locuit şi de desfăşurare a diverselor 
activităţi, străzile şi spaţiile verzi, dotările socio – culturale şi a OITE: alimentare cu apă 
potabilă, canalizare, salubrizare, transport în comun, energie electrică şi termică, tele-
comunicaţii, gaze etc., majoritatea acestora fiind grupate în noţiunea generală de „ser-
vicii publice de gospodărie comunală” (servicii de utilitate publică). Buna funcţionare a 
acestor servicii determină gradul de civilizaţie, confort, sănătate publică şi de protecţie 
a mediului înconjurător pentru orice aşezare umană. Acestea, la rândul lor, constituie 
preocupările de bază şi permanente ale APL, mai cu seamă în condiţiile specifice de 
autonomie locală, economie de piaţă (PPP etc.) şi în mod deosebit vor asigura nevoile 
şi exigenţele crescânde ale comunităţii. 

Totodată, asigurarea din partea APL a unei bune funcţionări a serviciilor publice de 
gospodărie comunală este direct proporţională cu înregistrarea, evidenţa şi actualiza-
rea datelor despre OITE. 

1.1.1 Premisele studiului 

La începutul anului 2010, GIZ a iniţiat proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale 
în Republica Moldova", care este pus în aplicare în colaborare cu părţile interesate gu-
vernamentale locale, regionale şi centrale. Partenerul principal al GIZ, pentru punerea 
în aplicare a acestui proiect, este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
(MDRC). Sub conducerea MDRC, în conformitate cu Legea privind dezvoltarea regio-

nală în Republica Moldova, Nr. 438 din 28.12.2006
1
, a fost înfiinţat Fondul Naţional 

pentru Dezvoltare Regională, în cadrul căruia administraţia publică locală (nivelul I şi II, 
primării şi raioane) pot depune propunerile de proiecte prin intermediul ADR.  

Selectarea proiectelor de investiţii este responsabilitatea Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare (CDR) şi Consiliului Naţional pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale 
(CNCDR), în coordonare cu proiectul GIZ. Acest proiect ar trebui să vizeze îmbunătăţi-

                                                
1
 Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 21–24 din 16.02.2007 
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rea sectoarelor-cheie ale serviciilor publice locale, inclusiv în domeniul gestionării de-
şeurilor solide şi dezvoltarea reţelelor edilitare. Proiectul GIZ sprijină în prezent Agenţii-
le de Dezvoltare Regională, în îmbunătăţirea propunerilor de proiecte adecvate şi pre-
gătirea documentelor de licitaţie respective.  

Proiectul "Extinderea de management integrat al deşeurilor în localităţile bazinului hi-
drografic Ciorna" este unul dintre proiectele selectate de către GIZ pentru sprijinul său, 
din cele 16 proiecte privind gestionarea deşeurilor solide depuse la Fondul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională (125 în total). Acesta îşi propune să dezvolte servicii de 
gestionare a deşeurilor la şapte localităţi suplimentare şi oraşul Şoldăneşti. GIZ este 
solicitat să sprijine finanţarea achiziţionării de echipamente şi unele lucrări de construc-
ţii limitate prin intermediul unui acord de finanţare cu responsabilul, Agenţia de Dezvol-
tare Regională. Pe parcursul activităţii sale în RM, GIZ i-a fost solicitat să sprijine finan-
ţarea unui şir de proiecte de dezvoltare a reţelelor edilitare, cum ar fi reţele de alimen-
tare cu apă şi canalizare, reţele de alimentare cu energie, iluminare stradală şi altele. 
În contextul derulării proiectelor de dezvoltare a OITE, a apărut necesitatea efectuării 
unui studiu a legislaţiei Republicii Moldova şi organizării unor sesiuni de formare a spe-
cialiştilor din cadrul APL şi ADR responsabili de managementul şi de înregistrarea 
OITE. 

1.1.2 Scopul şi obiectivele studiului 

Scopul de bază al acestui studiu este analiza cadrului legislativ şi normativ al RM în 
vederea organizării sesiunilor de formare a specialiştilor din cadrul APL în domeniul în-
registrării şi gestionării calitative a OITE. 

Obiectivele de bază:  

  Studiul cadrului legislativ şi normativ în domeniul înregistrării şi managementului 
OITE; 

  Studiul cadrului legislativ şi normativ în scopul identificării principalilor actori im-
plicaţi în înregistrarea şi managementul OITE; 

  Identificarea etapelor apariţiei OITE; 

  Descrierea situaţiei actuale în domeniul înregistrării OITE în RM; 

  Evaluarea necesităţilor ADR şi APL în domeniul înregistrării şi gestionării OITE; 

  Evaluarea necesităţilor ADR şi APL în domeniul transmiterii de BI şi BM publice 
de la ADR către APL; 

  Elaborarea în baza studiului a unei note concept pentru o serie de sesiuni de 
formare a specialiştilor din cadrul ADR şi APL implicaţi în procesul de înregistra-
rea şi gestionare a OITE; 

  Studiul cadrului legislativ şi normativ în domeniul FNDG; 

  Evaluarea posibilităţilor de utilizare a FNDG prin intermediul www.geoportal.md 
în procesul de înregistrare şi gestionare a OITE; 

  Organizarea GL pentru sesiunile de formare; 

  Pregătirea unui ghid succint privind înregistrarea OITE; 

  Elaborarea în baza studiului a unei note concept privind direcţia de orientare vi-
zavi de etapele de înregistrare şi gestionare a OITE. 
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1.1.3 Rezultatele scontate 

În urma lucrului efectuat, în cadrul proiectului dat, expertul va prezenta următoarele re-
zultate: 

  Un raport narativ al cadrului legislativ şi de reglementare în domeniul înregistrării 
OITE; 

  Pregătirea unui raport narativ cu analize ale cadrului legislativ şi de reglementare 
cu privire la datele geospaţiale şi FNDG cu recomandări privind modul de îmbu-
nătăţire a acestor cadre; 

  Pregătirea unui document cu privire la necesităţile APL din 5 raioane Rîşcani, 
Cahul, Orhei, Şoldăneşti, Soroca), în domeniul înregistrării şi managementului 
OITE; 

  Dezvoltarea unei note concept şi o descriere a modulelor pentru un set de sesi-
uni de for-mare, destinate pentru specialiştii care lucrează în cadrul APL de nive-
lul II, responsabili de procesul recepţiei, evidenţei şi înregistrării OITE (TOTAL 32 
de raioane) din cadrul regiunilor de dezvoltare Nord, Centru şi Sud ale RM; 

  Pregătirea unei prezentări cu privire la înregistrarea şi gestionarea OITE; 

  Pregătirea şi desfăşurarea a 3 sesiuni de formare în cadrul celor 3 ADR (ADRN, 
ADRC, ADRS); 

  Furnizarea unui raport cu privire la constatările de formare profesională în cadrul 
celor 3 sesiuni de formare; 

  Pregătirea unui ghid privind înregistrarea şi gestionarea OITE în RM. 

1.2 Noţiuni generale utilizate în unele acte normative privind OITE 

1.2.1 Legea Nr. 835 din 17.05.19962  

În sensul legii privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului Nr. 835 din 
17.05.1996 sunt utilizate următoarele noţiuni principale: 

Amenajare a teritoriului – complex de activităţi pentru coordonarea politicii econo-
mice, sociale, culturale şi ecologice în conformitate cu valorile fundamentale ale socie-
tăţii luate în ansamblu, în vederea realizării unui cadru natural şi construit armonios, 
care să favorizeze viaţa socială şi culturală a populaţiei; 

Urbanism – cea mai importantă componentă a amenajării teritoriului, al cărei obiect îl 
constituie teritoriul localităţilor şi toate teritoriile necesare asigurării funcţionării şi dez-
voltării acestora; 

Documentaţie de urbanism şi amenajare a teritoriului – planuri de amenajare a 
teritoriului, planuri urbanistice şi regulamentele aferente, în care se definesc scopurile, 
mijloacele şi se face etapizarea acţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se 
oferă soluţii pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriilor şi localităţilor, pentru prevenirea 
şi eliminarea disfuncţionalităţilor; 

Planuri urbanistice şi planuri de amenajare a teritoriului – totalitatea documen-
telor scrise şi desenate referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia 
existentă şi se stabilesc obiectivele şi măsurile în domeniul urbanismului şi amenajării 
teritoriului pe o perioadă de-terminată; 

                                                
2
 Monitorul Oficial Nr. 1–2 din 02.01.1997 
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Prevederi cu caracter director – prevederi cuprinse în documentaţia de urbanism şi 
amenajare a teritoriului, care stabilesc strategia şi direcţiile principale de dezvoltare a 
unui teritoriu la nivel naţional, regional sau local; 

Prevederi cu caracter reglementator – prevederi cuprinse în documentaţia de ur-
banism şi amenajare a teritoriului, inclusiv în regulamentele de urbanism, care stabi-
lesc reglementări în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, ce se aplică efectiv 
în practică asupra fiecărei parcele cadastrale în parte. Ele constituie elemente de fun-
damentare obligatorii, necesare eliberării certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de 
construire, desfiinţare, funcţionare sau schimbare a destinaţiei; 

Aviz general – actul în care Guvernul, autoritatea administraţiei publice centrale pen-
tru urbanism şi amenajare a teritoriului sau serviciul de arhitectură şi urbanism al auto-
rităţii administraţiei publice locale expune rezultatele expertizei unei documentaţii de 
urbanism şi amenajare a teri-toriului, adică confirmă încadrarea soluţiilor prezentate în 
actele normative în vigoare, apreciază soluţiile tehnice şi încadrarea acestora în anumi-
te criterii de calitate, verifică conformitatea soluţiilor prezentate cu documentaţia apro-
bată, care se referă la acel teritoriu, confirmă, după caz, acordul de principiu privind 
unele aspecte ale operaţiunilor urbanistice, prevăzute în documentaţia expertizată; 

Programe de urbanism şi amenajare a teritoriului – succesiune de acţiuni, pre-
conizate să se desfăşoare în vederea realizării unor obiective în domeniul urbanismului 
şi amenajării teritoriului, aprobate de autoritatea administraţiei publice competentă; 

Operaţiuni de urbanism şi amenajare a teritoriului – totalitatea acţiunilor prin ca-
re se realizează politicile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în dome-
niul urbanismului şi amenajării teritoriului în conformitate cu documentaţiile de urba-
nism şi amenajare a teritoriului aprobate, elaborate în temeiul acestor politici; 

Intravilan – teritoriul ocupat de terenuri, amenajări şi construcţii ce constituie localita-
tea, inclusiv de terenuri prevăzute pentru extinderea ei. Limita intravilanului este stabili-
tă prin planul urbanistic general; 

Extravilan – teritoriul din afara intravilanului localităţii cuprins în limita teritoriului ad-
ministrativ, care înglobează activităţi dependente sau nu de funcţiile localităţii conform  
planurilor urbanistice şi planurilor de amenajare a teritoriului; 

Zonă funcţională – totalitatea terenurilor pentru care, prin documentaţia de urbanism 
şi amenajare a teritoriului aprobată, se stabilesc funcţia dominantă şi alte funcţii permi-
se şi se reglementează unele elemente privind modul de exercitare a acestora; 

Zona centrală a localităţii – suprafaţa de teren situată în intravilanul localităţii, deli-
mitată prin documentaţia de urbanism aprobată, ca urmare a concentrării infrastructuri-
lor edilitare, instituţiilor publice şi serviciilor, după criterii de densitate şi calitate arhitec-
tural–urbanistică a clădirilor. Limita zonei centrale este stabilită de autorităţile adminis-
traţiei publice locale. În zona centrală pot fi aplicate impozite şi taxe specifice; 

Funcţie urbanistică – ansamblul activităţilor specifice domeniului urbanismului şi 
amenajării teritoriului, care are la bază criteriul modului de folosire a terenurilor şi con-
strucţiilor în scopul satisfacerii unora dintre necesităţile populaţiei dintr–un anumit teri-
toriu. Principalele funcţii urbanistice sânt: circulaţia (terestră, aeriană, maritimă şi fluvia-
lă); locuirea; exploatarea şi prelucrarea resurselor; comerţul, cultura, învățământul şi 
instruirea, recreerea; activităţile politice, civice, administrative, religioase; activităţile de 
apărare, de asigurare a ordinii de drept şi a securităţii publice; salubrizarea; echiparea 
tehnică; asistenţa medicală; turismul; 
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Certificat de urbanism – act cu caracter informativ şi reglementativ, emis de autori-
tatea administraţiei publice locale abilitată prin lege, la cererea oricărei persoane fizice 
sau juridice interesate, prin care se aduc la cunoştinţa solicitantului date privind regimul 
juridic, economic, tehnic şi arhitectural–urbanistic de exploatare a terenurilor şi con-
strucţiilor pentru care a fost solicitat. 

1.2.2 Legea Nr.163 din 09.07.20103  

Obiectul, scopul şi sfera de reglementare a prezentei legi: 

 Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea modului de autorizare, avizare 
şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi 
amenajărilor în conformitate cu documentaţia de urbanism şi de amenajare a teri-
toriului prin aplicarea sistemului de documente normative în construcţii în scopul 
asigurării transparenţei şi publicităţii la emiterea actelor administrative şi al creării 
unor condiţii favorabile mediului de afaceri; 

 Prevederile prezentei legi sânt obligatorii pentru autorizarea executării construcţii-
lor de orice gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor 
cu caracter militar sau secret, care se autorizează în mod special. 

În sensul prezentei legi sunt utilizate următoarele noţiuni principale: 

Arhitect–şef – conducător al organului local de arhitectură şi urbanism, numit în func-
ţie în modul stabilit; 

Autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează 
executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urba-
nism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate, avizate, verificate şi 
aprobate; 

Autorizaţie de desfiinţare – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează 
executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/amenajări; 

Aviz de racordare la reţele – document scris, valabil pentru un amplasament, care 
se eliberează solicitantului (beneficiarului) de către furnizor (deţinător de utilităţi) sub 
formă de condiţii tehnice privind racordarea la reţelele edilitare pentru a asigura funcţi-
onalitatea construcţiei; 

Certificat de urbanism pentru proiectare – act cu caracter reglementator, eliberat 
de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi 
elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural–urbanistic 
al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriu-
lui, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect;  

Certificat de urbanism informativ – act cu caracter facultativ, eliberat de către emi-
tent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracteri-
zează regimul juridic, tehnic şi arhitectural–urbanistic al unui imobil/ teren, stabilite prin 
documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, necesar în cazul vânzării–
cumpărării, dării în arendă, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moştenirii te-
renului destinat construcţiei sau a imobilului în care se preconizează lucrări de recon-
strucţie, precum şi în cazul apariţiei unor litigii patrimoniale; 

Construcţii auxiliare, anexe – construcţii cu caracter definitiv sau provizoriu, menite 
să asigure activităţi complementare funcţiei de activitate/locuire, care, fiind amplasate 
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în vecinătatea construcţiei principale, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţio-
nală distinctă. Din categoria construcţiilor auxiliare, anexelor fac parte: bucătării de va-
ră, şure, grajduri pentru animale, depozite, garaje, sere, piscine, băi;  

Construcţii cu caracter provizoriu – construcţii autorizate care, conform documen-
taţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, au o durată de existenţă limitată, stabi-
lită de către emitent. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioş-
curi, gherete, pavilioane, cabine, cor-puri şi panouri de afişaj, copertine, pergole sau al-
te obiecte similare;  

Documentaţie de proiect – piese scrise şi desenate care cuprind soluţii tehnice şi 
economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele 
normative; 

Emitent – autoritatea executivă a administraţiei publice locale; 

Lucrări de construcţie – ansamblu de operaţii efectuate cu ajutorul mecanismelor, 
maşinilor, pre-cum şi manopera, în vederea realizării, reconstruirii, restaurării sau con-
solidării unei construcţii; 

Lucrări de desfiinţare – ansamblu de operaţii efectuate cu ajutorul mecanismelor, 
maşinilor, pre-cum şi manopera, în vederea demolării, totale sau parţiale, a unei con-
strucţii/amenajări; 

Plan de trasare a reţelelor – schemă elaborată de către organul local de arhitectură 
şi urbanism, prin care se stabilesc soluţii oportune de pozare a reţelelor edilitare exteri-
oare în conformitate cu documentaţia de urbanism şi avizele de racordare;  

Reţele edilitare – sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie termică, gaze 
naturale, energie electrică, comunicaţii electronice, alte utilităţi; 

Schiţă de proiect – piese desenate care reflectă ideea creativă a arhitectului privind 
soluţiile arhitecturale şi de amplasare a unei construcţii, care ulterior pot fi realizate în 
documentaţia de proiect. Schiţa de proiect este alcătuită din: plan de încadrare, plan 
general, faţade, soluţii cromatice, desfăşurata unei porţiuni de front stradal;  

Solicitant (beneficiar) – persoană fizică sau juridică care intenţionează să desfăşoare 
activităţi ce cad sub incidenţa prezentei legi; 

Tranşă – parte componentă a unui complex de construcţii, care poate fi proiectată, 
construită, recepţionată şi utilizată autonom până la finalizarea integrală a complexului 
sau parte componentă a documentaţiei de proiect, care include pregătirea şantierului 
pentru construcţie. 

1.2.3 Legea Nr. 721 din 02.02.19964 privind calitatea în construcţii  

Prezenta lege stabileşte baza juridică, tehnico–economică şi organizatorică de activita-
te a persoanelor fizice şi juridice în domeniul construcţiilor, obligaţiile şi răspunderea lor 
privind calitatea în construcţii. 

Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care va conduce la reali-
zarea şi exploatarea construcţiilor de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii 
oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător. 

În sensul prezentei legi sunt utilizate următoarele noţiuni principale: 
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Exigenţa în construcţii: 

 Exigenţă (cerinţă) – expresie a necesităţilor (trebuinţelor), sub forma unui an-
samblu de specificaţii anumite, cuantificate sau descriptive, pentru a defini carac-
teristicile (de calitate) ale unei entităţi, destinate să permită realizarea şi evalua-
rea acesteia; 

 Exigenţă esenţială – exigenţă obligatorie care trebuie satisfăcută de o construcţie 
(lucrare), pentru a fi conformă cu prevederile art.6 din prezenta lege. 

Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sânt obligatorii realizarea 
şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe 
esenţiale: 

 Rezistenţă şi stabilitate; 

 Siguranţă în exploatare; 

 Siguranţă la foc; 

 Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător; 

 Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 

 Protecţie împotriva zgomotului. 

Document normativ – document (standard, specificaţie tehnică, cod de bună practi-
că, reglementare) care specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi 
sau rezultatele acestora; 

Sistemul calităţii – sistem care determină şi traduce în fapt politica şi strategia calită-
ţii, destinate să prevină non-calitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea ca-
lităţii cerute, în condiţii raţionale de cost şi termen;  

Sistemul calităţii în construcţii – reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, 
răspunderi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii con-
strucţiilor în toate etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare şi 
postutilizare a acestora şi este compus din: 

 Documentele normative în construcţii; 

 Certificarea produselor folosite în construcţii; 

 Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; 

 Verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor; 

 Licenţierea societăţilor comerciale; 

 Atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii; 

 Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; 

 Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; 

 Asigurarea activităţii metrologice în construcţii; 

 Recepţia construcţiilor; 

 Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii; 

 Postutilizarea construcţiilor; 

 Controlul de stat al calităţii în construcţii. 
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Conducerea calităţii – aspectul funcţiei generale de conducere care determină şi im-
plementează politica în domeniul calităţii; 

Asigurarea calităţii – ansamblul acţiunilor planificate şi sistematice, necesare pentru 
a da în-crederea corespunzătoare că un produs sau serviciu va satisface condiţiile de 
calitate specificate; 

Certificarea produselor folosite în construcţii – procedura de atestare prin care o 
terţă parte confirmă în scris că produsele prezintă caracteristici de calitate controlate şi 
conforme cu prevederile sau exigenţele documentelor normative; 

Agrement tehnic – document care atestă aptitudinea de utilizare a noilor produse, 
procedee şi echipamente în construcţie, pentru care nu sînt elaborate documente nor-
mative naţionale; 

Acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii – recunoaşte-
rea oficială că un laborator de analize şi încercări în construcţii este competent să exe-
cute analize şi încercări în acest domeniu; 

Activitate metrologică – activitate care are ca obiectiv fundamental asigurarea uni-
formităţii şi corectitudinii măsurărilor, acestea realizîndu–se printr–un sistem de struc-
turi tehnice, ştiinţifice şi administrative care funcţionează conform unor documente 
normative; 

Cartea tehnică a construcţiei – ansamblul documentelor tehnice referitoare la pro-
iectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a con-
strucţiei, cuprinzând toate datele necesare pentru identificarea şi determinarea stării 
tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp; Conform art.18 
al. 2 Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă 
proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. 
Prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sânt obligatorii 
pentru proprietar şi utilizator. 

Categorie de importanţă a unei construcţii – grupare de factori şi criterii care 
permit considerarea acelei construcţii, de către participanţi la procesul de realizare şi la 
întregul ciclu de existenţă a acestei construcţii, în funcţie de caracteristicile şi relaţiile 
sale cu mediul uman, socio-economic şi natural; 

Durată de existenţă (viaţă) a construcţiei – durata de timp după care construcţia 
a încetat definitiv să–şi îndeplinească funcţia ce i–a fost dată; 

Proprietar – denumirea investitorului după încheierea procesului verbal de recepţie 
de la terminarea lucrărilor; 

Utilizator – beneficiarul unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau concesiu-
ne încheiat cu proprietarul construcţiei. 

1.2.4 Hotărârea de Guvern Nr. 285 din 23.05.19965  

În sensul prezentei hotărâri de Guvern sunt utilizate următoarele noţiuni principale: 

Recepţia construcţiilor (lucrărilor de construcţie) şi instalaţiilor aferente 
acestora – actul prin care  investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de con-
strucţie şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederi le contractuale (do-
cumentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele 
documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, regle-
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mentări tehnice aplicabile, Cartea tehnică a construcţiei etc.), şi declară că acceptă, 
preia construcţiile/lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă; 

Recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lu-
crărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată 
separate; 

Recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie; 

Perioada de garanţie – perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi terminarea 
lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia executantul are 
obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor şi nefinisărilor apărute datorită 
nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor documentelor 
tehnice aplicabile; 

Cartea tehnică a construcţiei – ansamblul documentelor tehnice referitoare la pro-
iectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a con-
strucţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, necesare pentru iden-
tificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei 
acesteia în timp; 

Proprietar – după încheierea procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
investitorul poartă denumirea generic de proprietar; 

Documentaţia de execuţie – documentaţia cuprinsă în Cartea tehnică a construcţiei, 
capitolele A, B, C; 

1.2.5 Legea Nr. 1543 din 25.02.19986 cadastrului bunurilor imobile 

Prezenta lege: 

Stabileşte modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asi-
gură re-cunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale 
asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea sistemu-
lui de impozitare şi a pieţei imobiliare; Reglementează raporturile juridice privind bunu-
rile imobile situate în limitele ţării, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţia lor, 
definite de legislaţie ca susceptibile a face obiectul înregistrării. 

În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale: 

Cadastru – sistem informaţional de stat ce conţine înscrieri despre terenuri, despre 
obiectele aferente lor şi despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor 
imobile şi cadastre specializate; 

Cadastru al bunurilor imobile – cadastru general, care reprezintă un sistem unic 
multifuncţional de înregistrare de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, de 
estimare a valorii acestora; 

Cadastru specializat – cadastru care include date sistematizate despre bunurile 
imobile în funcţie de particularităţile lor naturale şi de alte caracteristici stabilite de le-
gislaţie. Cadastre specializate sânt: cadastrul apelor, cadastrul silvic, cadastrul urbanis-
tic etc.; 

Teren – parte din teritoriu având hotare închise a cărei suprafaţă, al cărei amplasa-
ment şi ale cărei caracteristici sânt reflectate în cadastrul bunurilor imobile; 
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Construcţie – clădire sau construcţie legată solid de pământ a cărei strămutare este 
imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei ei. Poate fi obiect independent al înre-
gistrării de stat; 

Încăpere izolată – partea interioară a unei construcţii, separată de alte părţi adiacen-
te ale acestei construcţii prin pereţi sau prin despărţituri fără goluri pentru uşi, având 
ieşire separată pe palierul scării, în coridor comun, în curte sau în stradă; 

Hotar – linie imaginară sau fizică ce indică punctele extreme ale terenului, 
delimitîndu–l de alte terenuri. Poate fi marcat în natură cu obiecte materiale; 

Plan cadastral – reprezentare grafică a teritoriului, conținând date despre amplasa-
mentul, hota-rele şi numerele cadastrale ale terenurilor, precum şi alte date; 

Plan geometric – document tehnic, întocmit în urma măsurărilor la faţa locului, în ca-
re se indică hotarele terenului şi construcţiile capitale amplasate pe acesta; 

Număr cadastral – număr individual, irepetabil pe teritoriul ţării, al bunului imobil. Se 
atribuie conform procedurii stabilite de legislaţie şi se păstrează pe toată perioada de 
existenţă a bunului imobil în calitate de obiect de drept unic; 

Număr cadastral convenţional – număr cadastral provizoriu, care este atribuit bu-
nului imobil când atribuirea numărului cadastral este imposibilă şi care urmează să fie 
substituit printr–un număr cadastral; 

Dosar cadastral – colecţie sistematizată de documente ce confirmă drepturile, de 
scheme, planuri, schiţe şi de alte documente referitoare la fiecare bun imobil; 

Monitoring al bunului imobil – sistem de supraveghere asupra modificărilor ce se 
produc în componenţa bunului imobil, asupra transmiterii sau grevării drepturilor asu-
pra lui; 

Înregistrare de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunului imobil, denu-
mită în continuare înregistrare a drepturilor – înscrierea în registrul bunurilor 
imobile a bunului imobil, a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asu-
pra acestuia, precum şi a titularului de drepturi; 

Registru al bunurilor imobile – sistem de înscrieri, efectuate conform prezentei legi, 
privitoare la bunurile imobile şi la drepturile patrimoniale asupra lor; 

Înregistrare de stat primară – efectuarea primei înscrieri în registrul bunurilor imo-
bile privitor la bunul imobil, la drepturile patrimoniale asupra lui şi la titularul de drepturi; 

Înregistrare de stat curentă – efectuarea de modificări în registrul bunurilor imobile; 

Document ce confirmă drepturile – contract, act administrativ sau un alt document 
legal care constituie temeiul naşterii, modificării sau stingerii drepturilor patrimoniale; 

Grevare – drepturile patrimoniale asupra unui bun imobil ale unor persoane care nu 
sânt proprietarii lui (ipotecă, arendare, servitute şi altele); 

Registrator – persoană cu funcţii de răspundere, care este în drept să examineze do-
cumentele ce confirmă drepturile şi să decidă asupra înregistrării bunului imobil şi a 
drepturilor asupra lui, să efectueze şi să rectifice înscrieri în registrul bunurilor imobile 
în modul stabilit; 

Registrator stagiar – persoană care efectuează stagiul în cadrul oficiului cadastral 
teritorial în baza unui contract individual de muncă, încheiat în conformitate cu legisla-
ţia muncii. 
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1.2.6 Legea Nr. 778 din 27.12.20017 

În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale: 

Geodezie – ştiinţă care se ocupă cu determinarea şi studierea parametrilor figurii şi ai 
câmpului gravitaţional al Pământului, cu reprezentarea pe planuri şi pe hărţi a suprafe-
ţei terestre sau a unei porţiuni a acesteia, cu determinarea coordonatelor punctelor su-
prafeţei terestre şi a modificărilor acestora în timp, cu efectuarea de lucrări necesare 
pentru soluţionarea diverselor probleme tehnice de producţie şi de apărare a statului; 

Cartografie – ştiinţă care se ocupă cu studierea proiecţiilor cartografice şi a metodelor 
de în-tocmire, editare şi multiplicare a hărţilor; 

Fotogrammetrie – ştiinţă aplicativă, care se ocupă cu studierea principiilor, cu elabo-
rarea şi aplicarea metodelor şi procedeelor de determinare a formei şi a dimensiunilor 
obiectelor pe baza fotogramelor; 

Hartă – reprezentare pe plan a suprafeţei terestre, parţială sau totală, la o anumită 
scară şi după un anumit sistem de proiecţie; 

Plan – reprezentare micşorată pe plan, la o scară mare, a unei suprafeţe terestre con-
crete, fără a ţine seama de curbura Pământului; 

Plan topografic – reprezentare convenţională pe plan, la o scară mare, a unei porţi-
uni concrete a suprafeţei terestre, care conţine elemente ale situaţiei şi ale reliefului; 

Activitate geodezică şi cartografică – activitate desfăşurată în vederea asigurării 
necesităţilor statului în informaţie şi în producţie topografo–geodezică şi cartografică; 

Lucrări geodezice şi cartografice – lucrări de creare şi executare a materialelor to-
pografo–geodezice şi cartografice; 

Fond cartografo–geodezic – bază de informaţii şi date geodezice, topografice şi car-
tografice, inclusiv digitale, indiferent de tipul, locul creării şi forma de proprietate ale 
acestora, aflate şi păstrate pe teritoriul Republicii Moldova; Sintagma „Fondul Cartogra-
fo–Geodezic de Stat al Re-publicii Moldova (F.C.G.S. al RM) se substituie cu sintagma 
„Fondul Naţional de Date Geospaţiale (F.N.D.G.)”, iar sintagma „Agenţia Naţională 
pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenţia Relaţii 
Funciare şi Cadastru” prin HG3 din 02.01.128; 

Sistem informaţional geografic GIS (Geographic Information System) – sistem de 
echipa-mente, programe, metode şi normative tehnice, destinate culegerii, prelucrării, 
stocării, analizării şi actualizării datelor geografice; 

Geoinformatică (GIS technology, geoinformatics) – informaţie referitoare la fe-
nomenele care sînt legate direct sau indirect de localizarea în spaţiu faţă de suprafaţa 
terestră (ISO 19101); 

Infrastructură de date spaţiale (SDI) – tehnologie, politică, standarde, prelucrare, 
păstrare, răspândire şi utilizare eficientă a datelor spaţiale. 

1.2.7 Legea Nr. 436 din 28.12.20069 privind administraţia publica locală 

Prezenta lege stabileşte şi reglementează: 

                                                
7
 Monitorul Oficial Nr. 29-31 din 28.02.2002 

8
 Monitorul Oficial Nr. 1-6 din 06.01.2012 

9
 Monitorul Oficial Nr. 32-35 din 09.03.2007 



Modernisation of local public services, intervention area 1 

12 
Construcția și înregistrarea obiectelor de infrastructură tehnico edilitară (OITE). Cadrul legal 

  Modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice în unităţile 
administrativ–teritoriale; 

  Modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale în 
unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special se reglementează în baza 
prevederilor fixate în Constituţie, în Legea privind descentralizarea administrativă, 
în Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei şi în prezenta lege; 

  Controlul asupra respectării legislaţiei în unităţile teritoriale autonome cu statut ju-
ridic special se efectuează de către Guvern, prin intermediul autorităţilor publice 
centrale de specialitate, în condiţiile prezentei legi. 

În sensul prezentei legi sunt utilizate următoarele noţiuni principale: 

Colectivitate locală – totalitatea locuitorilor dintr–o unitate administrativ–teritorială; 

Administraţie publică locală – totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în 
condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi admi-
nistrativ–teritoriale; 

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi – autorităţi publice, 
luate în ansamblu, care sânt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), ora-
şului (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivi-
tăţilor locale; 

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea – autorităţi publi-
ce, luate în ansamblu, care sânt constituite şi activează pe teritoriul raionului, munici-
piului Chişinău, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea 
intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ–teritoriale res-
pective; 

Primar – autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ–teritoriale şi exe-
cutivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat; 

Primărie – structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale le-
gale; 

Consiliu local – autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii adminis-
trativ–teritoriale de nivelul întâi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor 
de interes local; 

Preşedinte al raionului – autoritate publică executivă a consiliului raional; 

Aparatul preşedintelui raionului – structură funcţională care asistă preşedintele ra-
ionului în exercitarea atribuţiilor sale legale; 

Audit intern – activitate independentă şi obiectivă, efectuată în baza evaluării riscuri-
lor, care oferă autorităţii administraţiei publice locale servicii de consultanţă şi de asigu-
rare rezonabilă privind eficacitatea sistemului de management financiar şi de control, 
organizat pentru atingerea obiectivelor autorităţii menţionate; 

1.2.8 Legea Nr. 435 din 28.12.200610 privind descentralizarea administrativă 

Prezenta lege stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării administrati-
ve pe baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile publice. 

În sensul prezentei legi sunt utilizate următoarele noţiuni principale: 
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Autonomie locală - dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor publice locale de a 
reglementa şi gestiona, în condiţiile legii, sub propria lor responsabilitate şi în interesul 
populaţiei locale, o parte importantă din treburile publice; 

Autonomie decizională - dreptul autorităţilor publice locale de a adopta liber decizii, 
în condiţiile legii, fără intervenţii din partea altor autorităţi publice, în scopul realizării in-
tereselor sale; 

Autonomie organizaţională - dreptul autorităţilor publice locale de a aproba, în con-
diţiile legii, statutul, structurile administrative interne, modalităţile de funcţionare a aces-
tora, statele şi organigrama lor, precum şi de a institui persoane juridice de drept public 
de interes local; 

Autonomie financiară şi bugetară - dreptul autorităţilor publice locale de a dispune 
de resurse financiare proprii suficiente şi de a le utiliza liber, în condiţiile legii, prin ad-
optarea propriilor bugete locale;  

Competenţe - ansamblul de drepturi şi obligaţii ale autorităţilor publice locale în do-
meniile de activitate care le sânt stabilite. 

1.2.9 Legea Nr. 1402 din 24.10.200211 serviciilor publice de gospodărie comunală 

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor 
publice de gospodărie comunală în unităţile administrative – teritoriale, inclusiv monito-
rizarea şi controlul funcţionării lor. 

În sensul prezentei legi sunt utilizate următoarele noţiuni principale: 

Servicii publice de gospodărie comunală – servicii scoase din subordinea autorită-
ţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare, atribuindu–li–se 
patrimoniu propriu în unitatea administrativ–teritorială respectivă; 

Servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate – ansamblu de ac-
tivităţi şi acţiuni de interes public, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice lo-
cale la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria comunală; 

Alimentare cu apă – totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul captării, 
tratării, transportării, înmagazinării şi distribuirii apei potabile către utilizatori; 

Apă tehnologică – apă necesară asigurării unui proces tehnologic (industrial, agricol 
etc.), care îndeplineşte condiţiile de calitate specifice; 

Alimentare cu energie termică – totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în sco-
pul produ-cerii, transportării, transformării şi distribuirii energiei termice către utilizatori; 

Canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale – totalitatea activităţilor şi lucrări-
lor efectuate în scopul colectării, transportării, epurării şi evacuării apelor uzate şi plu-
viale într–un receptor natural; 

Salubrizarea, înverzirea localităţilor – totalitatea activităţilor şi lucrărilor de colecta-
re, trans-portare, sortare, prelucrare, tratare, valorificare, neutralizare (incinerare) şi 
depozitare a deşeurilor menajere, precum şi măturatul, spălatul şi stropitul străzilor, în-
verzirea lor, lucrărilor de dezinfecţie, deratizare şi ecarisaj; 

Asigurarea cu transport public local – totalitatea activităţilor efectuate în vederea 
realizării, la nivel local, a transportului în comun de persoane; 
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Administrarea fondului locativ public şi privat – activitate de gospodărire a locu-
inţelor, având drept obiect administrarea, închirierea, repararea şi reabilitarea fondului 
locativ public şi privat, inclusiv alocarea şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu; 

Administrarea domeniului public – totalitatea activităţilor cuprinzând construcţia, 
modernizarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, pieţelor publice, târgurilor, oboarelor, 
podurilor, viaductelor, pasajelor pentru transport şi pietonale, organizarea circulaţiei ru-
tiere şi pietonale, introducerea unor sisteme moderne de semnalizare şi dirijare a circu-
laţiei rutiere, asigurarea iluminării lo-calităţilor, întreţinerea zonelor verzi, grădinilor pu-
blice şi scuarurilor, terenurilor şi sălilor de sport şi cabinetelor de fizioterapie de pe lân-
gă acestea, locurilor de agrement, deszăpezirea drumurilor şi trotuarelor, amenajarea 
pârtiilor şi instalaţiilor de schiere, locurilor de afişaj şi publicitate, întreţinerea reţelelor 
de cabluri, întreţinerea staţiilor de transport auto, hotelurilor, monumentelor, înfiinţarea 
şi întreţinerea menajeriilor, asigurarea funcţionării băilor publice etc.; 

Sisteme publice de gospodărie comunală – ansamblu de construcţii, instalaţii teh-
nologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice, prin intermediul cărora se asigură 
administrarea, întreţinerea în condiţii de bună funcţionare şi eficienţa tuturor compo-
nentelor domeniului locativ–comunal; 

Operatori – persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat, 
persoane fizice şi/sau asociaţii ale acestora care furnizează/prestează servicii publice 
de gospodărie comunală în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice loca-
le, conform legii; 

Utilizatori – persoane fizice şi juridice care folosesc serviciile publice de gospodărie 
comunală furnizate/prestate pentru necesităţi proprii şi publice pe baze contractuale; 

Intermediari specializaţi – instituţii financiare, întreprinderi municipale sau private care 
deţin autorizaţii pentru perceperea plăţilor pentru serviciile publice de gospodărie co-
munală furniza-te/prestate şi satisfac următoarele condiţii: 

 Efectuează decontările la timp şi asigură calitatea acestora (numărul maxim de 
facturi cu greşeli nu va depăşi 3% din numărul facturilor prelucrate); 

 Asigură transparenţa necesară în alcătuirea facturilor; 

 Oferă confort maxim utilizatorilor (posibilitatea achitării în rate, descifrarea calcu-
lului efectuat etc.); 

 Prezintă operatorilor în termen informaţii privind calcularea plăţilor. 

1.2.10 Legea Nr. 179 din 10.07.200812 cu privire la parteneriatul public-privat 

Prezenta lege stabileşte principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele şi 
modalităţile de realizare, procedura de iniţiere şi de realizare a acestuia, drepturile şi 
obligaţiile partenerului public şi ale partenerului privat. 

În sensul prezentei legi sunt utilizate următoarele noţiuni principale: 

Partener public – persoană juridică de drept public sau asociaţie a acestei persoane 
care stabileşte un raport de parteneriat public-privat;  

Partener privat – persoană juridică de drept privat sau persoană fizică şi/sau asocia-
ţie a acestora, care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un parteneriat public-privat;  
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Parteneriat public-privat – contract de lungă durată, încheiat între partenerul public 
şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, fondat pe capaci-
tăţile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile; 

Interes public – orice beneficiu ale cărui formă şi valoare se determină prin decizie a 
partenerului public, obţinut în folosul partenerului public, al persoanelor care locuiesc 
şi/sau activează pe teritoriul Republicii Moldova; 

Ofertant – persoană juridică de drept privat sau persoană fizică şi/sau asociaţie a 
acestora care înaintează ofertă în vederea stabilirii unui parteneriat public-privat; 

Ofertă - propunere scrisă înaintată de ofertant partenerului public în vederea iniţierii 
sau stabilirii unui parteneriat public-privat. 

1.3 Aspecte conceptuale din Strategia dezvoltării durabile a localităţilor 
din R.M 

Evoluţia geopolitică şi social-economică din ultima jumătate a acestui secol a pus 
omenirea în faţa unei probleme vitale, cum ar fi dezvoltarea civilizaţiei în continuare fă-
ră a distruge echilibrul planetei. Analizele şi dezbaterile efectuate la nivel mondial în ul-
timii ani, când omenirea a conştientizat această problemă, au cristalizat treptat un nou 
concept - «dezvoltarea durabilă», care pare a fi unica soluţie viabilă a acestei proble-
me. 

Esenţa dezvoltării durabile constituie reconcilierea între două aspiraţii umane, susţi-
nând nu numai necesitatea continuării dezvoltării economice şi sociale, dar şi a con-
servării stării mediului, ca uni-ca cale pentru creşterea calităţii vieţii. 

Principiile dezvoltării durabile, cum ar fi capacitatea de a satisface cerinţele generaţiei 
prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 
nevoi, prosperitatea economică, echitatea şi conservarea mediului trebuie să se susţi-
nă reciproc. Este vorba atât despre echitatea în cadrul aceleiaşi generaţii, inclusiv mo-
dalitatea distribuirii realizărilor în cadrul societăţii, cât şi despre echitatea între genera-
ţii. 

Dezvoltarea economică este percepută nu numai pentru satisfacerea cerinţelor materi-
ale de bază, ci şi pentru asigurarea resurselor în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, răs-
punzând cerinţelor ocrotirii sănătăţii, educaţiei, dezvoltării sociale şi unui mediu încon-
jurător favorabil. 

Toate formele dezvoltării economice au un impact asupra mediului, utilizând resurse 
naturale care sunt in cantităţi limitate şi generând produse secundare, deşeuri, rezidu-
uri şi poluări. Există multe căi prin care activităţile economice, în context durabil, pot 
proteja mediul. Acestea includ măsurile eficiente privind utilizarea resurselor energetice 
şi aplicarea tehnologiilor de management preventiv, buna proiectare şi marketingul 
produselor, reducerea la minim a deşeurilor nereciclabile, activităţile agricole concorda-
te cu protecţia mediului, folosirea mai bună a terenurilor şi construcţiilor, eficienţa spori-
tă a transportului, etc. 

O altă preocupare este utilizarea raţională a resurselor naturale cu valoare economică 
şi potenţial limitat în timp, care includ terenul, vegetaţia, diversitatea speciilor animalie-
re şi oferă oportunităţi pentru dezvoltare. Peisajul, flora şi fauna, patrimoniul construit 
sunt evaluate prin prisma satisfacţiei estetice pe care acestea le produc şi prin dorinţa 
de a le transmite nealterat generaţiilor următoare. 

Bogăţia umană constituie nu numai capitalul realizat de om, ci şi capitalul natural, for-
mat atât din resursele regenerabile, cât şi din cele neregenerabile. Misiunea dezvoltării 
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durabile este de a găsi căile de creştere a întregii bogăţii, concomitent cu folosirea, în 
mod prudent, a resurselor naturale, astfel încât resursele regenerabile să poată fi men-
ţinute, iar cele neregenerabile să fie folosite într-un ritm care nu va ignora necesităţile 
generaţiilor viitoare. Calea tradiţională de reducere a deteriorării mediului şi societăţii 
este acea de a impune norme de reglementare pentru dezvoltarea spectrului de activi-
tăţi economice, prevenirea proceselor naturale periculoase şi ţinerea sub control a 
amenajării teritoriilor. 

Principiile dezvoltării durabile vor continua să facă obiectul unor largi discuţii şi dezba-
teri, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, dar în linii generale, actualmente, acestea 
sunt bine stabilite 

Pentru Republica Moldova, acceptarea politicii dezvoltării durabile reprezintă singura 
cale responsabilă de dezvoltare pe termen mediu şi lung, în concordanţă cu interesele 
naţionale şi cu cerinţele colaborării internaţionale. 

Integrarea ţării noastre în structurile europene presupune în mod obligatoriu conştienti-
zarea valorilor caracteristice civilizaţiei moderne, corelarea obiectivelor dezvoltării naţi-
onale cu experienţa acumulată în Europa în privinţa calităţii vieţii umane şi grija faţă de 
generaţiile viitoare. 

În Moldova deja este recunoscută prioritatea planificării teritoriale ca instrument de asi-
gurare a dezvoltării echilibrate a teritoriilor şi localităţilor, valorificării optime a resurse-
lor, remodelării şi echipării tehnice a spaţiului adecvat realizărilor economice, particula-
rităţilor sociale şi specificului zonal. 

Astfel, diversitatea problemelor abordate în spaţiu şi timp pentru optimizarea gradului 
de realizare a scopurilor, urmărite de societate prin repartizarea şi regularizarea numă-
rului crescând de elemente teritoriale oferă amenajării teritoriului un caracter de sinte-
ză, iar condiţia social-economică (tranziţia la economia de piaţă) impune unitatea de 
concepţie şi acţiune pentru dezvoltarea integrală şi armonioasă a teritoriului. În acest 
context, sistemul de organizare a teritoriului asigură abordarea problemelor de la gene-
ral la particular în diferite eşaloane teritoriale, de la amenajarea teritoriului şi localităţilor 
la organizarea teritoriului în cadrul unităţilor economice separate şi încheind cu ampla-
sarea diverselor obiecte de investiţii. 

Experienţa înaintată, atât mondială, cât şi cea europeană, materializată prin documen-
tele Comisiei Economice Europene a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Comitetului pentru 
aşezările umane se reflectă în politicile statului nostru destinate oportunităţii activităţilor 
teritoriale. Utile pentru elaborările, efectuate în ţară, se consideră acţiunile de imple-
mentare în spaţiul european a Strategiei în domeniul calităţii durabile a vieţii în localităţi 
în secolul XXI. 

Concepţia promovată în această strategie constă în faptul de a examina condiţiile de 
abitaţie şi problemele urbane în context mai vast al dezvoltării social-economice. Ele 
nu pot fi excluse din spectrul global şi naţional al evoluţiei societăţilor, protecţiei mediu-
lui ambiant, menţinerii echilibrului existent şi asigurării securităţii umane. 

Strategia va orienta spre amplificarea poziţiei şi importanţei sectorului aşezărilor uma-
ne pentru dezvoltarea socială, economică şi ecologică, susţinerea guvernării democra-
tice prin antrenarea publicului în procesul de adoptare a deciziilor, consolidarea poten-
ţialului organelor locale şi organizaţiilor non-guvernamentale, conştientizarea faptului 
că dezvoltarea urbelor este parte integrantă indisolubilă a economiilor naţionale şi spre 
asigurarea şi protecţia dreptului de proprietate asupra pământului, investiţiilor, imobilu-
lui. 
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Faza iniţială a elaborărilor fundamentale în domeniul planificării teritoriale este repre-
zentată prin «Strategia dezvoltării reţelei de localităţi în Republica Moldova». Lucrarea 
nominalizată va constitui compartimentul de bază al Concepţiei dezvoltării durabile a 
localităţilor Moldovei şi va deveni parte integrantă importantă a Planului amenajării teri-
toriului naţional. 

În cuprinsul Strategiei se acordă o atenţie deosebită analizei profunde a existentului şi 
conturării problematicii caracteristice localităţilor din ţară. Elaborarea prezentată conţi-
ne un şir de date şi informaţii, menite să specifice spectrul complex al situaţiei econo-
mice, sociale şi ecologice şi al activităţilor promovate în teritoriu în concordanţă cu ce-
rinţele perioadei de tranziţie la economia de piaţă şi tendinţa de aliniere la standardele 
mondiale de abitaţie. 

Studiul efectuat a oferit posibilitatea de a structura aşezările umane în funcţie de numă-
rul locuitorilor, nivelul de dezvoltare a sectoarelor economiei locale, poziţia şi rolul în 
structura reţelei de localităţi, ponderea acestora în contextul întregului teritoriu naţional, 
asigurarea cu dotări edilitare şi reţele de comunicaţii, arealul de influenţă, capacitatea 
de flexibilitate structurală, reflexul complementarităţii funcţionale. Concomitent, s-au re-
liefat, în baza datelor privind urbanizarea teritoriilor, zonele de intervenţie primordiale 
cu risc sporit natural ori generat de activităţile umane sau cu nivel redus de dezvoltare 
a infrastructurilor sociale, edilitare şi de transport. În acest sens, se evidenţiază zona 
de sud a republicii, care, în rezultatul influenţei unui şir de factori climaterici şi inexis-
tenţei nivelului suficient de dotări, se manifestă prin capacităţi industriale şi agrare insu-
ficiente şi distribuţie neuniformă a localităţilor. Printr-o situaţie absolut contrară se ca-
racterizează zona centrală a ţării care este specificată prin parametri de suprapopulare, 
densitate sporită a aşezărilor umane, suprasolicitare de obiective industriale, de pres-
tări servicii şi comunicaţii. 

Examinând situaţia localităţilor, se pot contura următoarele categorii de probleme: 

 Dotarea scăzută cu documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului şi inexis-
tenţa iniţiativei din partea autorităţilor locale de a completa acest vid creat artifici-
al; 

 Atenţia insuficienta faţă de menţinerea sau dezvoltarea infrastructurilor sociale, 
edilitare şi de comunicaţii; 

 Nivelul redus de exploatare şi modernizare a fondului construit; 

 Valorificarea inoportună a teritoriilor, atitudinea pasivă faţă de extinderea neregu-
larizată a localităţilor, formarea unor subcentre populate, neasigurate cu dotările 
primare necesare; 

 Lipsa unor politici locale de reconstrucţie internă a organismelor populate; 

 Apariţia şi aprofundarea efectului şomajului, sărăciei, reorientarea populaţiei la 
activităţi agrare; 

 Lipsa unei baze de date, necesare gestionării eficiente şi operative a teritoriilor şi 
imobile-lor. 

Definirea problematicii specifice atât reţelei de localităţi, cât şi localităţilor în parte, 
permite de a compartimenta şirul de acţiuni primordiale şi de a trasa următoarele căi şi 
metode de ameliorare a situaţiei create, orientate spre dezvoltarea social-economică 
echilibrată a teritoriilor şi localităţilor, utilizarea raţională şi responsabilă a resurselor 
naturale, protecţia mediului înconjurător, participarea activă la procesul investiţional. 
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Focalizarea atenţiei pe viitorul localităţilor este foarte binevenită şi în contextul reformei 
administrativ-teritoriale, promovate în Moldova. Orientările principale pentru perioadele 
curentă şi apropiată pot fi formulate astfel: 

 Menţinerea şi sporirea treptată a gradului de dezvoltare al localităţilor rurale şi 
urbane; 

 Sprijinirea unor zone de activism urban şi a dezvoltării unor poluri socio-
economic puternice, care să constituie contraponderi ale capitalei ţării şi a zonei 
sale de influenţă; 

 Stimularea dezvoltării unui anumit număr de subcentre evolutive in scopul reali-
zării unei reţele policentrice, care să asigure dinamismul necesar, prin concuren-
ţă şi adaptabilitate la schimbări; 

 Impulsionarea dezvoltării centrelor urbane mici şi a satelor reşedinţă de comună 
cu potenţial de obţinere a statutului de oraş, in special, in zonele cu reţea urbană 
deficitară. 

Soluţionarea acestor probleme devine absolut necesară în contextul integrării în Co-
munitatea Europeană, care poate fi suspendată în lipsa sau insuficienţa dotărilor edili-
tare în localităţi, procesele migraţionale în ritmuri sporite şi disproporţiile în calitatea 
abitaţiei a populaţiei urbane şi rurale. 

Eficienţa programelor de relansare a domeniilor aferente dezvoltării localităţilor poate fi 
asigurată numai în cazul promovării de către administraţiile publice centrale şi locale a 
unei poziţii dure faţă de toţi participanţii la acţiunile de urbanizare, consolidării potenţia-
lului tuturor ministerelor şi departamentelor, responsabile de implementarea politicilor 
sectoriale, familiarizării opiniei publice cu oportunitatea conceptului dezvoltării durabile, 
antrenării populaţiei in acest proces, creării ambianţei facile pentru atragerea investiţii-
lor şi constituirii mecanismelor de respectare consecutivă a legislaţiei. 

Atât Guvernul, cât şi societatea în ansamblul său trebuie să se angajeze în realizarea 
practică a principiilor dezvoltării durabile. Numai conștientizând această atitudine, vom 
fi capabili să asigurăm o dezvoltare armonioasă a economiei, societăţii şi mediului. 

Este clar că nu numai fostele ţari cu economie centralizată, ci şi întregul sistem al rela-
ţiilor inter-naţionale se află în tranziţie. Viteza şi amploarea schimbărilor care au avut 
loc în lume ne obligă la o mobilitate sporită mintală şi la o creativitate accelerată. 

Numai eforturile comune vor încuraja iniţiativele de dezvoltare şi cooperare şi vor gene-
ra proiecte noi şi idei stimulatoare. Conceptul dezvoltării durabile, acceptat şi susţinut 
de opinia mondială şi adaptat la specificul nostru, trebuie să constituie coloana verte-
brală a oricărui sistem de guvernare pe termen lung. 

1.4 Descentralizarea administrativă – dezvoltare durabilă a RM 

Conceptul şi obiectivele politicii de descentralizare sânt conforme experienţei ţărilor eu-
ropene, corespund aspiraţiei de integrare europeană şi acordurilor bilaterale Republica 
Moldova – Uniunea Europeană. 

Descentralizarea administrativă este reglementată de legea Nr. 435-XVI13 din 28 de-
cembrie 2006, privind descentralizarea administrativă, a cărei aplicare a fost condiţio-
nată de existenţa documentelor de politici care să stabilească etapele distincte de im-
plementare a procesului de des-centralizare administrativă în Republica Moldova. No-

                                                
13

 Monitorul Oficial Nr. 29-31 din 02.03.2007 
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ţiunile şi principiile de bază definite de prezenta lege sunt utilizate şi dezvoltate în Stra-
tegia Naţională de Descentralizare elaborată de grupurile de lucru ale Guvernului RM, 
care au beneficiat de asistenţă metodologică specializată din partea echipei de experţi 
internaţionali şi locali din cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, 
susţinut financiar de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 
(Sida), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Egalitatea de gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Consiliul Europei 
(CoE).  

1.4.1 Principiile, viziunea, obiectivele generale şi specifice, descrise în S.N.D14   

Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de Republica Moldova la 16 iulie 1997 
(în continuare – Carta Europeană), garantează dreptul autorităţilor publice locale de a 
dispune de capa-citate efectivă pentru a rezolva şi a administra, în cadrul legii, sub 
propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei, o parte importantă din treburile publice. 
Acest drept este prevăzut şi în Constituţia Republicii Moldova, în Legea privind descen-
tralizarea administrativă şi în Legea privind administraţia publică locală, care stabilesc 
că autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizională, orga-
nizaţională, de gestiune financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte admi-
nistrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în condiţiile legii, autoritatea în limitele 
teritoriului administrat. 

Evoluţiile economice, sociale şi politice din ultimii ani în Republica Moldova au pus în 
evidenţă necesitatea unei reforme profunde şi reale în domeniul administraţiei publice, 
în special al celei locale. Programul Guvernului stabileşte în mod clar că „Apropierea 
Republicii Moldova de Uniunea Euro-peană se poate produce doar în condiţiile unui 
stat în care structurile puternic ierarhizate sunt în-locuite cu structuri descentralizate, 
transparente şi dinamice, întemeiate pe supremaţia legii, a drepturilor şi libertăţilor civi-
le. Guvernul va asigura corelarea reformei administraţiei centrale cu cea a administra-
ţiei locale şi transferul de competenţe către autorităţile publice locale, inclusiv în dome-
niul finanţelor publice. Descentralizarea puterii şi abilitarea autorităţilor publice locale 
cu puteri reale vor avea o contribuţie majoră şi la dezvoltarea veritabilă a regiunilor, 
desconcentrând şi activitatea economică pe întreg teritoriul Republicii Moldova”. 

Prezentarea situaţiei actuale, cu provocările prezente, obiectivele trasate şi măsurile 
concrete prin care vor fi atinse aceste obiective, este structurată după cum urmează: 

 Descentralizarea serviciilor şi competenţelor; 

 Descentralizarea financiară; 

 Descentralizarea patrimonială şi dezvoltarea locală; 

 Capacitatea administrativă a APL; 

 Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitate de gen. 

Viziunea strategiei de descentralizare. 

O administraţie publică locală democratică şi autonomă, care să asigure în mod echi-
tabil, inclusiv din perspectiva respectării drepturilor grupurilor vulnerabile, prestarea 
serviciilor publice de calitate şi managementul eficient al competenţelor locale. 

Scopul strategiei de descentralizare. 
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Asigurarea unei administraţii publice locale care să funcţioneze democratic şi autonom, 
să aibă capacitatea şi resursele necesare pentru a furniza servicii publice conform ne-
cesităţilor şi cerinţelor beneficiarilor, în condiţii de eficienţă, eficacitate, echitate, inclu-
siv din perspectiva drepturilor grupurilor vulnerabile, şi disciplină financiară. 

1.4.1.1 Obiectivul specific pentru descentralizarea serviciilor şi competenţelor 

Procesul de reformă se va finaliza cu existenţa unui sistem de atribuire/transfer al 
competenţelor între APC şi APL de ambele niveluri caracterizat prin funcţionalitate, cla-
ritate (roluri şi funcţii specifice definite, inclusiv mecanisme de exercitare), stabilitate, 
corelare cu resursele disponibile şi cu capacităţile administrative ale UAT, astfel încât 
serviciile publice să poată fi furnizate într-un mod neîngrădit (acces îmbunătăţit), efici-
ent (costuri cât mai reduse), eficace (conform nevoilor şi cerinţelor beneficiarilor, inclu-
siv a grupurilor vulnerabile), asigurând un nivel minim de calitate a prestaţiei. 

Acţiuni prioritare: 

  Elaborarea nomenclatorului competenţelor proprii ale APL de nivelurile întîi şi al 
doilea; 

  Evaluarea necesarului/disponibilului de resurse financiare alocate furnizării efici-
ente şi eficace a competenţelor transferate către APL – evaluarea volumului de 
cheltuieli totale ale APL în funcţie de competenţele transferate; 

  Se impune realizarea unui nomenclator complet al competenţelor proprii ale APL 
de ambele niveluri în Republica Moldova. Nomenclatorul va trebui să cuprindă 
următoarele tipuri mari de competenţe proprii, care însă vor fi detaliate potrivit 
practicii curente din Republica Moldova: 

o Serviciile comunale; 

o Servicii de importanţă naţională care pot fi furnizate eficient şi eficace în condi-
ţii descentralizate, cum ar fi: educaţie preşcolară, primară şi secundară, servi-
cii de asistenţă socială, eventual servicii de asistenţă medicală primară; 

o Planificare urbană şi teritorială; 

o Dezvoltare economică locală; 

o Utilităţi publice - încălzire centrală; 

o Alte servicii publice care se prestează descentralizării în condiţiile specifice ale 
Moldovei. 

1.4.1.2 Obiectivul specific pentru descentralizarea financiară 

Perfecţionarea actualului sistem de finanţe publice locale, astfel încât să se asigure au-
tonomia financiară a APL, cu menţinerea disciplinei financiare, maximizarea eficienţei 
şi asigurarea echităţii în alocarea resurselor. 

1.4.1.3 Obiectiv specific pentru descentralizarea patrimonială 

Finalizarea procesului de delimitare a proprietăţii de stat de cea a UAT, a bunurilor din 
domeniul public şi din domeniul privat (inclusiv ale întreprinderilor municipale/raionale) 
şi asigurarea mecanismelor de gestionare deplină, eficientă, efectivă şi responsabilă a 
patrimoniului. 

Acţiuni prioritare: 

  Elaborarea instrumentelor juridice de delimitare a proprietăţii de stat şi a UAT: 
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o Elaborarea şi aprobarea instrumentelor juridice de delimitare a proprietăţii de 
stat şi a UATş 

o Elaborarea şi aprobarea instrumentelor juridice de delimitare a bunurilor din 
do-meniul public şi din domeniul privat al statului şi al UAT. 

  Inventarierea şi evidenţa proprietăţii publice a UAT; 

 Identificarea şi delimitarea bunurilor proprietate publică a statului şi a UAT: 

o Evaluarea proprietăţii publice a statutului şi a UAT; 

o Elaborarea documentaţiei cadastrale; 

o Elaborarea standardelor de evidenţă a proprietăţii publice a UAT. 

  Finalizarea procesului de delimitare a proprietăţii de stat şi a UAT: 

o Înregistrarea bunurilor proprietate publică a statutului şi a UAT; 

o Completarea bazei de date a registrului bunurilor imobile. 

 • Reglementarea regimului juridic şi delimitarea patrimoniului de stat şi al UAT, 
public şi privat: 

o Stabilirea regimului juridic al bunurilor din domeniul public; 

o Stabilirea regimului juridic al bunurilor din domeniul privat; 

o Stabilirea criteriilor clare de delimitare a proprietăţii publice şi private. 

  Dezvoltarea capacităţilor APL de administrare a patrimoniului, prin elaborarea şi 
desfăşurarea cursurilor de instruire privind administrarea eficientă a patrimoniului: 

o Elaborarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a funcţionarilor APL cât şi 
aleşilor locali privind administrarea eficienţă a patrimoniului public. 

  Elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare şi evaluare a utilizării efi-
ciente a patrimoniului: 

o Elaborarea şi aprobarea mecanismului de monitorizare şi evaluare; 

o Aplicarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare elaborate. 

  Elaborarea mecanismelor de cooperare (public-privat, public-public, public - pu-
blic-privat) pentru gestionarea eficientă a patrimoniului; 

Acţiunile propuse în sensul descentralizării patrimoniale sânt concepute pe baza aces-
tor principii de bună practică şi vor conduce la: 

 Descentralizarea dreptului de proprietate asupra acelor active mobile sau imobile 
care, în practică, sânt gestionate de autorităţile locale. Odată cu dreptul de pro-
prietate, către UAT vor fi transferate şi mijloacele folosite în prezent pentru admi-
nistrarea acestor active; 

 Crearea unui cadru care să asigure că ori de câte ori, în viitor, autorităţile locale 
vor primi competenţe noi, acestea vor veni împreună cu dreptul de proprietate 
asupra mijloacelor folosite pentru a exercita aceste competenţe şi suficiente re-
surse pentru o administrare eficientă a activelor; 

 Asigurarea, prin legislaţia generală (concesiune, parteneriat public-privat) sau 
sectorială (vizând diverse servicii publice sau tipuri de întreprinderi municipale), a 
unor standarde minime de calitate în ceea ce priveşte administrarea proprietăţii la 
nivel local. 
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1.4.1.4 Obiectivul specific pentru dezvoltarea locală 

Crearea şi implementarea mecanismelor de asigurare a unei dezvoltări locale durabile; 
modernizarea organizării şi managementului serviciilor publice locale, pentru ca aces-
tea să dispună de capacităţi pentru sprijinirea programelor integrate de investiţii şi pen-
tru ameliorarea condiţiilor dezvoltării economice locale. 

Acţiuni prioritare: 

  Perfecţionarea cadrului legal privind abilitarea APL cu capacităţi şi instrumente 
de impulsionare a procesului de dezvoltare economică locală; 

  Crearea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de atragere a resurselor finan-
ciare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea PUG-lor şi strategiilor; 

  Elaborarea/actualizarea PUG-urilor şi a strategiilor de dezvoltare regiona-
lă/locală, incluzând abordarea bazată pe drepturile omului şi egalităţii de gen: 

o Elaborarea şi aprobarea unei metodologii unice privind proiectarea, actualiza-
rea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea PUG-lor şi strategiilor de dez-
voltare; 

o Finalizarea şi aprobarea Planului naţional de amenajare a teritoriului; 

o Elaborarea, actualizarea Planurilor regionale de amenajare a teritoriului; 

o Elaborarea, actualizarea Planurilor locale de amenajare a teritoriului; 

o Crearea bazei de date naţionale unice. 

1.4.1.5 Obiectiv specific pentru capacitatea administrativă 

Creşterea capacităţii administrative a UAT, reducerea fragmentării şi raţionalizarea  
structurilor administrativ-teritoriale, ceea ce va favoriza autonomia locală, furnizarea 
eficientă a serviciilor publice, cu respectarea cerinţelor şi necesităţilor beneficiarilor, în 
condiţii de funcţionare democratică şi autonomă a autorităţilor locale alese. 

Acţiuni prioritare: 

 Întocmirea unui studiu privind modalităţile cele mai eficiente de creştere substan-
ţială a capacităţii administrative a UAT-urilor în conformitate cu criteriile şi princi-
piile cuprinse în prezenta Strategie, care să prezinte modele alternative de raţio-
nalizare şi reducere a fragmentării administrativ-teritoriale (consolidare teritorială 
şi administrativă sau stimularea cooperării intercomunitare); 

 Elaborarea unor propuneri de politică publică pe baza studiului realizat anterior, 
care să detalieze un număr limitat de alternative de creştere a capacităţii admi-
nistrative şi care să fie supusă deciziei Guvernului; 

 Consultarea largă cu factorii interesaţi (reprezentanţii APL, societăţii civile şi a 
populaţiei, inclusiv a grupurilor vulnerabile); 

 Implementarea planului de acţiuni – elaborarea şi adoptarea legislaţiei specifice. 

1.4.1.6 Obiectivul specific pentru capacitatea instituţională 

Dezvoltarea unui sistem instituţional şi juridic de management al resurselor umane la 
nivelul APL, astfel încât să se asigure autoritatea deplină a autorităţilor APL alese asu-
pra executivului lor, recrutarea transparentă şi nondiscriminatori a funcţionarilor, moti-
varea reală, stabilitatea în funcţie, reducerea influenţei politice asupra acestora, care 
să contribuie direct la îmbunătăţirea competenţelor personale şi profesionale ale anga-
jaţilor din APL. 
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Acţiuni prioritare: 

 Perfecţionarea sistemului de instruire pentru a asigura creşterea capacităţii pro-
fesionale a resurselor umane, atât pentru funcţionarii publici, cât şi pentru aleşii 
locali, în special în domeniile: planificare strategică participativă; management de 
proiect; management financiar-bugetar modern; organizarea şi asigurarea servi-
ciilor comunale şi sectoriale, IT, limbi străine, analiza impactului din perspectiva 
de gen şi drepturilor omului, planificarea, implementarea, monitorizarea şi evalua-
rea bazată pe drepturile omului şi egalitatea de gen; 

  Asigurarea autonomiei locale atât în ceea ce priveşte structura instituţională, cât 
şi politica de personal, neadmiterea imixtiunii autorităţilor centrale în structura 
executivă locală sau raională; 

  Dezvoltarea cadrului şi practicilor privind managementul resurselor umane care 
să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu prin concurs transparent, motivarea, 
stimularea, stabilitatea în funcţie şi posibilităţile de avansare în carieră pentru 
funcţionarii publici, inclusiv prin prisma dimensiunii de gen; 

  Dezvoltarea în APL a unor mecanisme care să asigure managementul resurselor 
umane pe bază de performanţă, inclusiv prin prisma dimensiunii de gen. 

1.4.1.7 Obiectivul specific pentru Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitate de gen 

Crearea unui sistem instituţional şi juridic care va asigura autonomia funcţională depli-
nă a APL şi care va oferi instrumente eficace de responsabilizare a APL în faţa popula-
ţiei, de facilitare a participării lor, de luptă împotriva corupţiei, de garantare a echităţii şi 
de combatere a discriminării. 
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2 Implementarea unui proiect de investiţii publice în dezvoltarea 
OITE 

2.1 Principalele faze de implementare a unui proiect de investiţii publice 

Implementarea oricărui proiect de investiții, se desfăşoară în etape / faze succesive, în 
strictă conformitate cu legislația în vigoare: 

  Identificarea obiectului investiției; 

  Constituirea, definitivarea si completarea temei de proiectare; 

  Anteproiectul (studiul de fezabilitate/proiectul preliminar); 

  Documentațiile pentru obţinerea avizelor și certificatului de urbanism pentru pro-
iectare; 

  Proiectul tehnic; 

  Documentațiile pentru obţinerea avizelor şi autorizației de construire; 

  Detaliile de execuție si urmărirea de șantier; 

  Recepția lucrărilor şi finalizarea acestora; 

  Înregistrarea OITE și a drepturilor asupra lui. 

Nota: în cazul în care pentru amplasamentul respectiv nu există un regulament urba-
nistic clar (P.U.G., P.U.Z. sau P.U.D.) sau dacă ceea ce se doreşte nu este in concor-
danţă cu regulamentul urbanistic existent, prin certificatul de urbanism, emitentul aces-
tuia poate cere întocmirea unor documentaţii de urbanism suplimentare (P.U.Z. sau 
P.U.D., care sa reglementeze planurile existente). 

2.1.1 Identificarea şi selectarea obiectului investiţiei publice 

Etapa identificării celui mai potrivit obiect al potențialei investiții publice (IP) este practic 
unul din elementele-cheie ale eficienței investiției, impactului economico-social și îm-
bunătățirii mediului habitual. 

Obiective: 

 Identificarea celui mai potrivit obiect al potenţialei investiţii publice (IP); 

 Identificarea potenţialelor surse de finanţare a obiectului IP selectat. 

Conţinut: 

  Documentaţie scrisă ce reprezintă punctul de plecare pentru fazele următoare ale 
proiectului. 

Pornind de la sensul lingvistic al noţiunii de eficienţă, se poate afirma că eficienţa - este 
atributul oricărei activităţi umane de a produce efectul maxim, util dorit. 

Studiul eficienţei unei activităţi are la bază următoarele tipuri de corelaţii: 

 Comparaţie între nivelul investiţiilor; 

 Comparaţie între nivelul efectelor; 

 Comparaţie de tipul investiţie/efect şi efect/investiţie; 

 Comparaţie între nivelurile de eficienţă. 
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Una din accepţiunile noţiunii de eficienţă este: efecte cât mai mari în raport cu investiţii-
le alo-cate. Aceasta arată efectul util pe unitatea de investiţie (E/I) sau invers, investiţia 
alocată pentru obţinerea unei unităţi de efect (I/E). 

La etapa aceasta putem identifica 2 tipuri de studii care ne vor permite identificarea ce-
lui mai potrivit obiect al potenţialei IP şi potenţialelor surse de finanţare: 

 Studiul de oportunitate; 

Studiul de oportunitate identifică posibilităţile de investiţii şi are ca scop evaluarea ge-
nerală a posibilei investiţii, concomitent cu punerea în evidenţă a unor caracteristici, 
avantaje, trăsături dominante ale regiunii, zonei geografice, obiectului investiţiei, etc., 
vizate de studiul respectiv, în eventualitatea unui PPP. 

Prin acest studiu se urmăreşte atragerea potenţialilor investitori, antreprenori, etc. (par-
teneri privaţi), precum şi prezentarea de formule de proiect cu scopul de a trezi intere-
sul părţilor interesate. De regulă, studiul de oportunitate este schematic, prezintă esti-
mări generale şi are un cost redus. 

Studiile de oportunitate pot fi: regionale, raionale, săteşti şi studii de oportunitate speci-
ale. 

 Studiul de prefezabilitate. 

Prin studiul de prefezabilitate se asigură soluţia preliminară şi definirea proiectului.  

Deoarece elaborarea uni studiu de fezabilitate necesită cheltuieli financiare mai mari, 
este de preferat realizarea anterioară a unui studiu detaliat, dar care antrenează resur-
se financiare reduse. 

2.1.2 Constituirea, definitivarea şi completarea temei de proiectare 

Obiective: 

 Stabilirea unor criterii clare in vederea soluţionării dorinţelor beneficiarului; 

 Corelarea solicitărilor investitorului cu condiţionările tehnico-urbanistice, generate 
de amplasament; 

 Respectarea prevederilor specifice din legislaţia in vigoare. 

Conţinut: 

• Documentaţie scrisă ce reprezintă punctul de plecare pentru fazele următoare ale 
proiectului. 

2.1.3 Anteproiectul (studiul de fezabilitate/proiectul preliminar) 

Prin studiul de fezabilitate se înţelege ansamblul documentaţiei elaborate – cuprinzând 
calcule tehnico-economice, desene, memorii de fundamentare, măsuri concrete de ac-
ţiuni manageriale – privind necesitatea realizării viitorului obiectiv de investiţii publice. 

”Paradigmele evoluţiilor economice din ultimul deceniu au schimbat decisiv ritmurile de 
dezvoltare, iar flexibilitatea şi adaptabilitatea au devenit factori imperative pentru o su-
pravieţuire economică. Tendinţele curente au rezultat în conştientizarea importanţei vi-
tale de a planifica minuţios proiectele investiţionale, dar şi afacerile, în condiţiile unei 
concurenţe acerbe de piaţă. Mai mult ca atât, criteriile de protecţie a mediului, aspecte-
le sociale, considerentele etice şi de egalitate a genurilor au adăugat noi dimensiuni 
obligatorii pentru implementarea unor proiecte investiţionale prin accesarea noilor ca-
nale de finanţare, in special ale celor provenite din fondurile special ale Republicii Mol-
dova şi ale Uniunii Europene. 
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Fiind un element de bază în documentaţia de finanţare, studiul de fezabilitate reprezin-
tă instrumentul care permite investitorului, deţinătorului ideii de proiect sau analistului 
financiar să decidă fundamentat, bazându-se pe informaţii exhaustive, dacă este rezo-
nabilă / fezabilă sau nu investiţia respectivă şi cînd sau cum anume să se efectueze fi-
nanţarea / implementarea proiectului. Depistarea la timp a imposibilităţii de derulare a 
proiectului, sau a imposibilităţii de derulare a acestuia în perioada determinată sau lo-
caţia specificată de proiect, în rezultat economiseşte timp, bani şi scuteşte de proble-
mele de mai târziu; probleme care în practică se identifică anume atunci, cînd obstaco-
lele devin de netrecut. 

Generalizând cele expuse, se poate concluziona că studiul de fezabilitate este realiza-
rea unei analize complexe asupra aspectelor economico-financiare, tehnice, de mana-
gement etc. ale unui proiect de investiţii, precum şi a factorilor implicaţi: cum ar fi crite-
riile de protecţie a mediului, aspecte sociale şi juridice, factori de timp şi de risc etc. 

Întrebarea imediat următoare este: la ce servesc Studiile de fezabilitate? 

• Pentru a decide dacă este viabilă sau nu ideea de proiect. Nu există repere sta-
tistice exacte, însă practica de până acum arată că o foarte mare parte din ideile 
de proiect identificate nu au supravieţuit şi au fost abandonate la diverse etape 
de implementare. Este irevocabil faptul că efortul şi finanţele pierdute în aseme-
nea circumstanţe puteau să fie salvate datorită unui studiu efectuat în prealabil. 
Chiar şi un studiu de prefezabilitate, care nu intră în detalieri amănunţite, însă 
respectă structura şi domeniile de analiză ale studiului de fezabilitate ar putea fi 
soluţia corectă, deoarece determină argumentele „pro” şi „contra” ideii respective 
de proiect investiţional, alternativele de implementare ale proiectului, evaluează 
riscurile asociate, aspectele financiare, tehnologice ale proiectului etc. Un studiu 
calitativ de fezabilitate nu vine neapărat cu o apreciere complet pozitivă sau ab-
solut negativă a ideii, dar cu investigarea alternativelor şi evaluarea rezultatelor 
scontate in funcţie de opţiunea implementării. Evident, decizia radicală şi finală 
privind viabilitatea proiectului, dar şi aprecierea dacă efectul îndreptăţeşte riscuri-
le asumate - îi aparţin finalmente deţinătorului ideii de proiect; 

  Pentru a alege calea cea mai potrivită de implementare a unei idei de proiect ca-
re ar asigura diminuarea riscurilor, optimiza procesul de implementare a acestuia. 
Datorită datelor, evaluărilor, informaţiilor exhaustive obţinute ca urmare a efectu-
ării SF-ului, se poate lua o decizie managerială optimă privind demararea proiec-
tului, fiind investigate mai multe alternative de implementare a acestuia. Realiza-
rea studiilor de (pre-) fezabilitate presupune un bagaj de cunoştinţe multidimensi-
onale, inclusiv tehnice şi financiare legate de specificul proiectului. În cazul unor 
investiţii capitale în general, iar în special a proiectelor ce demarează în dezvolta-
rea regională – de exemplu în domeniile ce ţin de proiectele de management a 
deşeurilor solide, apă-canalizare sau construcţie a obiectivelor pentru incubatoa-
rele de afaceri şi ZLS, construcţie drumuri etc., este absolut necesară consulta-
rea experţilor din respectivele domenii, precum ar fi specialiştii în ingineria dru-
murilor şi a construcţiilor, protecţia mediului, arhitectură etc. Aşadar, un studiu de 
calitate, presupune atragerea experţilor calificaţi care ar putea elucida credibil si-
tuaţia privind respectivul proiect, fără a susţine fals aspiraţiile deţinătorului ideii de 
proiect. Mai mult ca atât, studiile de fezabilitate deseori elucidează anumite erori 
ale proiectului, care pun în pericol buna realizare a proiectului viabil ca idee, dar 
nesăvârșit ca implementare; 

 Pentru a convinge partenerul sau investitorul privind viabilitatea proiectului, 
având ca scop final atragerea fondurilor acestuia la finanţarea proiectului respec-
tiv. Aici trebuie să subliniem faptul că in general, rolul principal în atragerea finan-
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ţărilor ii revine şi Planului de Afaceri (business-planului). Rolurile acestor docu-
mente de bază diferă în special prin faptul că Planul de Afaceri este elaborat du-
pă şi în continuarea logică a Studiului de Fezabilitate, deoarece foloseşte infor-
maţiile elucidate în acesta. Business-planul reprezintă deja un instrument de pla-
nificare la etapa operaţională, desfășurând scenariul optim de implementare su-
gerat de Studiul de Fezabilitate (in continuare - SF). Este important de a elucida 
specificul pe care-l poartă proiectele investiţionale care depăşesc valoarea de 5 
milioane lei şi care, conform legislaţiei Republicii Moldova, trebuie să prezinte 
studiul de fezabilitate în cazul în care pretind obţinerea finanţărilor din bugetul 
public. Importanta SF-urilor creşte reieşind şi din faptul că Republica Moldova es-
te eligibilă pentru un şir de programe de susţinere a activităţilor de cooperare 
transfrontalieră şi transnaţională în cadrul noului Instrument European de Vecină-
tate şi Parteneriat pentru perioada 2007-2013, finanţării prin intermediul fondurilor 
naţionale, asistenţei acordate la nivel bilateral şi multilateral etc.”15 

2.2 Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului - fundamentare 
SDD 

În condiţiile actuale, scopul politicii externe a Republicii Moldova este integrarea în co-
munitatea europeană, obiectiv imposibil de realizat fără soluţionarea problemei privind 
dezvoltarea durabilă a localităţilor şi teritoriului ţării. 

Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului este instrumentul de fundamenta-
re a strategiei de dezvoltare durabilă a tuturor sectoarelor economiei naţionale, bazat 
pe iniţiativa şi susţinerea autorităţilor APL, promotori ai tuturor acţiunilor în teritoriu. 

Dezvoltarea economică locală se bazează pe procesul continuu de planificare şi im-
plementare a programelor strategice de dezvoltare prin utilizarea optimă a resurselor 
locale. Asigurarea localităţilor şi teritoriilor cu documentaţie urbanistică este una din 
sarcinile primordiale ale autorităţilor publice locale. Lipsa sau uzura morală ale planuri-
lor urbanistice generale pune la îndoială seriozitatea atitudinii şi responsabilitatea viza-
vi de soarta localităţii sau teritoriului gestionat. Pentru o percepere mai profundă a pro-
ceselor care derulează sub administrarea puterii locale în art.1 a Legii Nr. 835-XII din 
17 mai 199616 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, sunt specificate 
definiţiile şi noţiunile de bază. 

În majoritatea localităţilor, acestei probleme i se acordă o atenţie superficială, care se 
reduce la întocmirea planurilor de elaborare a documentaţiilor de urbanism şi amenaja-
re a teritoriilor, acestea rămânând la nivel de iniţiative. 

A devenit practic intolerabilă valorificarea nejustificată şi iraţională a terenurilor, degra-
darea continuă a infrastructurii tehnico-edilitare, a aspectului arhitectural-urbanistic al 
satelor şi oraşelor etc. 

Amplasamentul geopolitic al Republicii Moldova, procesele istorice, care s-au desfăşu-
rat în teri-toriu, precum şi relaţiile economice statornicite au determinat caracterul spe-
cific al sistemului de locuire, baza acestuia constituind 1615 localităţi rurale, care con-
centrează circa 53% din populaţia ţării. Există, de asemenea, o reţea relativ stabilă şi 
echilibrată din 65 localităţi urbane, majoritatea cărora sânt consecinţe ale evoluţiei sa-
telor mari, generate de amplasarea în teritoriile lor a diverselor întreprinderi de prelu-

                                                
15

   Publicația „Importanţa studiilor de fezabilitate in consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Mol-
dova”, realizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord în parteneriat cu ONG „Consult Proiect”, cu suportul financiar 
al Republicii Cehe. Tipar executat la S.R.L. „Tipografia din Bălţi”; Noiembrie, 2011 

16
 Monitorul Oficial Nr. 1–2 din 02.01.1997 
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crare a producţiei agricole. Consolidarea şi dezvoltarea în anii 1950-1980 a sistemului 
de locuire a făcut posibilă evitarea urbanizării haotice a teritoriilor, crearea unor legături 
funcţionale reciproce între localităţile de diferite categorii şi constituirea fundamentului 
pentru dezvoltarea grupurilor de localităţi. Toate urbele şi majoritatea localităţilor rurale 
dispuneau, în acea perioadă, de planuri urbanistice generale, în baza cărora s-au dez-
voltat ulterior infrastructurile sociale, edilitare, de transport, comunicaţii etc. 

Spre regret, toată documentaţia de urbanism, întocmită conform principiilor planificării 
şi dirijării centralizate, dezvoltării extensive a teritoriilor, a devenit ineficientă şi inapli-
cabilă în condiţiile promovării noilor relaţii socio-economice. 

Menţionăm, totodată, că planurile urbanistice generale ale localităţilor şi schemele de 
sistematizare a teritoriilor raioanelor (denumirea precedentă a documentaţiei de ame-
najare a teritoriului) mai mult corespundeau solicitărilor politice, decât scopurilor de 
evidenţă şi analiză fundamentală a disfuncţionalităţilor, determinare a priorităţilor, cău-
tare a soluţiilor de ameliorare a situaţiei urbanistice şi de mediu. 

Actualmente, în condiţiile când baza legislativ-normativă în domeniul urbanismului şi 
amenajării teritoriului se consideră constituită şi pretutindeni se promovează descentra-
lizarea funcţiilor şi delegarea acestora, în teritoriu se constată lipsa iniţiativei şi, dese-
ori, iresponsabilitatea autorităţi-lor publice locale, care, în ultimă instanţă, nu-şi exercită 
funcţiile legale de asigurare a tuturor localităţilor şi teritoriilor cu documentaţia de urba-
nism şi amenajare a teritoriului. 

Statistica actuală este reprezentată prin planurile urbanistice generale ale municipiilor 
Ungheni, Orhei şi comunei Leuşeni, elaborate conform metodologiei moderne în do-
meniu, ceea ce este absolut insuficient în condiţiile dezvoltării relaţiilor de integrare în 
spaţiul european. 

Lipsa planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului generează: 

  Dificultăţi în evidenţa strictă şi operativă a teritoriilor, imobilelor, reţelelor edilitare, 
de transport şi comunicaţii; 

 Agravarea situaţiei urbanistice şi de mediu; 

  Adoptarea unor decizii inoportune privind valorificarea terenurilor, construirea, 
reutila-rea, modernizarea şi reprofilarea întreprinderilor, utilizarea resurselor natu-
rale; 

  Degradarea celor mai importante sisteme de transport şi comunicaţii; 

  Deteriorarea patrimoniului natural şi construit; 

  Extinderea practicii construcţiilor neautorizate; 

  Lipsa politicilor sectoriale teritoriale şi, ca urmare, necunoaşterea priorităţilor şi 
căilor de eliminare a disfuncţionalităţilor. 

Promovarea principiilor dezvoltării durabile a localităţilor Republicii Moldova va permite: 

  Asigurarea localităţilor cu planuri urbanistice generale şi de amenajare a teritorii-
lor în scopul soluţionării spectrului de probleme sus-enumerate; 

  Consolidarea şi dezvoltarea ulterioară a reţelei de localităţi conform noii organi-
zări administrativ-teritoriale a ţării; 

  Alinierea la standardele internaţionale şi susţinerea politicilor integraţionale euro-
pene; 

  Crearea bazei de date privind activităţile urbanistice şi de mediu din teritoriu; 
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  Protecţia patrimoniului natural şi construit, care este mijlocul de comunicare între 
generaţii.”17  

Asigurarea localităţilor şi teritoriilor cu documentaţie urbanistică este una din sarcinile 
primordiale ale autorităţilor publice locale. Lipsa sau uzura morală ale planurilor urba-
nistice generale pune la îndoială seriozitatea atitudinii şi responsabilitatea vizavi de 
soarta localităţii sau teritoriului gestionat. Pentru o percepere mai profundă a procese-
lor care derulează sub administrarea puterii locale în art.1 a Legii Nr. 835-XII din 17 
mai 199618 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, sunt specificate defi-
niţiile şi noţiunile de bază. 

2.2.1 Descrierea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului 

Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului include planurile de amenajare a 
teritoriului, planurile urbanistice şi regulamentele aferente acestora. 

Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului se fundamentează pe studii pre-
liminare şi pe cercetări ştiinţifice şi conţine prevederi cu caracter director şi cu caracter 
reglementator. 

Prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului cu caracter reglementator se 
stabilesc destinaţia terenurilor şi regulile de utilizare a acestora. În temeiul ei, se elibe-
rează certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire. 

Modul de utilizare a terenurilor pentru orice fel de construcţii trebuie să fie reglementat 
prin planuri urbanistice şi planuri de amenajare a teritoriului. 

Planurile de amenajare a teritoriului sânt următoarele: 

 Planul de amenajare a teritoriului naţional (PAT naţional); 

 Planurile regionale de amenajare a teritoriului (PAT regional), inclusiv: 

o Planul de amenajare a teritoriului zonal (PAT zonal); 

o Planul de amenajare a teritoriului municipiului Chişinău (PAT Chişinău); 

o Planul de amenajare a teritoriului raţional. 

 Planurile locale de amenajare a teritoriului (PAT local), inclusiv: 

o Planul de amenajare a teritoriului inter-orăşenesc sau inter-sătesc (inter-
comunal); 

o Planul de amenajare a teritoriului municipal, orăşenesc sau sătesc (comunal). 

PAT naţional are în exclusivitate caracter director şi este constituit din secţiuni corela-
te, care reprezintă programele guvernamentale sectoriale pentru întreaga ţară. 

PAT regional au ca obiect teritoriul unor zone, al raioanelor şi al municipiului Chişinău. 

PAT naţional şi PAT regional sânt menite să soluţioneze sarcinile comportate de urmă-
toarele aspecte specifice: 

 Valorificarea resurselor naturale; 

 Structura şi dinamica populaţiei şi resurselor de muncă; 

                                                
17

 Din Concepţia dezvoltării durabile a localităţilor Republicii Moldova, HGO1491 

18
 Monitorul Oficial Nr. 1–2 din 02.01.1997 
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 Armonizarea dezvoltării aşezărilor umane şi distribuirea funcţiilor urbanistice în 
teritoriu; 

 Echiparea tehnico-edilitară a teritoriului; 

 Protecţia sau, după caz, reabilitarea mediului natural şi a celui construit. 

PAT local au ca obiect teritoriul administrativ al unui sat (unei comune), oraş, municipiu 
(cu excepţia municipiului Chişinău) ori teritoriile administrative ale câtorva sate (comu-
ne) sau oraşe învecinate. Aceste planuri au caracter director pentru întreg teritoriul în 
cauză şi caracter reglementator pentru teritoriile care se află în afara localităţilor şi asi-
gură: 

 Corelarea programelor locale cu programele de nivel naţional şi regional; 

 Interconexiunea programelor locale; 

 Corelarea planurilor şi regulamentelor de urbanism  pentru localităţile cuprinse în 
teritoriul în cauză; 

 Stabilirea condiţiilor de construibilitate pentru intravilanul şi extravilanul localităţi-
lor. 

Prevederile cu caracter director din planurile locale de amenajare a teritoriului vizează: 

 Direcţiile principale de dezvoltare a teritoriului localităţilor; 

 Sistemele majore de echipare tehnico-edilitară; 

 Stabilirea zonelor pentru care elaborarea planurilor urbanistice este obligatorie; 

 Stabilirea zonelor în care se preconizează desfăşurarea operaţiunilor majore de 
amenajare a teritoriului; 

 Stabilirea zonelor protejate; 

 Divizarea teritoriului în zone funcţionale majore. 

Prevederile cu caracter reglementator cuprinse în planurile locale de amenajare a teri-
toriului se aplică în extravilanul localităţilor, specificat în această documentaţie, şi se re-
feră la: 

 Delimitarea zonelor funcţionale; 

 Delimitarea zonelor construibile şi a celor cu interdicţie temporară sau definitivă 
de construire; 

 Stabilirea regimului de construire; 

 Delimitarea zonelor în care se preconizează executarea lucrărilor de utilitate pu-
blică, precum şi a celor în care se instituie, în temeiul legislaţiei, dreptul de pre-
emţiune al autorităţilor administraţiei publice locale asupra bunurilor imobile; 

 Stabilirea traseelor şi caracteristicilor căilor de circulaţie; 

 Stabilirea modului de dezvoltare a sistemului de reţele tehnico-edilitare; 

 Delimitarea zonelor protejate; 

 Delimitarea zonelor în care se prevede desfăşurarea operaţiunilor de amenajare 
a teritoriului. 

Planurile urbanistice sunt următoarele: 
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 Planurile urbanistice generale (PUG); 

 Planurile urbanistice zonale (PUZ); 

 Planurile urbanistice de detaliu (PUD). 

PUG se întocmeşte pentru întreg teritoriul localităţii, inclusiv pentru toate teritoriile 
necesare funcţionării şi dezvoltării acesteia. 

PUG cuprinde o componentă directoare şi o componentă reglementatoare. 

Componenta directoare a PUG conţine prevederi ce vizează: 

 Direcţiile principale de dezvoltare a teritoriului localităţii; 

 Schema dezvoltării sistemului de centre din cadrul localităţii;  

 Schema generală a sistemului de circulaţie a transportului în localitate; 

 Schema generală a sistemului de reţele tehnico-edilitare; 

 Stabilirea zonelor pentru care elaborarea planurilor urbanistice zonale este obli-
gatorie; 

 Stabilirea zonelor în care se prevede desfăşurarea operaţiunilor urbanistice majo-
re; 

 Stabilirea zonelor protejate; 

 Divizarea teritoriului localităţii în zone funcţionale majore. 

Componenta reglementatoare a PUG cuprinde prevederi ce vizează: 

 Delimitarea intravilanului localităţii; 

 Delimitarea zonei centrale a localităţii; 

 Delimitarea zonelor funcţionale; 

 Stabilirea şi delimitarea zonelor construibile; 

 Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de constru-
ire; 

 Stabilirea regimului de construire cuprinzând: 

o aliniamentele; 

o regimul de înălţime; 

o indicii de control; 

o procentul de ocupare a teritoriului şi coeficientul de utilizare a terenului. 

 Delimitarea zonelor în care se preconizează executarea lucrărilor de utilitate pu-
blică, pre-cum şi a zonelor în care se instituie, în temeiul legislaţiei, dreptul de 
preemţiune al autorităţilor administraţiei publice locale asupra bunurilor imobile; 

 Stabilirea traseelor şi caracteristicilor căilor de circulaţie ce trebuie menţinute, 
modificate sau construite; 

 Stabilirea modului de dezvoltare a sistemului de reţele tehnico-edilitare; 

 Delimitarea zonelor protejate; 

 Stabilirea zonelor în care se prevede desfăşurarea de operaţiuni urbanistice; 
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 Stabilirea, pe zone, a suprafeţelor minime ale parcelelor. 

Regulamentele de urbanism sunt documentaţii cu caracter exclusiv reglementator. 
Există două tipuri de regulamente de urbanism: Regulamentul general de urbanism şi 
Regulamentul local de urbanism. 

Regulamentul general de urbanism reprezintă ansamblul reglementărilor cu un înalt 
grad de generalitate, privitoare la modul de utilizare a terenurilor potrivit regimului de 
construire şi funcţiilor urbanistice permise, ce se aplică în teritoriul administrativ al tutu-
ror localităţilor ţării. 

Regulamentul local de urbanism este ansamblul documentelor scrise, care detaliază şi 
explică componentele reglementatoare ale planurilor urbanistice generale şi zonale 
aprobate, inclusiv condiţiile ce trebuie să fie respectate la aplicarea acestora. 

Conţinutul minim obligatoriu al documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului se 
stabileşte pentru fiecare categorie de cazuri concrete, prin regulamente şi instrucţiuni, 
elaborate de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a 
teritoriului şi aprobate de Guvern. 

Valabilitatea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului existente, precum şi 
necesitatea elaborării unor planuri noi se stabilesc de către autoritatea administraţiei 
publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului. 

Constatări şi concluzii: 

 Deseori elementele documentaţiei de urbanism se contrazic reciproc; 

 Delimitarea hotarului întărit dintre intravilanul şi extravilanul localităţilor executată 
pentru o mica parte din localităţile RM (fig. Nr. 1), executată în baza PUG înve-
chite şi nu corespund cu interesele reale de dezvoltare a comunităţii; 

 Delimitarea hotarului administrativ dintre APL sunt executate în baza unor hărţi 
învechi-te, nu corespund realităţii, sunt greşite şi ca urmare generează un şir de 
probleme atât în administrarea Proprietăţii Publice cât şi Proprietăţii Private;  

 Planurile urbanistice sunt depăşite, deoarece sunt elaborate în timpul Uniunii So-
vietice şi nu corespund realităţilor socio-economice (trăsătură caracteristică pen-
tru majoritatea lo-calităţilor RM); 

 Utilizarea în procesul elaborării documentaţiei de urbanism a datelor topografice 
şi carto-grafice învechite, ce nu corespund realităţii generând erori considerabile 
în documentaţia de urbanism. 

Soluţii recomandate: 

 Actualizarea Planurilor Urbanistice Generale existente şi elaborarea unor PUG 
pentru localităţile ce nu dispun în general de astfel de planuri; 

 Actualiza delimitarea corectă a hotarelor administrative; 

 Actualizarea hotarului intravilanului în corespundere cu PUG actualizate respec-
tând interesele socio-economice a populaţiei. 
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Figura 2-1: Linia roșie întreruptă – hotarul delimitării intravilanului or. Vatra (eronat) 

 

 

 

 

2.2.2 Elaborarea documentaţiei de urbanism, responsabilităţi  

Procedura de elaborare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului se lan-
sează concomitent cu consultarea populaţiei din teritoriul examinat. Pentru aceste acti-
vităţi pot fi an-trenate instituţii non-guvernamentale, care posedă experienţă suficientă 
pentru organizarea şedinţelor cu publicul, seminarelor de mediatizare a intenţiilor auto-
rităţilor publice locale. 

Elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului de nivel local se fi-
nanţează de autoritatea publică locală, cu excepţia unor cazuri, când se poate finanţa 
şi de persoane juridice şi fizice interesate, inclusiv străine sub gestionarea procesului 
de către autoritatea publică locală interesată. La această categorie de documentaţie se 
referă, în special, planurile urbanistice de de-taliu şi se purcede la această procedură 
in cazurile când amplasarea investiţiilor afectează prevederile planului urbanistic gene-
ral aprobat sau se solicită detalierea acestuia. 

Responsabili pentru elaborarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare 
a teri-toriului sunt: 

 Guvernul, pentru elaborarea şi aprobarea planului de amenajare a teritoriului na-
ţional; 

 Guvernul sau autorităţile administraţiei publice locale interesate, pentru elabora-
rea şi aprobarea planurilor regionale de amenajare a teritoriului; 

Linia roșie întreruptă – hotarul delimitării in-
travilanului or. Vatra (eronat) 
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 Autorităţile administraţiei publice locale interesate, pentru elaborarea şi aproba-
rea planurilor locale de amenajare a teritoriului, pentru elaborarea şi aprobarea 
planurilor urbanistice şi regulamentelor de urbanism. 

2.2.3 Consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării a actelor de ATU 

Art. 1 al Regulamentului privind consultarea populaţiei în procesul elaborării 
şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului nr. 951/14.10.199719 prevede că: 

„Consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de urbanism 
este actul social prin care populaţia, conform drepturilor şi intereselor sale, îşi exprimă 
opiniile cu privire la crearea şi menţinerea unui habitat favorabil în localitatea respecti-
vă”. 

Consultarea populaţiei este obligatorie la elaborarea şi aprobarea tuturor documentaţii-
lor de urbanism, cu excepţia planurilor urbanistice de detaliu, care nu afectează dome-
niul public. 

Art. 3-5 al aceluiaşi regulament stabileşte următoarele: 

„3. Consultarea se efectuează diferenţiat, în funcţie de amplasarea şi importanţa do-
cumentaţiei de urbanism şi constă din: 

  Audieri publice în scopul determinării atitudinii populaţiei faţă de intenţiile de ela-
borare a documentaţiei, propunerile formulate şi soluţiile acceptate; 

 Studii de sociologie urbană, care fundamentează soluţiile de proiect. 

4. Responsabilitatea pentru organizarea consultării populaţiei revine autorităţilor admi-
nistraţiei publice abilitate cu aprobarea documentaţiei respective în modul stabilit de le-
gislaţia în vigoare. 

5. Cheltuielile comportate de procedura consultării populaţiei se vor acoperi din fonduri-
le pentru finanţarea respectivelor documentaţii.” 

Consultarea populaţiei începe prin informarea ei asupra intenţiilor de elaborare a pla-
nurilor urbanistice şi continue până la aprobarea acestora. În cazul în care documenta-
ţia este extrem de complicată, consultarea se poate face prin studii de sociologie urba-
nă cu metode şi tehnici specifice de informare şi consultare, definite în anexele la Re-
gulamentul nominalizat anterior. 

Înştiinţarea populaţiei despre intenţiile de elaborare a documentaţiilor este atribuită au-
torităţi-lor publice locale şi se face prin afişe expuse în sediile consiliilor raionale, oră-
şeneşti, alte locuri publice, prin anunţuri in presă, comunicări la radio şi televiziune etc. 

În scopul organizării consultării populaţiei, autoritatea publică locală instituie prin deci-
zie proprie, un colectiv de anchetă publică, in care se includ consilieri sau, după caz, 
specialişti din organele descentralizate ale ministerelor, departamentelor, altor structuri 
teritoriale de resort şi reprezentanţi ai populaţiei. Responsabil de desfăşurarea anche-
tei este desemnat unul din consilieri. Colectivul activează pe principii obşteşti. Membrii 
acestui grup vor fi incluşi in componenţa Consiliului Strategic. 

Consultarea populaţiei in procesul elaborării şi adoptării documentaţiei de urbanism se 
va efectua pe etape, după cum urmează: 
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 Monitorul Oficial Nr. 076 din 20.11.1997 
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  Consultarea prealabilă a populaţiei asupra opţiunilor de dezvoltare şi analiza an-
teproiect; 

  Consultarea populaţiei cu privire la elaborarea proiectului documentaţiei; 

  Consultarea populaţiei asupra propunerilor expuse in documentaţie; 

  Includerea în documentaţie a propunerilor populaţiei. 

În atribuţiile proiectantului general este aprecierea conformării propunerilor la legislaţia 
şi normativele tehnice in vigoare şi ajustarea la soluţiile de proiect cuprinse in docu-
mentaţie. 

Documentaţia perfectată se înaintează autorităţii publice locale pentru adoptare în 
condiţiile legii. 

Constatări şi concluzii: 

  Nivelul transparenţei procesului decizional, atât la nivelul APL, cât şi la nivelul 
APC, în domeniul elaborării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriu-
lui, strategiilor de dezvoltare regională, raională şi comunitară este nespus de jos; 

  Populaţia nu este familiarizată cu prevederile documentaţiei de urbanism şi ame-
najare a teritoriului, fapt ce generează construcţii neautorizate, construcţii ce în-
calcă prevederile PUG etc. 

Soluţii recomandate: 

  Publicarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului online prin utili-
za-rea instrumentelor şi tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC); 

  Sporirea participării cetăţenilor în treburile publice şi încurajarea transparenţei şi 
responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor TIC. 

2.2.4 Problemele primordiale necesare de a fi abordate în cadrul DU 

Şirul de probleme specifice unei localităţi sau teritoriu este dictat de următorii factori: 

  Poziţionarea geografică; 

  Rolul în structura reţelei de localităţi; 

  Condiţiile şi resursele naturale;  

  Potenţialul uman; 

  Gradul de dezvoltare a infrastructurilor sociale, edilitare, transport şi comunicaţii; 

  Potenţialul economic şi teritorial; 

  Starea mediului înconjurător. 

Factorii listaţi, precum şi analiza profundă a gradului de realizare a documentaţiei ur-
banistice precedente conturează problemele primordiale necesare de a fi abordate în 
continuare. Experienţa modernă propune examinarea problematicii prin prisma capaci-
tăţilor dezvoltării socio-economice şi principiilor dezvoltării durabile. Concomitent, se 
recomandă respectarea continuităţii şi consecutivităţii în proiectările urbanistice.  

Problemele primordiale pot fi grupate în câteva categorii, în funcţie de factorul 
care le generează:  

  Riscul natural sau existenţa unor teritorii predispuse alunecărilor de teren, inun-
daţiilor, seismelor, etc.; 
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  Riscul tehnogen sau prezenţa in localitate, zonă a acesteia a întreprinderilor cu 
grad sporit de eliminări nocive ori pericol de explozii sau incendii, pentru care se 
vor cere soluţii moderne de reamplasare sau retehnologizare; 

  Capacitate teritorială sau posibilitatea de extindere a zonelor funcţionale pentru 
lansarea măsurilor reconstructive in localitate; 

  Echipare edilitară sau gradul de asigurare a teritoriilor din intravilan cu reţele de 
apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, termică, transport, comunicaţii, 
etc.; 

  Infrastructura socială sau necesităţile de dezvoltare continuă a obiectelor din do-
meniile învățământului, medicinii, culturii, comerţului, prestării serviciilor, turismu-
lui sportului etc.; 

  Protecţia mediului înconjurător sau redresarea situaţiei ecologice in localitate, 
crearea condiţiilor de confort şi abitaţie pentru populaţie. 

Pilonii de bază care pot susţine procesul de conturare a problematicii specifice teritoriu-
lui sau localităţii date sunt: 

  Sistematizarea opiniilor parvenite pe parcursul consultării populaţiei; 

  Generalizarea rezultatelor dialogului busines-societatea civilă; 

  Elaborarea opţiunilor strategice pentru dezvoltarea socio-economică. 

Rezultatele tuturor studiilor, investigaţiilor se examinează de autoritatea publică locală, 
ser-viciile ei competente in comun cu proiectantul general, se fac concluziile necesare, 
care şi vor completa lista integrală a problemelor primordiale. În caz dacă acestea vor 
avea caracter limitat, se va recurge la o variantă simplificată a planurilor urbanistice.”20  

2.2.5 Rolul cadastrului funcţional urban în elaborarea DU 

Noţiunea de cadastru funcţional urban este definită de cap. III, secţiunea 5 al Legii 835-
XIII/17.05.1996: 

”Art.62. - (1) Cadastrul funcţional urban este un cadastru specializat şi reprezintă o ba-
ză in-formaţională a sistemului de reglementări destinat să asigure funcţionarea şi dez-
voltarea localităţilor. 

(2) Modul de întocmire şi de ţinere a cadastrului funcţional urban se stabileşte prin re-
gulamentul aprobat de Guvern. 

(3) Datele cadastrului funcţional urban se codifică în corespundere cu sistemul informa-
ţional naţional. 

Art.63. - Cadastrul funcţional urban se actualizează permanent prin introducerea infor-
maţiilor privind modificările intervenite: 

a) În cadastrul general; 

b) Pe teren. 

Art.64. - (1) Cadastrul funcţional urban se întocmeşte pentru fiecare unitate administra-
tiv-teritorială. 
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 ”Ghidul funcţionarului public în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului” - Lucrare elaborată și publicată în an. 
2005 cu sprijinul proiectului PNUD „Moldova Fermecătoare” 
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(2) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, din mijloacele bugetelor locale, în-
tocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban pentru teritoriile administrate de ele. 

Art.65. - Lucrările necesare întocmirii cadastrului funcţional urban se execută, la co-
manda autorităţilor administraţiei publice locale, de către persoane fizice şi juridice care 
deţin autorizaţii pentru desfăşurarea acestor activităţi.” 

Din considerentele permanentei actualităţi şi flexibilităţi, precum şi existenţei indicatori-
lor urbani aplicaţi în documentaţiile de urbanism, baza de date se va utiliza în procesul 
de elaborare a acestora pentru argumentarea şi planificarea infrastructurilor sociale, 
edilitare, de transport, comunicaţii, etc. Concomitent, se poate menţiona că între ca-
dastru funcţional urban şi planurile urbanistice există interdependenţă reciprocă, deoa-
rece ultimele, fiind aprobate, completează baza de date a cadastrului in cauză, fiind fo-
losite continuu de autorităţile publice pentru adoptarea unor decizii competente privind 
activităţile urbanistice şi de construcţii din limitele teritoriului administrat. 

Constatări şi concluzii: 

  La momentul actual, prevederile legii despre ţinerea cadastrului funcţional urban 
de către APL nu sunt respectate, în mare parte atât din cauza lipsei acoperirii fi-
nanciare, personalului calificat, cât şi iresponsabilităţii unor funcţionari; 

  Nu există un sistem informaţional naţional, un nomenclator al codurilor datelor, 
precum şi un regulament clar în ceea ce priveşte codificarea datelor cadastrului 
funcţional urban; 

  În procesul elaborării documentaţiei de urbanism, datele cadastrului funcţional 
urban nu se utilizează generând deteriorarea OIE, creşterea costurilor de elabo-
rare a documentaţiei de urbanism, necorespunderea cu realitatea a datelor iniţia-
le utilizate. 

Soluţii recomandate: 

  Responsabilizarea APL;  

  Elaborarea regulamentului de codificare a datelor din CFU;  

  Crearea unui sistem unic naţional de codificare a datelor din CFU. 

2.2.6 Cerinţe generale şi date iniţiale utilizate în procesul de elaborare a DU  

Cerinţele generale şi datele iniţiale necesare pentru elaborarea documentaţiei de urba-
nism se prezintă de către beneficiar şi este specificată în HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 
626 din 18.09.1992.21 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elabora-
re, avizare şi apro-bare a planurilor urbanistice generale ale localităţilor din Republica 
Moldova: 

Cerinţele generale ce se respectă necondiţionat în conţinutul temelor de proiec-
tare a planului urbanistic general al localităţii: 

 Denumirea obiectivului proiectat; 

 Temeiul proiectării; 

 Datele iniţiale pentru proiectare: 

o planul topografic şi materialele prospecţiunilor inginereşti; 
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o lucrările anterior executate (de cercetări ştiinţifice, proiectare şi de altă natură); 

o numărul de locuitori planificat (pentru stabilirea preţului curent de deviz al pro-
spectării); 

o caracteristica actualei stări a mediului ambiant; 

o condiţiile deosebite de amplasament al volumului proiectat de construcţie; 

o datele despre realizarea planului general în vigoare; 

o normele (prescripţiile) speciale ale organelor controlului de stat sanitar, în for-
mă de sarcină sanitară.  

 Cerinţele speciale faţă de organizarea structurală şi faţă de zonificarea funcţiona-
lă a teritoriului; 

 Cerinţele speciale faţă de reconstrucţia ansamblului locativ construit (moderniza-
rea fondului locativ existent, demolarea clădirilor vechi şi înaintarea pe locul lor a 
unor edificii noi, păstrarea ansamblurilor  şi complexelor arhitecturale, formarea 
unor  centre obşteşti de afaceri, crearea de noi pieţe, magistrale de transport, 
lărgirea  străzilor existente, crearea de pasaje pietonale etc.); stabilirea  ordinii  
de succesiune a  reconstrucţiei  teritoriilor orăşeneşti; 

 Cerinţele faţă de ansamblul nou de locuinţe (după numărul de etaje materialul 
pereţilor); 

 Cerinţele faţă de construcţia zonei industriale existente (formarea zonelor de pro-
tecţie sanitară a raioanelor industriale, transferarea sau reprofilarea întreprinderi-
lor nocive sub aspect sanitar crearea de spaţii verzi şi amenajarea teritoriilor).; 

 Cerinţele faţă de construcţia industrială nouă; 

 Principiile de organizare a transportului şi construcţiei de autodrumuri; 

 Cerinţele speciale faţă de asigurarea tehnică inginerească a teritoriilor (folosirea 
pantelor ameninţate de alunecări de teren, protecţia teritoriilor contra inundaţiilor, 
organizarea planificării pe verticală a localităţii); 

 Principiile de bază ale dezvoltării sistemelor de amenajare inginerească; 

 Măsurile pentru protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor na-
turale; 

 Cadrul de  conţinut al proiectului şi volumul  materialului ilustrativ; 

 Ordinea coordonării. 

Lista datelor iniţiale de bază, prezentate de beneficiar pentru elaborarea planului 
urbanistic general al localităţii: 

  Materiale topografice şi geodezice la scara de 1:10000; 1:5000; 1:2000 pe plan-
şeta topografică, pe fotocalc, pe calc ozalid, pe fotocopii, pe litotipare; 

 Materialele  prospecţiunilor inginereşti incluse în memoriul explicativ şi în dări de 
seamă, executate pe hârtie de calc sau litotipare la scara de 1:10000; 1:5000; 
1:2000; 

 Materialele  estimării actuale şi prognoza stării  sanitaro-igienice a bazinelor de 
apă şi aer, a gradului perturbării sonore şi electromagnetice; 

 Lista lucrărilor ştiinţifice, de proiectări şi prospecţiuni anterior executate, a căror 
evidenţă este obligatorie în proiectare; 
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 Caracteristica stării cuvenite a bazei economice - conform datelor Ministerului  
Economi-ei, a serviciilor de conducere economică din organele autoadministrării 
locale, sondajele de opinii întreprinse la întreprinderile, firmele, concernele indus-
triale (anchetele sunt puse la dispoziţie de către proiectantul planului general); 

 Caracteristica stării sistemelor de amenajare inginerească a localităţii conform 
datelor organizaţiilor gospodăriei comunale, de transport, telecomunicaţii şi de 
alimentare cu energie; 

 Caracteristica stării ansamblului existent al zonelor rezidenţiale ale localităţii - po-
trivit datelor ministerelor, departamentelor şi direcţiilor gospodăriilor comunale de 
locuinţe, institutului de proiectări teritoriale "Urbanproiect"; 

  Caracteristica stării ansamblurilor existente  ale  zonelor industriale - conform 
datelor Institutului de proiectări "Industrialproiect" şi ale serviciilor de arhitectură 
şi urbanism ale organelor autoadministrării locale; 

 Caracteristica stării curente de folosire a terenurilor - în formă de scheme de fo-
losinţă funciară, potrivit datelor serviciilor de organizare agrară a organelor auto-
administrării locale; 

 Caracteristica stării bazei de construcţii, bazelor organizaţiilor de reparaţii şi re-
staurare - conform datelor trusturilor de construcţii, direcţiilor de reparaţii-
construcţii şi de restaurare, ale birourilor şi asociaţiilor de construcţii.” 

Constatări şi concluzii: 

  "… doar circa 10% dintre localităţi dispun de planuri urbanistice actualizate, cele-
lalte nu dispun de astfel de planuri sau acestea sunt învechite;” 

  La momentul actual, hărţile topografice utilizate la elaborarea documentaţiei de 
urbanism sunt învechite şi nu corespund realităţii; 

  Materialele  prospecţiunilor inginereşti privind OIE necesare elaborării documen-
taţiilor de urbanism şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă incluse în 
memoriul explicativ şi în dări de seamă, executate pe hârtie de calc sau litotipare 
la scara de 1:10000; 1:5000; 1:2000, sunt utilizate şi actualizate doar în or. Chişi-
nău. În localităţile mun. Chişinău, informaţia se păstrează şi se actualizează par-
ţial în incinta primăriei municipiului; 

  Materialele prospecţiunilor inginereşti privind OITE necesare elaborării documen-
taţiilor de urbanism şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă, executate pe 
hârtie de calc sau litotipare la scara de 1:10000; 1:5000; 1:2000, utilizate şi ac-
tualizate în or. Chişinău, este o soluţie învechită şi nu corespunde cerinţelor la zi. 

Soluţii recomandate: 

  Actualizarea PUG existente şi crearea PUG noi pentru localităţile ce nu dispun de 
asemenea planuri; 

  Actualizarea hărţilor topografice utilizate pentru elaborarea documentaţiei de ur-
banism; 

  Crearea unui sistem electronic de recepţie, stocare şi  actualizare a OITE în for-
mat electronic. 

2.2.7 Datele FNDG din incinta ARFC şi utilizarea lor pentru elaborarea DU 

În scopul evidenţei centralizate, păstrării şi utilizării documentelor topografo-geodezice 
şi cartografice, ca subdiviziune a ARFC este creat Fondul Cartografo-geodezic de Stat, 
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redenumit mai apoi Fondul Naţional de Date Geospaţiale, unde se acumulează materi-
alele topografo-geodezice şi cartografice de pe întreg teritoriul ţării, care prezintă inte-
res tehnic, ştiinţific, economic, istoric, social şi cultural. Materialele şi datele topografo-
geodezice şi cartografice sunt eliberate spre utilizare autorităţilor publice şi sectorului 
privat la solicitare conform Regulamentului Fondului.  

Regulamentul FNDG a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului RM  Nr. 731 din  
05.08.199722 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Cartografo-Geodezic de 
Stat al Republicii Moldova. 

Fondul Naţional de Date Geospaţiale (F.N.D.G.) este alcătuit din documente originale 
întocmite în rezultatul activităţii organizaţiilor specializate, indiferent de apartenenţa lor 
departamentală şi sursele de finanţare, în timpul executării lucrărilor: 

  Astronomo-geodezice, gravimetrice, de bază, de nivelment, geodezice; 

  Topografo-geodezice şi topografice; 

  Aerofotografice, de cartografiere a teritoriului; 

  De filmare cosmică şi sondaj cosmic în scopuri cartografice; 

  De elaborare şi pregătire pentru editare a hărţilor topografice, geografice cu ca-
racter gene-ral, tematice, informatice şi altor hărţi şi atlase. 

Din componenţa  F.N.D.G. al R.M. mai fac parte cataloagele de coordonate şi cote ge-
odezice, documentele executate automatizat, copiile de asigurare a documentelor deo-
sebit de preţioase, documentele de evidenţă a tuturor lucrărilor enumerate în punctul 
prezent. 

Componenţa F.N.D.G.al R.M. (F.N.D.G., inspectoratul geodezic, fondurile geodezice 
ale organelor administraţiei publice locale, arhivele organizaţiilor) este determinată de 
prezentul Regulament şi de Lista materialelor topografo-geodezice, aerocosmice şi 
cartografice pasibile concentrării. 

Materialele din arhivă FNDG: 

2.2.7.1 Hărţi digitale 

Figura 2-2: Euro global map 
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 Monitorul Oficial Nr. 66 din 09.10.1997 
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Reprezintă o baza topografica unica multifuncţionala pe teritoriul Europei la scara 1: 
1000 000. Datele pentru baza „Euro global map” se executa cu susţinerea si participa-
rea Agenţiilor Naţionale de Cartografice si Cadastru a Europei. 

Conţinutul bazelor de date. Datele Euro global map grupate în 6 straturi tematice: 

  Frontierele administrative; 

  Reţeaua de apă; 

  Reţeaua de transport; 

  Localităţile; 

  Punctele de altitudini şi de plan; 

  Denumirile geografice a obiectelor. 

Baza matematică: 

  Elipsoidul –WGS 84; 

  Sistemul de altitudini Baltic; 

  Sistemul coordonate de referinţă – WGS 1984, coordonatele geografice în grade 
(latitudine, longitudine); 

  Unitatea de măsură – metri. Altitudinile se măsoară în metri, suprafaţă – în hecta-
re, azimuturile şi unghiurile – în grade. 

Figura 2-3: Euro regional map 
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Reprezintă o baza topografică unică multifuncţională pe teritoriul Europei la scara 1: 
250 000. 

Datele pentru baza „Euro Global Map” se execută cu susţinerea şi participarea Agenţii-
lor Naţionale de Cartografice şi Cadastru a Europei. 

Conţinutul bazelor de date. Datele Euro regional map grupate în 7 straturi tematice:  

• Frontierele administrative; 

• Reţeaua de apă; 

• Reţeaua de transport; 

• Diferite obiecte (liniile de transport a energiei electrice, turle, monumente etc.); 

• Localităţile; 

• Solurile şi vegetaţia; 

• Denumirile geografice ale obiectelor. 

Baza matematică: 

• Elipsoidul –WGS 84; 

• Sistemul de altitudini Baltic; 

• Sistemul de coordonate de referinţă – WGS 1984, coordonatele geografice în grade 
(latitudine, longitudine); 

• Unitatea de măsură – metri. Altitudinile se măsoară în metri, suprafaţa – în hectare, 
azimuturile şi unghiurile – în grade. 

Figura 2-4: Euro boundary map 
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Reprezintă baza de date comuna europeană, care conţine informaţia geometrică şi 
semantică di-viziunii administrative a 36 de ţări europene.  

Lucrările executate permit integrarea în baza de date pentru colaborarea ulterioară. 

Conţinutul bazelor de date. Datele Euro boundary map sunt grupate în două straturi: 

  Segmente ale frontierelor administrative (Administrative Boundary); 

  Teritoriile administrative (Administrative Area) şi tabelul de date. 

Baza matematică: 

• Elipsoidul –WGS 84; 

• Sistemul de coordonate de referinţă - WGS 84, coordonatele geografice în grade 
(latitudine, longitudine). 

Figura 2-5: EuroDEM 

 

Prezintă reprezentarea digitală a suprafeţei terestre a Europei. 

Datele pentru baza Euro regional map se efectuează cu susţinerea şi participarea 
Agenţiilor Naţionale de Cartografice si Cadastru a Europei. 

Conţinutul modelului digital al reliefului. 
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Productul descrie suprafaţa Pământului, dar nu include vegetaţie înalta si construcţiile 
artificiale. 

Adică, EuroDEM descrie suprafaţa teoretica a Pământului. 

Baza matematică a proiectului: 

  Sistemul coordonate de referinţă plana ETRS 89; 

  Sistemul de altitudini de referinţă – EVRS; 

  Proiecţia cartografica – Lambert equal area LAEA 52N10E. 

Figura 2-6: Harta digitală la scara 1: 200 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţine toate elementele hărţii digitale topografice ediţia anului 2000, renovate după 
datele primite de la proiectul FAO. 

Obiectele şi atributele sunt aduse în conformitate cu standardul DIGEST şi corespund 
clasifica-torului FACC versiunea 2.1 

Harta este destinată pentru rezolvarea obiectivele agrare şi pentru utilizarea în siste-
mele geoinformationale şi navigaţionale. 

Conţinutul bazei de date. Datele hărţii grupate în 8 straturi tematice: 

  Frontierele administrative (graniţele comunelor); 
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  Reţeaua de transport; 

  Reţeaua de apă; 

  Obiectele industriale şi agricole; 

  Localităţile; 

  Solurile şi vegetaţia; 

  Relieful şi formele reliefului; 

  Denumirile geografice ale obiectelor. 

Baza matematică: 

  Elipsoidul – ETRS 1980; 

  Sistemul de altitudini – Baltic; 

  Proiecţia cartografică – Universal Transversal Marcator (UTM), zona 35; 

  Unităţile de coordonate – metri. 

2.2.7.2 Ortofoto 

Lucrarea a fost realizată în anul 2007, în colaborare cu Autoritatea de Cartografie şi 
Cadastru al Norvegiei “Statens Kartverk" în cadrul proiectului moldo-norvegiene "Mol-
dova Orthophoto", o subvenţie sub formă de asistenţă tehnică oferite de Ministerul de 
Afacerilor Externe al Norvegiei, prin guvernul Norvegian: 

  Ortofoto 40 pe tot teritoriul RM; 

  Ortofoto 20 pe 38 localităţi. 

Figura 2-7: Moldova orthophoto 
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2.2.7.3 Hărţi şi planuri topografice 

Figura 2-8: Harţi topografice la scara 1:50 000 

 

 

  Marele stat-major; 

  Sistemul de coordonate anul 1942 

  Sistemul de altitudini Marea Baltică; 

  Elaborate pe materialele ridicării anii 1957-58; 

  Renovate în anii 1979-80; 



Modernisation of local public services, intervention area 1 

47 
Construcția și înregistrarea obiectelor de infrastructură tehnico edilitară (OITE). Cadrul legal 

  Ediţia anului 1982. 

Figura 2-9: Harţi topografice la scara 1:10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВИСХАГИ ГОСАГРОПРОМОМ СССР; 

  Executate după materiale aerofotoridicării anului 1986; 

  Sistemul de coordonate anilor 1963 si 1942; 

  Sistemul de altitudini Baltic. 

 

 

 

  Direcţia generala geodezie şi cartografie pe lîngă Consiliul de Miniştri URSS; 

  Ridicarea anilor 1969-1980; 

  Renovate în anii 1980-88; 
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  Sistemul de coordonate anilor 1963 si 1942; 

  Sistemul de altitudini Baltic. 

Figura 2-10: Hărţi topografice la scara 1: 5000 

 

 

  Direcţia generală geodezie şi cartografie pe lângă Consiliul de Miniştri URSS; 

  Sistemul de coordonate anilor 1963 şi 1942; 

  Sistemul de altitudini Baltic; 

  Ridicarea sterotopografică anilor 1972-1975. 

Figura 2-11: Planuri topografice la scara 1: 2 000 

 

 

  Direcţia generala geodezie şi cartografie pe lângă Consiliul de Miniştri URSS; 

  Sistemul de coordonate convenţional; 

  Sistemul de altitudini Baltic. 
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3 Executarea şi recepţia construcţiilor  

3.1 Autorizarea, avizarea şi verificarea lucrărilor de proiectare  

În conformitate cu art. 41 din  Legea nr. 835-XIII din 17 mai 199623  privind principiile 
urbanismului şi amenajării teritoriului, amplasarea construcţiilor şi amenajărilor se auto-
rizează prin certificatul de urbanism, iar executarea acestora – prin autorizaţia de con-
struire. 

Modul de autorizare, avizare şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfi-
inţare a construcţiilor şi amenajărilor în conformitate cu documentaţia de urbanism şi 
de amenajare a teritoriului prin aplicarea sistemului de documente normative în con-
strucţii în scopul asigurării transparenţei şi publicităţii la emiterea actelor administrative 
şi al creării unor condiţii favorabile mediului de afaceri, este reglementat de ”Legea 
Nr.163 din 09.07.2010  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”24. 

Prevederile legii Nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de con-
strucție sânt obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de orice gen, catego-
rie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau secret, 
care se autorizează în mod special.   

Baza juridică, tehnico-economică şi organizatorică de activitate a persoanelor fizice şi 
juridice în domeniul construcţiilor, obligaţiile şi răspunderea lor privind calitatea în con-
strucţii sunt stabilite de Lege Nr. 721 din  02.02.199625 privind calitatea în construcţii.  

Unul din factorii determinanţi ai dezvoltării durabile este asigurarea calităţii construcţii-
lor, obiectiv care poate fi atins respectând sistemul calităţii în construcţii. 

În conformitatea cu art.9 al Lege Nr. 721 din  02.02.1996 privind calitatea în construcţii, 
Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, răspun-
deri, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţii-
lor în toate etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare şi postutilizare a 
acestora şi este compus din: 

  Documentele normative în construcţii; 

  Certificarea produselor folosite în construcţii; 

  Agrementele  tehnice pentru produse, procedee şi echipamente  noi în construc-
ţii; 

  Verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor; 

  Licenţierea societăţilor comerciale; 

  Atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii; 

  Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; 

  Autorizarea şi acreditarea  laboratoarelor de  analize şi încercări în construcţii; 

  Asigurarea activităţii metrologice în construcţii; 

                                                
23

 Monitorul Oficial Nr. 1–2 din 02.01.1997 

24
 Monitorul Oficial Nr. 155–158  din 03.09.2010 

25
 Monitorul Oficial Nr. 25 din 25.04.1996 
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  Recepţia construcţiilor; 

  Urmărirea  comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii; 

  Postutilizarea construcţiilor; 

 Controlul de stat al calităţii în construcţii. 

Documentele normative în construcţii, elaborate de Organul naţional de dirijare în con-
strucţii, au ca obiect concepţia calculul, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţii-
lor. Prin documentele normative se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate 
cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul 
de determinare şi verificare a acestora. 

În conformitate cu Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii cu 
modificările şi completările ulterioare, documentele normative în construcţii constituie 
componenta principală a sistemului calităţii în construcţii. Documentele normative în 
construcţii stabilesc cerinţe, respectarea cărora asigură îndeplinirea de către clădirile, 
construcţiile şi lucrările publice (în ansamblu şi în parte) a condiţiilor de utilizare şi, din 
acest punct de vedere, a cerinţelor esenţiale stabilite de Lege. 

3.1.1 Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare 

Certificatele de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare  se emit de către pri-
marii municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor pentru construcţii (lucrări de construc-
ţie/desfiinţare) de orice destinaţie şi tip de proprietate.  

Pentru obiecte complexe (magistrale de transport şi comunicaţii), amplasate pe tere-
nuri ale mai multor unităţi administrativ-teritoriale, certificatele de urbanism pentru pro-
iectare şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către preşedinţii raioanelor în 
baza avizelor eliberate de către primarii localităţilor pe ale căror teritorii se vor desfăşu-
ra activităţile preconizate.  Primarul localităţii va emite avizul menţionat în cel mult 10 
zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Avizul va conţine informaţii necesare pentru 
elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiei de construi-
re/desfiinţare. 

Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare se semnează de primar 
sau, după caz, preşedintele raionului, de secretarul consiliului local şi de arhitectul-şef. 

Dacă în structura emitentului nu este prevăzută funcţia de arhitect-şef, actele menţio-
nate se semnează de către arhitectul-şef al autorităţii administraţiei publice locale ie-
rarhic superioare, cu respectarea termenelor prevăzute de prezenta lege. Activităţile în 
cauză vor fi realizate de emitent fără implicarea solicitantului (beneficiarului). 

Pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional, certificatul de urbanism pentru 
proiectare şi autorizaţia de construire/desfiinţare se emit de către organul naţional de 
dirijare în construcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3.1.2 Certificatul de urbanism 

„Certificat de urbanism pentru proiectare – act cu caracter reglementator, eliberat de 
către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi 
elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic 
al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriu-
lui, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect26”.   

                                                
26

 Legea Nr.163 din 09.07.2010  privind autorizarea executării lucrărilor de construcție 
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Documentul poartă un caracter informativ şi poate fi eliberat concomitent mai multor 
persoane la cererea acestora.  

3.1.2.1 Elaborarea certificatului de urbanism  pentru proiectare 

În conformitate cu art. 4 din Legea Nr.163 din 09.07.2010  privind autorizarea execută-
rii lucrărilor de construcţie: 

Certificatul  de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de ur-
banism şi de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură şi urba-
nism din cadrul administraţiei publice locale. 

În lipsa documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, emitentul este obligat 
să elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, o schemă de amplasare a imobi-
lului/terenului şi a reţelelor edilitare, care, fiind avizată de către arhitectul-şef, organele 
supravegherii de stat (centrul de medicină preventivă, inspectoratul ecologic, serviciul 
de pompieri şi salvatori), INCP „Urbanproiect” (pentru toate localităţile, cu excepţia mu-
nicipiului Chişinău), IMP „Chişinăuproiect” (pentru municipiul Chişinău), va servi drept 
temei pentru elaborarea şi emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare. 

Prezentarea spre avizare a schemelor de amplasare către organele supravegherii de 
stat şi instituţiile menţionate se pune în seama emitentului. 

Organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate   vor examina schemele de 
amplasare şi vor elibera gratuit avizele respective în cel mult 5 zile lucrătoare. 

3.1.2.2 Conţinutul certificatului de urbanism pentru proiectare 

Conform art. 6 din Legea Nr.163 din 09.07.2010  privind autorizarea executării lucrări-
lor de construcţie: 

Certificatul de urbanism pentru proiectare va cuprinde prescripţii şi elemente privind: 

 Regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la: 

o Situarea terenului în intravilan sau în extravilan; 

o Dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează; 

o Extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din 
regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilu-
lui/terenului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, 
zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.). 

 Regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la: 

o Folosinţa actuală; 

o Reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective. 

 Regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la: 

o Echiparea cu reţele edilitare; 

o Caracteristica geotehnică a terenului; 

o Lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului; 

o Construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona 
periculoasă a şantierului. 

 Regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la: 
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o Destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului;  

o Capacitatea construcţiei preconizate; 

o Dimensiunile şi suprafeţele parcelelor; 

o Alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile  adiacente şi distanţele 
dintre construcţii şi proprietăţile vecine; 

o Înălţimea construcţiei; 

o Aspectul construcţiei (expresivitate arhitecturală, echilibru compoziţional, fini-
saje etc.);  

o Circulaţia pietonilor  şi  a autovehiculelor, accesele şi  parcajele necesare; 

o Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.); 

o Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.); 

o Necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect. 

La certificatul de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa: 

 Planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor 
acestuia; 

 Avizul sanitar; 

 Avizul ecologic; 

 Avizul serviciului pompieri şi salvatori. 

Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de până la 5 zile lucrătoa-
re, avizele prevăzute la alin. (2). 

3.1.3 Avizarea, verificarea şi aprobarea documentaţiei de proiect 

3.1.3.1 Avize şi studii necesare pentru  elaborarea documentaţiei de proiect 

  În temeiul certificatului de urbanism pentru proiectare, solicitantul (beneficiarul) 
va obţine următoarele avize şi studii: 

o Avizele de racordare la reţelele edilitare; 

o Planul de trasare a reţelelor; 

o Studiul topografic; 

o Prospecţiunile geotehnice. 

Studiul topografic şi prospecţiunile geotehnice pentru proiectare sunt reglementate la 
moment de actele normative ale URSS cu caracter obligatoriu şi cu caracter de reco-
mandare, aprobate prin Ordin Nr. 7 din 11.02.201127 cu privire la aprobarea Listei do-
cumentelor normative în construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data 
de 1 ianuarie 2011. 

Cu caracter obligatoriu: 

  ”СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства”( СНиП 
1.02.07-87 Prospecţiuni inginereşti pentru construcţii); 
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  ”РСН 28-82 Инструкция по составлению разбивочных чертежей красных 
линий, жилой застройки, отдельно стоящих зданий, очистных сооружений 
канализации, водозаборных узлов”; 

  ”РСН 32-85 Положение об инженерно-геодезической службе районных 
архитекторов и главных архитекторов городов при исполкомах Советов 
народных депутатов Молдавской ССР”; 

  ”РСН 33-85 Инструкция об инженерно-геодезической службе районных 
архитекторов и главных архитекторов городов при исполкомах  Советов 
народных депутатов Молдавской ССР”. 

Cu caracter de recomandare: 

  ”Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям для подземного 
гражданского и промышленного строительства.” Aprobat în anul 1987; 

  ”Рекомендации по инженерным изысканиям для проектирования и 
устройства свайных фундаментов. Ed.” în anul 1983; 

  ”Руководство по изучению сейсмических свойств лессовых грунтов 
приинженерных изысканиях для строительства в сейсмических районах. 
(Руководство составлено к главе СНиП II-7-81)”.Ed. în anul 1984; 

  ”ВСН 156-88 Нормы по инженерно-геологическим изысканиям 
железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов”; 

  ” ВСН 208-89 Нормы по инженерно-геодезическим изысканиям железных и 
автомобильных дорог”; 

  ”Состав отчета по гидрогеологическим и инженерно-геологическим 
изысканиям (пособие к ВСН 33-2.1.05-90)”; 

  ”Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 
3.01.03-84)”; 

  Avizele de racordare la reţelele edilitare, necesare pentru elaborarea documenta-
ţiei de proiect, vor fi eliberate gratuit solicitantului (beneficiarului) de către furni-
zori (deţinătorii de utilităţi) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării; 

  Planul de trasare a reţelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de 
către organul local de arhitectură şi urbanism în cel mult 10 zile lucrătoare de la 
data solicitării; 

  Solicitarea altor avize şi studii decât cele prevăzute la alin. (1), necesare pentru 
elaborarea documentaţiei de proiect, nu se admite. 

Constatări şi concluzii: 

  Planurile de trasare a reţelelor se eliberează doar pentru mun. Chişinău de către 
organul local de arhitectură şi urbanism, pentru restul teritoriului RM planurile de 
trasare a reţele-lor sunt elaborate de către proiectant  şi acordate cu organul local 
de arhitectură şi urbanism, fapt datorat în mare parte lipsei unor planuri topogra-
fice actualizate; 

  Contrar prevederilor art. 10 alineatul 3 al Legii Nr.163 din 09.07.2010, organul lo-
cal de arhitectură şi urbanism a mun. Chişinău percepe taxe pentru eliberarea 
 planului de trasare a reţelelor; 

  O bună parte a proiectelor se execută folosind studii topografice învechite ce nu 
corespund actelor normative şi legislative în vigoare executate de către persoane 
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care nu au studiile şi calificările necesare, nu dispun de licenţă în domeniul pro-
specţiunilor topogra-fo-geodezice. În unele cazuri proiectele de lucru se execută 
utilizând materiale topografice executate în perioada anilor 50-80 a secolului tre-
cut, planuri cadastrale, materiale Ortofoto, imagini satelitare Google şi altele, în-
călcând flagrant legislaţia în vigoare. Ca urmare, obţinem proiecte de lucru de 
proastă calitate, cărui fapt i se datorează construcţii de o calitate dubioasă, pro-
iecte nefinalizate, cheltuirea fondurilor bugetare şi a donatorilor externi, fără obţi-
nerea rezultatului scontat; 

  Utilizarea materialelor topografo-geodezice necorespunzătoare normativelor în 
vigoare, sau neutilizarea materialelor topografo-geodezice în procesul elaborării 
documentaţiei de proiect, se datorează în mare parte ineficienţei procesului de 
verificare şi control a lucrărilor topografo-geodezice; 

 Executarea proiectelor de lucru utilizând studii topografice executate în alte sis-
teme  de coordonate decât sistemul naţional MoldRef99 (sisteme de coordonate 
locale sau convenţionale) generează erori şi costuri suplimentare la trasarea pro-
iectului în teren, ridicările topografice de executare a proiectului cît şi la înregis-
trarea obiectelor; 

  Este incertă situaţia cu executarea prospecţiunilor geotehnice înregistrarea, sto-
carea şi actualizarea acestora. Materialele prospecţiunilor geotehnice nu sunt 
stocate, generând cheltuieli repetate pentru executarea acestora pentru aceleaşi 
porţiuni de teren. 

Soluţii recomandate: 

  Efectuarea prospecţiunilor topografo-geodezice în sistemul naţional de coordona-
te MR99, în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare; 

  Eficientizarea verificării prospecţiunilor topografo-geodezice pentru proiectare 
executate pe teritoriul RM; 

  Crearea mecanismului de înregistrare actualizare şi stocare a materialelor pro-
specţiunilor geotehnice pentru proiectare executate pe teritoriul RM. 

3.1.3.2 Avizarea, verificarea şi aprobarea documentaţiei de proiect 

Conform art. 11 din Legea Nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrări-
lor de construcţie: 

 Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru pro-
iectare se supune în mod obligatoriu: 

o avizării de către arhitectul-şef în volum de: plan general (plan de situaţie, plan 
trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor 
de construcţie, reţele edilitare exterioare; 

o verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi sau instituţiile autorizate în 
verificarea proiectelor.  

Verificarea proiectelor se execută în conformitate cu ”Regulamentul cu privire la verifi-
carea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi 
construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 361 din 25.06.199628, cu modifică-
rile şi completările ulterioare”  

                                                
28

 Monitorul Oficial Nr. 52-53 din 08.08.1996 
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 Documentaţia de proiect elaborată în corespundere cu normativele şi standardele 
naţionale, avizată şi verificată în modul stabilit la alin. (1) nu necesită avizare su-
plimentară în organele supravegherii de stat; 

 Documentaţia de proiect pentru reţelele edilitare elaborată în baza avizelor de ra-
cordare la utilităţi, a planului de trasare a acestora şi în conformitate cu documen-
tele normative nu se avizează suplimentar de către furnizori (deţinători de utili-
tăţi); 

 La verificarea şi aprobarea documentaţiei de proiect, solicitarea altor avize decât 
cele pre-văzute la alin. (1) nu se admite; 

 Funcţia de aprobare a documentaţiei de proiect revine solicitantului (beneficiaru-
lui). 

Constatări şi concluzii: 

 La verificarea documentaţiei de proiect nu se atrage atenţia cuvenită studiului to-
pografic, prospecţiunilor geotehnice şi anume calităţii şi corespunderii acestora 
normativelor în vioare, excepţie fiind mun. Chişinău, unde se duce o strictă evi-
denţă a materialelor prospecţiunilor şi stocarea acestora în arhiva Direcţiei Gene-
rale Arhitectură şi Urbanism (DGAU) a primăriei municipiului. 

3.1.4 Autorizaţia de construire 

Autorizaţia de construire este actul emis de către autorităţile publice locale, prin care 
autoritatea publică autorizează îndeplinirea lucrărilor de construire în teritoriul subordo-
nat. Fără autorizaţie de construire nu pot fi începute lucrările de construcţii şi, în cazul 
construcţiei în lipsa autorizaţiei, construcţia se consideră neautorizată şi se sancţio-
nează conform pre-vederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative, cu 
amendă şi demolarea construcţiei realizare neautorizat. 

3.1.4.1 Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de construire 

 “Autorizaţia de construire se emite în baza cererii, în cel mult 10 zile lucrătoare 
de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente: 

o Extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral terito-
rial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului; 

o Certificatul de urbanism pentru proiectare;  

o Extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan 
general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de or-
ganizare a executării  lucrărilor de construcţie, avizate de către arhitectul-şef;  

o Avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan gene-
ral, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de 
proiect; 

o Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare 
(pentru persoană juridică);  

o Contractul  privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant  (bene-
ficiar) şi proiectant.  

 Solicitarea altor documente decât cele prevăzute la alin. (1) nu se admite; 

 Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia 
documentelor prevăzute la lit. c), care se prezintă doar în original; 
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 După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se 
restituie  solicitantului (beneficiarului); 

 În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emi-
tentul va refu-za primirea setului de documente la momentul depunerii cererii; 

 Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin. (1) şi nu a informat în scris 
solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de construire se consideră eli-
berată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă executa-
rea lucrărilor, informând în scris emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcţii; 

 La survenirea situaţiei prevăzute la alin. (6), emitentul eliberează necondiţionat 
autorizaţia de construire în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei 
despre începerea executării lucrărilor; 

 Autorizaţia de construire poate fi eliberată pe tranşe sau poate prevedea execu-
tarea lucrărilor de construcţie pe tranşe dacă documentaţia de proiect stabileşte 
aceste reglementări;  

 Lucrările de intervenţie urgentă, în cazuri de forţă majoră, se autorizează imediat, 
urmând ca documentaţia de proiect să fie definitivată pe parcursul executării lu-
crărilor; 

 Emitentul este obligat să transmită pentru înregistrare autorizaţia de construire la 
Inspecţia de Stat în Construcţii, care va efectua, în cel mult 3 zile lucrătoare,  în-
registrarea prin aplicarea semnăturii şi ştampilei29”  

3.2 Suportul geodezic al construcţiilor, ridicările topografo-geodezice  

Elaborarea planurilor de bază pentru proiecte urbane, proiecte de detaliu  pentru cartie-
re separate, dezvoltarea de cartiere rezidenţiale, sau complexe, clădiri individuale şi in-
frastructură edilitară (în special construcţiile liniare de infrastructură), sau sisteme ur-
bane de echipare tehnico-edilitară pot fi efectuate numai pe baza de materiale de refe-
rinţă, cei mai de seamă, printre care sunt măsurători geodezice precise, topografice,  
geotehnice, şi informaţii de inventariere pentru toate elementele echipării tehnico-
edilitare, elaborate pe baza de hărţi topografice şi măsurători speciale.  

Aceste date de iniţiale sunt necesare nu numai în procesul de proiectare, reconstrucţie 
şi amenajare a unor zone aparte sau alte elemente ale localităţii, dar şi în procesul de 
exploatare a gospodăriei comunale complexe.  

Proiectarea, reconstrucţia, amenajarea localităţilor şi exploatarea obiectelor de infra-
structură tehnico-edilitară se va executa cu o eficacitate semnificativ mai mare şi cos-
turi materiale mult mai mici, în cazul în care datele iniţiale sunt precise şi actualizate.  

Datele iniţiale care corespund cerinţelor zilei de astăzi şi satisfac cerinţele de dezvolta-
re durabilă a localităţii, în contextul localităţilor în curs de dezvoltare şi dezvoltării conti-
nue pot fi obţinute printr-o executare sistematică a ridicărilor topografice de execuţie în 
teren, în procesul execuţiei clădirilor şi în tranşee deschise, precum şi introducerea tu-
turor schimbărilor care au loc în construcţii, echiparea inginerească, amenajarea locali-
tăţii, şi fixarea lor pe planurile topografice a localităţilor. Principalele scări a ridicărilor 
topografice  în localităţi sunt scara:1: 5000 1: 2000, 1: 500. 
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 art. 12 din Legea Nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție 
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Elaborarea desenelor de lucru pentru construcţia de zone rezidenţiale sau clădiri indi-
viduale, străzi, pieţe, reţele subterane combinate, şi altele se execută pe  planurile to-
pografice la scara 1:500, care se numeşte şi scara de bază a construcţiilor.   

Prin urmare, este important ca planurile la scările de bază , care ar trebui să fie numite 
planurile de serviciu, iar altfel spus, în conformitate cu Legea Nr. 835 din 17.05.199630 
privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Cadastrul Funcţional Urban 
(CFU), să fie ajustat şi corectat sistematic folosind materialele ridicărilor de execuţie, 
adică, menţinut la nivelul actual. 

CFU are avantaje enorme vizavi de planurile topografice actualizate periodic, din contul 
prospecţiunilor topografo-geodezice pe teritorii imense din intravilanul localităţilor, în 
marile zone urbane, planificate pentru construcţie şi reconstrucţie. 

În lipsa CFU, înainte de a începe lucrările de proiectare şi de construcţie, şi chiar pen-
tru eliminarea defecţiunilor şi avarierilor în timpul exploatării, se pierde o mulţime de 
timp pentru executarea prospecţiunilor topografo-geodezice şi corectarea planurilor to-
pografice existente. 

Acestea din urmă nu asigură întotdeauna precizia necesară de poziţionare orizontală şi 
verticală, în special a obiectelor liniare de tip subteran, ţevi şi cabluri subterane fără 
cămine de vizitare. 

Istoria executării  planurilor  topografice ale localităţilor, inclusiv zonele industriale, sub-
liniază în mod clar necesitatea de menţinere a planurilor de serviciu. 

CFU la ora actuală, datorită progresului tehnologiilor informaţionale  din ultimele dece-
nii  poate fi realizat, actualizat şi corectat în format digital cu acces la el online. Acest 
fapt micşorează esenţial costurile de menţinere a CFU şi mărirea gradului de precizie a 
acestuia. 

Ridicările de execuţie sunt reglementate la moment de actele normative ale URSS cu 
caracter obligatoriu şi cu caracter de recomandare, aprobate prin Ordin Nr. 7 din 
11.02.2011 cu privire la aprobarea Listei documentelor normative în construcţii în vi-
goare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1 ianuarie 2011. 

Cu caracter obligatoriu: 

 ”СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве; 

 ”РСН 28-82 Инструкция по составлению разбивочных чертежей красных 
линий, жилой застройки, отдельно стоящих зданий, очистных сооружений 
канализации, водозаборных узлов”; 

 ”РСН 32-85 Положение об инженерно-геодезической службе районных 
архитекторов и главных архитекторов городов при исполкомах Советов 
народных депутатов Молдавской ССР”; 

 ”РСН 33-85 Инструкция об инженерно-геодезической службе районных 
архитекторов и главных архитекторов городов при исполкомах  Советов 
народных депутатов Молдавской ССР”; 

 ”Типовое положение о геодезической службе в строительстве.” Aprobat în 
anul 1987. Publicat în БСТ nr. 4/1987. 

Cu caracter de recomandare: 

                                                
30

 Monitorul Oficial Nr. 1–2 din 02.01.1997 



Modernisation of local public services, intervention area 1 

58 
Construcția și înregistrarea obiectelor de infrastructură tehnico edilitară (OITE). Cadrul legal 

  Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 
3.01.03-84); 

  Руководство по определению кренов инженерных сооружений башенного 
типа геодезиическими методами. Ed. în anul 1981. 

Decizii ale consiliilor APL: 

  Decizia consiliului municipal Chişinău Nr. 13/31 din 10 mai 2001 cu privire la 
aprobarea instrucţiunii provizorii referitor la procedura de obţinere a actelor nece-
sare pentru executarea construcţiilor, reconstrucţiilor, amenajărilor şi instrucţiunii 
provizorii referitor la procedura de examinare a chestiunilor ce ţin de combaterea 
construcţiilor neautorizate; 

  Decizia consiliului municipal Bălţi, Cu privire la aprobarea “Regulamentului cu 
privire la modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălţi”Nr. 6/7 
din 05.05.2011. 

3.2.1 Destinaţia ridicărilor topografice de execuție 

Ridicare de execuție este o ridicare topografică specială – ridicare ce se efectuează 
pentru: 

 Determinarea preciziei de aplicare pe teren a proiectului construcției; 

  Stabilirea abaterilor în procesul de construcție; 

  Determinarea coordonatelor și cotelor reale ale obiectelor executate, a dimensiu-
nilor părților separate ale obiectului, a distanțelor dintre căminele rețelelor edilita-
re și a altor date numerice, necesare pentru întocmirea planurilor generale de 
execuție (de inventar) și pașaportului tehnic al obiectului. 

Ridicările de execuţie necesită măsurători topografice care se execută în procesul de 
construcţie pe măsura terminării diferitelor etape ale lucrărilor de construcţie (gropile de 
fundaţii şi şanţurile edilitare, turnarea betoanelor, în fundaţii, montarea pereţilor etc.) şi 
se încheie printr-o lucrare planimetrică-nivelitică a construcţiei complet terminate. 
(M.N.) 

Ridicările topografice de execuţie  în intravilanul localităţilor ocupă un loc special în lu-
crările topografo-geodezice urbane. 

Spre deosebire de toate tipurile de lucrări topografo-geodezice şi prospecţiuni topogra-
fice, care preced de obicei, lucrările de  proiectare, construcţie şi alte lucrări, cu ridicări-
le topografice de execuţie se finalizează  anumite faze ale construcţiei. 

CFU este o reflectare a rezultatelor finale ale tuturor modificărilor care au avut loc la un 
moment dat, în elementele de construcţii, de inginerie: echipamentul sau de amenajare 
a teritoriului. 

Ridicările de execuţie se efectuează în procesul de construcţie pe măsura terminării di-
feritelor etape ale lucrărilor de construcţie, începând cu momentul montării fundaţiilor 
clădirii , infrastructurii, montării utilităţilor subterane în şanţurile edilitare, şi se încheie 
cu ridicările de execuţie a elementelor amenajării executate. 

Ridicările de execuţie se efectuează în conformitate cu cerinţele pentru construcţiile 
urbane, rurale şi industriale, precum şi cerinţele tehnice de bază a serviciilor de exploa-
tare a codurilor şi regulamentelor în construcții. Prin urmare planurile de execuţie în-
tocmite pe baza ridicărilor de execuţie, obţin în mod esenţial un conţinut nou a materia-
lelor topografo-geodezice, care includ nu numai datele de poziţie orizontală şi verticală 
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a unui sau altui element a construcţiei, utilităţilor subterane şi amenajării, dar, de ase-
menea, o descriere tehnică completă şi destinaţiei lui. 

Ridicările de e în timpul construcţiei şi înainte de rambleierea utilităţilor subterane face 
posibil obţinerea materialelor topografo-geodezice, spaţial, tridimensional, şi anume re-
flectând  poziţia efectivă a tuturor elementelor construcţiei, echipării edilitare şi amena-
jării.  

În practica lucrărilor de construcţie şi amenajare putem distinge două faze (procese) a  
lucrărilor de construcţii, cu care sunt asociate măsurătorile directe, reglementate de ac-
tele normative în vigoare, volum metric şi planimetric. 

Faza volumetrică a terminării diferitelor etape ale construcţiei,  referitoare la construi-
rea de cutii pe etaj al unei clădiri sau a infrastructurii. 

Faza Planimetrică, ar trebui să includă toate elementele de construcţii de clădiri, mon-
tarea echipării edilitare subterane, şi amenajarea obiectelor aparte sau complexelor de 
obiecte integral. 

3.2.2 Menţinerea planurilor topografice de bază a localităţii, crearea CFU 

Planurile topografice de bază a localităţilor sunt planurile la scară mare, disponibile pe 
teritoriul localităţii. Ele trebuie completate în mod regulat cu datele ridicărilor de control, 
precum şi actualizate periodic prin metode la sol şi fotografii aeriene ale intravilanului şi 
prospecţiuni ale terenului localităţii în baza reglementărilor existente. 

Materialele iniţiale pentru crearea şi actualizarea CFU, planurilor de înregistrare a am-
pla-sării obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară subterane şi supraterane şi a pla-
nurilor (atlasului) prospecţiunilor geotehnice sunt schiţele şi planurile de execuţie, în-
tocmite pe baza ridicărilor de execuţie, a construcţiilor  de locuinţe, culturale şi alte 
scopuri, finalizate,  conducte supraterane şi subterane, cabluri si dispozitive de pe ele, 
acoperirea  suprafeţelor rutiere, şi amenajare. 

Actualizarea CFU se realizează printr-o introducere sistematică a datelor de amplasare 
a OITE, supraterane şi subterane, în măsura finalizării construcţiei lor, bazate pe ridi-
cări de execuţie a etapelor de bază a construcţiei, fapt ce permite menţinerea CFU ac-
tual. 

3.2.3 Efectuarea planurilor de execuţie a conductelor subterane şi supraterane 

Ridicările de execuţie a conductelor  subterane şi supraterane, cablurilor şi dispozitive-
lor  de pe ele nou construite şi reconstruite cu destinaţii diferite, servesc drept date ini-
ţiale pentru efectuarea planurilor de execuţie. Planul de execuţie pentru orice tip de 
construcţie şi amenajare intră în componenţa documentaţiei prezentate obligatoriu de 
către organizaţia de construcţie şi montaj la predarea – primirea în exploatare a obiec-
tului construit. 

3.2.4 Efectuarea controlului TG în procesul şi la finisarea lucrărilor de construcţie 

Datele ridicărilor de execuţie pentru  etapele de bază a construcţiei sunt  folosite la 
analiza volumelor lucrărilor de construcţie capitală, construcţia OITE şi amenajare, pre-
cum şi conformitatea lor cu datele din proiect. 

Conformitatea poziţiei de facto a construcţiilor şi OITE care se construiesc cu datele 
din proiect se verifică la etapa montării fundaţiilor construcţiei, instalaţiilor, în scopul co-
rectării la timp a greşelilor comise în timpul construirii, a poziţiei planimetrice şi a altitu-
dinii.  
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Ca urmare a controlului geodezic, este întocmit un act (în trei exemplare), în forma pre-
văzută cu corectitudinea montării fundaţiilor clădirii, instalaţiilor, sau întregului complex. 

Actul final de control geodezic este parte componentă a documentaţiei prezentate obli-
ga-toriu de către organizaţia de construcţie şi montaj la predarea – primirea obiectului 
în exploatare organelor de arhitectură şi construcţii de control a APL şi APC. 

Concluziile cu privire la respectarea poziţiei în plan şi pe înălţimi a conductelor şi cablu-
rilor cu diverse destinaţii, datelor din documentaţia de proiect se bazează de asemenea 
pe datele ridicărilor de control. 

Constatări şi concluzii: 

  Nu se respectă prevederile actelor legislative şi normative privind efectuarea pla-
nurilor de execuţie, şi anume planurile de execuţie nu sunt efectuate în baza ridi-
cărilor de execuţie, efectuându-se schematic. Acest fapt se datorează mai multor 
factori, cum ar fi ineficienţa organelor de control a APL şi APC, executarea pro-
iectelor de proastă calitate, lipsa personalului calificat, etc.; 

 Neefectuarea ridicărilor de execuţie duce la imposibilitatea evaluării corecte a vo-
lumului lucrărilor de construcţie executate, imposibilitatea înregistrării OITE în 
CFU, ulterior în Cadastru naţional şi GIS; 

 Neefectuarea ridicărilor de execuţie va genera cheltuieli suplimentare la momen-
tul determinării poziţiei pentru înregistrarea OITE, micşorarea preciziei etc. 

Soluţii recomandate: 

 Verificarea respectării de către factorii implicaţi în procesul de construcţie a acte-
lor normative şi legislative privind ridicările de execuţie. 

3.3 Recepţia construcţiilor  

Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin 
care comisia de recepţie declară că acceptă şi preia lucrarea definitivată de construcţie 
şi instalaţiile aferente acesteia, cu sau fără rezerve, şi că aceasta poate fi dată în folo-
sinţă. 

Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în con-
formitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie, asumându-și, 
totodată, pentru lucrările executate răspunderea prevăzută de lege. 

Recepţia construcţiilor, OITE, şi amenajării este reglementată de LEGE Nr. 721 din  
02.02.199631 privind calitatea în construcţii şi Hotărâre de Guvern Nr. 285 din 
23.05.199632 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi insta-
laţiilor aferente 

Conform Hotărârii de Guvern Nr. 285 din 23.05.1996: 

 Investitorul este persoana fizică sau juridică ce a încheiat contractul de execu-
tare a unor lucrări de construcţie, supraveghează mersul îndeplinirii lui şi preia 
lucrarea; 

 Executant este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul 
legal al acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. 

                                                
31

 Monitorul Oficial Nr. 25 din 25.04.1996 

32
 Monitorul Oficial Nr. 42 din 28.06.1996   
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Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuează 
atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii 
capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, modernizări, extinderi etc.) şi se realizea-
ză în două etape: 

 Recepţia la terminarea lucrărilor; 

 Recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. 

Pentru lucrările de construcţie şi instalaţiile aferente acestora, indiferent de sursa de fi-
nanţare, tipul de proprietate sau de destinaţie, recepţiile se vor organiza de către ordo-
natorii de credite sau proprietari, care, au calitatea de investitori. 

Recepţia încăperilor încorporate în sau anexate la casele de locuit, izolate sau cu mai 
multe blocuri, se efectuează separat, conform documentaţiei de execuţie. 

Recepţia se efectuează prin acordul părţilor. În cazul când părţile nu ajung la un ase-
menea acord pentru rezolvarea divergenţelor ivite cu ocazia încheierii procesului-
verbal de recepţie, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente. 
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4 Înregistrarea OITE 

4.1 Înregistrarea OITE în CFU 

La momentul actual, înregistrarea OITE este posibilă în cadrul APL în Cadastrul Func-
ţional Urban (CFU). 

Cadastrul  funcţional urban este un cadastru specializat şi reprezintă o bază  informaţi-
onală a sistemului de reglementări destinat să asigure funcţionarea şi dezvoltarea loca-
lităţilor. 

CFU este reglementat de: 

  Cap. III, secţiunea 5, art. 62-65 a Legii Nr. 835-III/17.05.1996 privind principiile 
urbanismului şi amenajării teritoriului; 

 Hotărâre de Guvern Nr. 1300 din  27.11.2001 despre aprobarea Regulamentului 
privind întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban. 

Responsabili pentru crearea cadastrului funcţional urban sânt: la nivel naţional - APC 
în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivel regional şi local - APL (orga-
nele locale de arhitectură şi urbanism), iar utilizatorii datelor lui sânt persoanele fizice şi 
juridice din localităţile respective, precum şi alte persoane din afara lor sau de peste 
hotarele ţării, abilitate cu drepturi, conform legislaţiei în vigoare. 

APC în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului organizează, coordonează şi 
controlează executarea şi calitatea lucrărilor cadastrului funcţional urban la nivel naţio-
nal. 

4.2 Destinaţia cadastrului funcţional urban 

CFU reprezintă un subsistem de evidenţă şi inventariere a datelor şi informaţiilor privi-
tor la teritoriile localităţilor, necesare autorităţilor publice centrale şi organelor locale în 
exercitarea de către acestea a funcţiilor ce le revin conform legislaţiei în vigoare în do-
meniul urbanismului, amenajării teritoriului şi construcţiilor. 

Obiectivul CFU este crearea bazei informaţionale de date privind funcţionarea şi dez-
voltarea localităţilor. Această bază se va constitui din datele tehnice şi economice de 
evidenţă a tuturor obiectelor imobiliare, fondurilor edilitar şi funciar din intravilanul loca-
lităţilor. 

Baza informaţională de date se va utiliza pentru: 

 Adoptarea în termene oportune a deciziilor privind acţiunile urbanistice din terito-
riul respectiv; 

 Schimbul de informaţii între cadastrele de specialitate; 

 Furnizarea informaţiei necesare ministerelor, departamentelor, regiilor autonome 
pentru asigurarea exercitării de către acestea a atribuţiilor ce le revin, inclusiv ce-
le ce vizează dezvoltarea teritoriilor în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 Furnizarea de informaţii persoanelor fizice şi juridice, la solicitarea acestora; 

 Realizarea sintezelor statistice privind terenurile şi construcţiile pe destinaţiile 
stabilite conform legislaţiei; 
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 Transmiterea selectivă a datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea do-
cumentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 

 Înaintarea propunerilor privitor la protejarea, renovarea, revitalizarea, reconstruc-
ţia obiectelor de interes public sau celor care reprezintă patrimoniu naţional sau 
local. 

4.3 Componentele cadastrului funcţional urban 

CFU, fiind unul din cadastrele de specialitate, se constituie din blocurile de informaţii 
departamentală, care corespunde specificului lucrărilor, şi cea preluată din alte sisteme 
informaţionale. Cele mai importante componente ale CFU sânt cadastrul reţelelor edili-
tare şi informaţia din documentaţia de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Obiecte ale cadastrului reţelelor edilitare sânt reţelele subterane şi supraterane de ali-
mentare cu apă potabilă şi industrială, de canalizare, termoficare, gaze naturale, elec-
trice, telefonice etc., precum şi căile de rulare a mijloacelor de transport electric, con-
strucţiile supraterane de identificare a instalaţiilor electrice, staţiile de pompare şi de 
punere sub presiune şi alte construcţii şi instalaţii, care fac parte din dotarea edilitară 
de interes public sau comun, precum şi reţelele obiectului imobil sau alăturate acestuia. 

Obiectele sau fragmentele reţelelor edilitare amplasate în extravilanul localităţilor se 
consideră componente ale structurii localităţii şi se includ în cadastrul funcţional urban. 

Informaţia specifică pentru cadastrul funcţional urban rezultă din lucrările executate pe 
teren, constituite din culegerea datelor ce conţin: 

  Caracteristicile funcţionale ale clădirilor; 

  Dotările edilitare existente la nivel de parcelă; 

  Dotările edilitare şi tipurile lor, existente în interiorul corpului de clădire; 

  Informaţii de detaliu cu caracteristicile constructive ale clădirilor. 

Cadastrul reţelelor edilitare este constituit: 

 Din elemente cu aspect tehnic, preluate din Cadastrul Naţional, referitoare la: 

o Evidenţa şi inventarierea, pe tipuri, a reţelelor edilitare; 

o Determinarea poziţiei în plan şi a modului de pozare a traseelor reţelelor prin-
cipale şi de distribuire a acestora; 

o Determinarea poziţiei în plan a construcţiilor tehnice şi amenajărilor edilitare; 

o Determinarea cotelor elementelor/punctelor semnificative ale reţelelor edilitare 
(capacele căminelor de vizitare, radierele căminelor etc.). 

  Din elemente aparținând aspectului calitativ, precum şi din elemente tehnice, ca-
re nu au fost introduse în Cadastrul Naţional şi se referă la: 

o Fişele conținând diferite informaţii (fişele de artere, unicat, standard etc.); 

o Informaţiile privind natura materialului conductelor, precum şi diametrele lor; 

o Informaţiile privind starea reţelelor; 

o Informaţiile privind debitele, capacităţile etc. 
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4.4 Întocmirea cadastrului funcţional urban 

APL vor asigura, din mijloacele bugetelor locale, instituirea şi ţinerea cadastrului funcţi-
onal urban pentru teritoriile administrate de ele. 

Executanţi ai lucrărilor cadastrului funcţional urban pot fi instituţii şi firme autorizate. 

Beneficiari ai lucrărilor cadastrului funcţional urban sânt persoanele fizice şi juridice in-
teresate în obţinerea informaţiei respective. 

Pentru întocmirea CFU  se elaborează tema lucrării, în care se precizează zona, tipul 
şi scopul activităţii. În tema lucrării vor fi expuse solicitările privind instituirea sau actua-
lizarea cadastrului. Acestea trebuie să fie formulate clar şi să includă: 

  Studiul şi hotarele zonei, în care se solicită executarea lucrărilor de cadastru 
funcţional urban; 

  Argumentarea necesităţii executării sau corectării planurilor topografice pe acest 
teritoriu; 

  Lista cu adresele bunurilor imobile, pentru care se solicită inventarierea tehnică a 
imobilului; 

  Eventualele racordări ale lucrărilor de cadastru funcţional urban, care se vor des-
făşura concomitent cu alte lucrări cadastrale executate în acea zonă; 

  Alte cerinţe referitoare la lucrările solicitate (redactare, multiplicare etc.). 

Înaintea elaborării proiectului, executantul lucrărilor de CFU este obligat să studieze şi 
să analizeze materialele geodezice şi cartografice existente în zonă, precum şi să ia 
cunoştinţă de stadiul realizării cadastrului bunurilor imobile în respectiva zonă. 

Proiectul executării lucrărilor de cadastru al reţelelor edilitare trebuie să conţină: 

  Memoriul tehnic cu justificarea soluţiilor propuse; 

  Delimitarea zonei în care se execută lucrările de cadastru al reţelelor edilitare, 
gradul de asigurare a zonei cu foi de plan şi nomenclatorul acestora; 

  Elementele de fond pe care trebuie să le conţină planul cadastral al reţelelor edili-
tare (puncte din reţeaua de sprijin şi de ridicare, limite de străzi, proprietăţi, spaţii 
verzi, ape, zone fără acces şi industriale etc.); 

  Abonaţii principali - locuinţe, instituţii, construcţii social-culturale, complexe agro-
industriale etc.; 

  Elementele care trebuie culese în teren pentru fiecare tip de reţea, precum şi 
pentru construcţiile şi amenajările cu destinaţie tehnico-edilitară (elementele pen-
tru poziţionarea în plan şi în înălţime a capacelor căminelor de vizitare, racordări-
lor şi branşamentelor, a camerelor de tragere, construcţiilor auxiliare, traseelor 
etc.); 

  Proiecţia reţelei de sprijin şi de ridicare, ce trebuie să satisfacă, pe lângă cerinţele 
privind întocmirea planului pentru cadastrul bunurilor imobile, şi cerinţele pentru 
ridicarea în plan şi în înălţime a reţelelor edilitare; 

  Determinarea metodelor şi instrumentelor, care vor fi folosite pentru culegerea 
datelor planimetrice şi altimetrice, necesare pentru poziţionarea elementelor de 
suprafaţă şi stabilirea traseelor pentru reţelele edilitare subterane şi supraterane; 
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  Lungimile tronsoanelor de arteră ale intervalului întreg dintre profilele transversa-
le pe artere, precum şi ale elementelor profilelor longitudinale şi transversale; 

  Informaţiile care trebuie culese pentru fiecare tip de reţea edilitară - diametre (di-
mensiuni), cămine de vizitare, diametre ale conductelor de canalizare, materiale 
de construcţie, număr de cabluri pozate la un loc, tensiuni, capacităţi, presiuni, 
adâncimi, pante sau ruperi de pante, precum şi o serie de informaţii privind arte-
rele - denumiri, numere (indice) poştale, îmbrăcăminte, lungimi şi lăţimi de caro-
sabil şi trotuare etc.; 

  Planurile tematice, care trebuie întocmite folosind semnele convenţionale pentru 
fiecare tip de reţea; 

  Fişele care urmează a fi întocmite pentru fiecare tip de reţea şi conţinutul acesto-
ra; 

  Modul de executare a desenului planului reţelelor edilitare; 

  Modul de stocare şi transmitere a datelor şi informaţiilor privind reţelele edilitare. 

Proiectele executării lucrărilor de cadastru al bunurilor imobile şi de cadastru al reţele-
lor edilitare se consideră definitivate numai dacă ele conţin informaţiile complete şi ac-
tualizate. 

4.5 Documentaţia finală a cadastrului funcţional urban 

Documentaţia finală a compartimentului edilitar se va constitui din următoarele materia-
le: 

  Planul reţelelor edilitare complexe pe secţiuni standardizate, cartografiate cu pre-
cizie pe materiale rigide începând de la scara cea mai mică 1:1000 şi în versiune 
electronică; 

  Planurile tematice, întocmite la aceleaşi scări ca şi planul cadastral complex, pre-
zentate numai pentru un tip de reţea; 

  Profilul longitudinal, care se întocmeşte numai pentru reţeaua de canalizare şi 
pentru cea de alimentare cu apă. Scara distanţelor se alege egală cu scara pla-
nului sau mai mică, dacă traseul este lung şi dotările anexe sânt rare. Scara înăl-
ţimilor se va alege în funcţie de pantele specifice ale terenului din localitatea res-
pectivă. Scara poate să difere în funcţie de zone; 

  Profilele transversale: scara distanţelor va fi de 1:100 şi cea a înălţimilor de 1:10 
sau 1:50. Profilele transversale se vor prezenta grupat pentru fiecare arteră; 

  Releveele căminelor, camerelor de vizitare şi ale altor construcţii auxiliare, care 
vor fi executate la scări convenabile, stabilite de comun acord cu beneficiarul  în 
funcţie de conţinutul lor; 

  Schema tronsoanelor pe tipuri de reţele se întocmeşte în cadrul fişei arterei, la 
scara convenabilă, pentru a prezenta o vedere de ansamblu asupra tronsonului 
respectiv de reţea; 

  Fişele cu informaţii complementare: 

o Fişa de arteră - conţine date referitoare la arteră pentru fiecare tip de reţea; 

o Fişa unicat - conţine elemente constructive din structura reţelelor; 

o Fişa standard - conţine detalii de pozare etc. 
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  Diverse documente care au fost folosite la întocmirea proiectului: 

o Planurile topografice sau cadastrale vechi; 

o Planurile preluate de la deţinătorii reţelelor cu adnotările rezultate din analiza 
şi studierea terenului; 

o Schiţe, scheme, secţiuni, întocmite în teren pentru staţii, reţele inelare, profile 
etc. 

 Carnetele de teren cu observaţii, calcule, note tehnice, explicative, justificative 
etc. 

Datele şi informaţiile CFU vor fi structurate şi predate beneficiarului în versiune electro-
nică, într-un format compatibil cu programele moderne. Datele se vor codifica în con-
formitate cu metodologia unică, aprobată în Republica Moldova. 

La cererea beneficiarului, imprimarea documentaţiei finale a cadastrului funcţional ur-
ban se va efectua pe suport de plastic transparent nedeformabil şi magnetic în scopul 
utilizării lui în cadrul proiectării asistate de calculator. 

Pentru identificarea operativă şi manevrarea eficientă a informaţiei CFU, se ţine evi-
denţa ei selectivă, care constă din: 

  Evidenţa scriptică, prin intermediul cartotecilor sau registrelor, a datelor şi infor-
maţiei pentru imobile şi a planurilor tematice şi fişelor de arteră, standard (cu de-
talii de pozare) sau unicat (cu elemente constructive) pentru reţelele edilitare; 

  Evidenţa, în dosare înregistrate, a inventarelor ce conţin coordonatele şi cotele 
căminelor de vizitare. 

4.6 Ţinerea CFU şi actualizarea lucrărilor de inventariere a bunurilor  

Ţinerea CFU este un proces de operare zilnică a modificărilor, care apar în timp după 
terminarea lucrărilor pentru un anumit teritoriu. 

În scopul stocării, sistematizării şi generalizării proiectelor finalizate, preluate de la exe-
cutanţii lucrărilor de cadastru, gestionării acestei activităţi, precum şi pentru determina-
rea necesităţii de actualizare (pe porţiuni, zone sau în întreg teritoriul localităţii) se con-
stituie o subdiviziune specializată pentru ţinerea cadastrului funcţional urban. 

Atribuţiile de bază ale acestei subdiviziuni sânt: 

  Administrarea procesului de executare a lucrărilor de cadastru funcţional urban; 

  Conlucrarea cu cadastrele de specialitate, efectuarea schimbului de informaţii 
necesare şi asigurarea constituirii unui sistem unic interoperabil; 

  Asigurarea informaţională a autorităţilor în scopul adoptării operative a unor deci-
zii eficiente privind acţiunile urbanistice din localitatea respectivă şi pentru elabo-
rarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 

  Colectarea datelor şi informaţiilor de la persoane fizice şi juridice - deţinători de 
bunuri imobile; 

  Asigurarea, contra plată, cu informaţii a persoanelor fizice şi juridice; 

  Participarea la întocmirea materialelor informative pentru organizarea licitaţiilor. 

Indiferent în ce scopuri sânt solicitate, lucrările de inventariere tehnică a bunurilor imo-
bile şi reţelelor edilitare trebuie să reflecte situaţia reală din teren, fiind actualizate în 
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funcţie de modificările de ordin juridic şi tehnico-economic survenite şi în baza legislaţi-
ei în vigoare. 

Actualizarea lucrărilor de inventariere tehnică a bunurilor imobile sau reţelelor edilitare 
se execută în următoarele cazuri: 

  Dacă de la întocmirea iniţială sau ultima actualizare au trecut mai mult de şase 
ani; 

  Da ă actualizarea este solicitată în mod expres chiar 

  Într-un interval mai mic de şase ani; 

  Ori de câte ori acţiunea de aducere la zi este bine argumentată (completări cu 
unele date, refaceri în cazul apariţiei unor noi acte normative privind activitatea 
cadastrelor etc.) 

În cazul când actualizarea se execută la un interval mai mic de şase ani, se vor identi-
fica printr-o acţiune de verificare şi se vor actualiza numai fişele bunurilor imobile, la 
care s-au produs schimbări evidente (demolări, anexări, construcţii noi, modificări de 
hotare etc.). 

4.7 Înregistrarea OITE în cadastru naţional 

Cadastru naţional este reglementat de Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din 
25.02.1998 . Prezenta lege stabileşte modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunuri-
lor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a al-
tor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor 
drepturi, susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare. 

Scopul şi structura cadastrului bunurilor imobile. 

 Cadastrul bunurilor imobile, denumit în continuare cadastru, este: 

o Cadastrul general al ţării, în care se identifică, se descriu, se estimează şi se 
reprezintă pe planuri cadastrale toate bunurile imobile din ţară şi se înregis-
trează drepturile titularilor asupra lor; 

o Instrument în exercitarea împuternicirilor statului privind administrarea resur-
selor funciare, ocrotirea intereselor publice şi private în raporturile juridice ce 
ţin de bunurile imobile; 

o Un sistem de ocrotire a titularilor de drepturi patrimoniale asupra bunurilor 
imobile; 

o Un sistem deschis de informare a participanţilor la piaţa bunurilor imobile şi a 
autorităţilor publice, inclusiv a organelor fiscale. 

  Organul cadastral teritorial creează şi ţine cadastrul în raza sa de acţiune stabilită 
de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; 

  Cadastrul se constituie din planurile cadastrale ale teritoriului şi din dosarele ca-
dastrale pentru fiecare bun imobil. 

Conform art.4 (Subiecţii şi obiectele înregistrării) alin.6 al Legii Nr. 1543 din 
25.02.1998: ”Reţelele tehnico-edilitare din intravilanul localităţii nu cad sub incidenţa 
prezentei legi.” 

Totodată în art.11, alin.2, lit. ”l” al aceleiaşi legi se spune următoarele: ”Întreprinderea 
specializată în cadastru ţine, în modul stabilit de Guvern, sistemul informaţional auto-
matizat Registrul obiectelor de infrastructură inginerească”. 
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Constatări şi concluzii: 

  Actualmente OITE pot fi înregistrate în CFU, conform actelor legislative şi norma-
tive în vigoare, excepţie fiind drepturile reale asupra OITE, care urmează a fi în-
registrate în Cadastru naţional; 

  La momentul actual, OITE nu pot fi înregistrate în cadastru naţional; 

  În planul de acţiuni al ARFC pentru anul 2012 este inclus crearea Regulamentu-
lui, instrucţiunilor şi actualizare legislaţiei cadastrale în vederea înregistrării OITE 
în Cadastrul naţional. 

Soluţii recomandate: 

  Efectuarea obligatorie a ridicărilor de execuţie pentru toate OITE nou construite, 
în conformitate cu actele normative în vigoare, în sistemul naţional de coordonate 
MR99, fapt ce va permite înregistrarea OITE în CFU iar ulterior în Cadastrul naţi-
onal, minimizând esenţial costurile de inventariere şi înregistrare; 

  Efectuarea unui studiu privind situaţia CFU în cadrul APL;  

  Efectuarea cursurilor de perfecţionare a specialiştilor din cadrul APL subdiviziu-
nea specializată a CFU. 
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5 Concluzii şi recomandări - generalizare  

Constatări şi concluzii: 

  Deseori, elementele documentaţiei de urbanism se contrazic reciproc; 

  Delimitarea hotarului întărit dintre intravilanul şi extravilanul localităţilor executată 
pentru o mică parte din localităţile RM (fig. Nr. 1), executată în baza PUG înve-
chite şi nu corespund cu interesele reale de dezvoltare a comunităţii; 

  Delimitarea hotarului administrativ dintre APL sunt executate în baza unor hărţi 
învechite, nu corespund realităţii, sunt greşite şi ca urmare generează un şir de 
probleme atât în administrarea atât a Proprietăţii Publice, cât şi Proprietăţii Priva-
te; 

  Planurile urbanistice sunt depăşite, deoarece sunt elaborate în timpul Uniunii So-
vietice şi nu corespund realităţilor socio-economice (trăsătură caracteristică pen-
tru majoritatea lo-calităţilor RM.); 

  Utilizarea în procesul elaborării documentaţiei de urbanism a datelor topografice 
şi carto-grafice învechite, ce nu corespund realităţii generând erori considerabile 
în documentaţia de urbanism; 

  Nivelul transparenţei procesului decizional, atât la nivelul APL cât şi la nivelul 
APC, în domeniul elaborării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriu-
lui, strategiilor de dezvoltare regională, raională şi comunitară este nespus de jos; 

  Populaţia nu este familiarizată cu prevederile documentaţiei de urbanism şi ame-
najare a teritoriului, fapt ce generează construcţii neautorizate, construcţii ce în-
calcă prevederile PUG etc.; 

  La momentul actual, prevederile legii despre ţinerea cadastrului funcţional urban 
de către APL nu sunt respectate, în mare parte din cauza lipsei acoperirii financi-
are, personalului calificat cît şi iresponsabilităţii unor funcţionari; 

  Nu există un sistem informaţional naţional, un nomenclator al codurilor datelor, 
precum şi un regulament clar în ceea ce priveşte codificarea datelor cadastrului 
funcţional urban; 

  În procesul elaborării documentaţiei de urbanism. datele CFU nu se utilizează 
generând deteriorarea OIE, creşterea costurilor de elaborare a documentaţiei de 
urbanism, necorespunderea cu realitatea a datelor iniţiale utilizate; 

  ”… doar circa 10% dintre localităţi dispun de planuri urbanistice actualizate, cele-
lalte nu dispun de astfel de planuri sau acestea sunt învechite”; 

 12. La momentul actual, hărţile topografice utilizate la elaborarea documentaţi-
ei de urbanism sunt învechite şi nu corespund realităţii. 

  Materialele  prospecţiunilor inginereşti privind OIE necesare elaborării documen-
taţiilor de urbanism şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă incluse în  
memoriul explicativ şi în dări de seamă, executate pe hârtie de calc sau litotipare 
la scara de 1:10000; 1:5000; 1:2000, sunt utilizate şi actualizate doar în mun. 
Chişinău. În localităţile mun. Chişinău informaţia se păstrează şi actualizează 
parţial în incinta primăriei municipiului; 

  Materialele  prospecţiunilor inginereşti privind OITE necesare elaborării docu-
mentaţiilor de urbanism şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă, executa-
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te pe hârtie de calc sau litotipare la scara de 1:10000; 1:5000; 1:2000, utilizate şi 
actualizate în mun. Chişinău, reprezintă o soluţie învechită şi nu corespunde ce-
rinţelor la zi; 

  Planurile de trasare a reţelelor se eliberează doar pentru mun. Chişinău de către 
organul local de arhitectură şi urbanism, pentru restul teritoriului RM planurile de 
trasare a reţele-lor sunt elaborate de către proiectant şi acordate cu organul local 
de arhitectură şi urbanism, fapt datorat în mare parte lipsei unor planuri topogra-
fice actualizate; 

  Contrar prevederilor art. 10 aliniatul 3 al Legii Nr.163 din 09.07.2010, organul lo-
cal de arhitectură şi urbanism a mun. Chişinău percepe taxe pentru eliberarea 
planului de trasare a reţelelor; 

  O bună parte a proiectelor se execută folosind studii topografice învechite ce nu 
corespund actelor normative şi legislative în vigoare executate de către persoane 
care nu au studiile şi calificările necesare, nu dispun de licenţă în domeniul pro-
specţiunilor topogra-fo-geodezice. În unele cazuri, proiectele de lucru se execută 
utilizând materiale topografi-ce executate în perioada anilor 50-80 a secolului tre-
cut, planuri cadastrale, materiale ortofoto, imagini satelitare Google şi altele, în-
călcând flagrant legislaţia în vigoare. Drept urmare, obţinem proiecte de lucru de 
proastă calitate, cărui fapt i se datorează construcţii de o calitate dubioasă, pro-
iecte nefinalizate, cheltuirea fondurilor bugetare şi a donatorilor externi fără obţi-
nerea rezultatului scontat; 

  Utilizarea materialelor topografo-geodezice necorespunzătoare normativelor în 
vigoare, sau neutilizarea materialelor topografo-geodezice în procesul elaborării 
documentaţiei de proiect, se datorează în mare parte ineficienţei procesului de 
verificare şi control a lucrărilor topografo-geodezice; 

  Executarea proiectelor de lucru utilizând studii topografice executate în alte sis-
teme de coordonate decât sistemul naţional MoldRef99 (sisteme de coordonate 
locale sau convenţionale) generează erori şi costuri suplimentare la trasarea pro-
iectului în teren, ridicările topografice de executare a proiectului, precum şi la în-
registrarea obiectelor; 

  Este incertă situaţia cu executarea prospecţiunilor geotehnice înregistrarea, sto-
carea şi actualizarea acestora. Materialele prospecţiunilor geotehnice nu sunt 
stocate, generând cheltuieli repetate pentru executarea acestora pentru aceleaşi 
porţiuni de teren; 

  La verificarea documentaţiei de proiect nu se atrage atenţia cuvenită studiului to-
pografic, prospecţiunilor geotehnice şi anume calităţii şi corespunderii acestora 
normativelor în vigoare, excepţie fiind mun. Chişinău, unde se duce o strictă evi-
denţă a materialelor prospecţiunilor şi stocarea acestora în arhiva Direcţiei Gene-
rale Arhitectură şi Urbanism (DGAU) a primăriei municipiului; 

  Nu se respectă prevederile actelor legislative şi normative privind efectuarea pla-
nurilor de execuţie, şi anume planurile de execuţie nu sunt efectuate în baza ridi-
cărilor de execuţie, efectuându-se schematic. Acest fapt se datorează mai multor 
factori, cum ar fi ineficienţa organelor de control a APL şi APC, executarea pro-
iectelor de proastă calitate, lipsa personalului calificat, etc.; 

  Neefectuarea ridicărilor de execuţie duce la imposibilitatea evaluării corecte a vo-
lumului lucrărilor de construcţie executate, imposibilitatea înregistrării OITE în 
CFU, ulterior în Cadastru naţional şi GIS; 
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  Neefectuarea ridicărilor de execuţie va genera cheltuieli suplimentare la momen-
tul de-terminării poziţiei pentru înregistrarea OITE, micşorarea preciziei etc.; 

  Nu se respectă prevederile actelor legislative şi normative privind efectuarea pla-
nurilor de execuţie, şi anume planurile de execuţie nu sunt efectuate în baza ridi-
cărilor de execuţie, efectuându-se schematic. Acest fapt se datorează mai multor 
factori, cum ar fi ineficienţa organelor de control a APL şi APC, executarea pro-
iectelor de proastă calitate, lipsa personalului calificat, etc.; 

  Neefectuarea ridicărilor de execuţie duce la imposibilitatea evaluării corecte a vo-
lumului lucrărilor de construcţie executate, imposibilitatea înregistrării OITE în 
CFU, ulterior în Cadastru naţional şi GIS; 

  Neefectuarea ridicărilor de execuţie va genera cheltuieli suplimentare la momen-
tul de-terminării poziţiei pentru înregistrarea OITE, micşorarea preciziei etc.; 

  Actualmente OITE pot fi înregistrate în CFU, conform actelor legislative şi norma-
tive în vigoare, excepţie fiind drepturile reale asupra OITE, care urmează a fi în-
registrate în Cadastru naţional; 

 La acest moment, OITE nu pot fi înregistrate în Cadastru naţional; 

  În planul de acţiuni a ARFC pentru anul 2012, este inclus crearea Regulamentu-
lui, instrucţiunilor şi actualizare legislaţiei cadastrale în vederea înregistrării OITE 
în Cadastrul naţional. 

Soluţii recomandate: 

  Actualizarea Planurilor Urbanistice Generale existente şi elaborarea unor PUG 
pentru lo-calităţile ce nu dispun în general de astfel de planuri; 

  Actualiza delimitarea corectă a hotarelor administrative; 

  Actualizarea hotarului intravilanului în corespundere cu PUG actualizate respec-
tând interesele socio-economice a populaţiei; 

  Publicarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului online prin utili-
zarea instrumentelor şi tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC); 

  Sporirea participării cetăţenilor în treburile publice şi încurajarea transparenţei şi 
responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor TIC; 

  Responsabilizarea APL; 

  Elaborarea regulamentului de codificare a datelor din CFU; 

  Crearea unui sistem unic naţional de codificare a datelor din CFU; 

  Actualizarea PUG existente şi crearea PUG noi pentru localităţile ce nu dispun de 
asemenea planuri; 

  Actualizarea hărţilor topografice utilizate pentru elaborarea documentaţiei de ur-
banism; 

  Crearea unui sistem electronic de recepţie, stocare şi actualizare a OITE în for-
mat electronic; 

  Efectuarea prospecţiunilor topografo-geodezice în sistemul naţional de coordona-
te MR99, în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare; 

  Eficientizarea verificării prospecţiunilor topografo-geodezice pentru proiectare 
executate pe teritoriul RM; 
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  Crearea mecanismului de înregistrare actualizare şi stocare a materialelor pro-
specţiunilor geotehnice pentru proiectare executate pe teritoriul RM; 

  Verificarea respectării de către factorii implicaţi în procesul de construcţie a acte-
lor normative şi legislative privind ridicările de execuţie; 

  Efectuarea obligatorie a ridicărilor de execuţie pentru toate OITE nou construite, 
în conformitate cu actele normative în vigoare, în sistemul naţional de coordonate 
MR99, fapt ce va permite înregistrarea OITE în CFU iar ulterior în Cadastrul naţi-
onal, minimizând esenţial costurile de inventariere şi înregistrare; 

  Efectuarea unui studiu privind situaţia CFU în cadrul APL; 

  Efectuarea cursurilor de perfecţionare a specialiştilor din cadrul APL subdiviziu-
nea specializată a CFU. 
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tării sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare Publicat : 
25.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 130 Promulgat : 14.05.1999; 

 ”СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства”( СНиП 
1.02.07-87 Prospecţiuni inginereşti pentru construcţii); 

 ”РСН 28-82 Инструкция по составлению разбивочных чертежей красных 
линий, жилой застройки, отдельно стоящих зданий, очистных сооружений 
канализации, водозаборных узлов”; 

 ”РСН 32-85 Положение об инженерно-геодезической службе районных 
архитекторов и главных архитекторов городов при исполкомах Советов 
народных депутатов Молдавской ССР.”; 
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 ”РСН 33-85 Инструкция об инженерно-геодезической службе районных 
архитекторов и главных архитекторов городов при исполкомах  Советов 
народных депутатов Молдавской ССР.”; 

 ”Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям для подземного 
гражданского и промышленного строительства.” Aprobat în anul 1987; 

 ”Рекомендации по инженерным изысканиям для проектирования и 
устройства свайных фундаментов. Ed.” în anul 1983; 

 ”Руководство по изучению сейсмических свойств лессовых грунтов 
приинженерных изысканиях для строительства в сейсмических районах. 
(Руководство составлено к главе СНиП II-7-81)”.Ed. în anul 1984; 

 ”ВСН 156-88 Нормы по инженерно-геологическим изысканиям 
железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов.”; 

 ”ВСН 208-89 Нормы по инженерно-геодезическим изысканиям железных и 
автомобильных дорог.”; 

 ”Состав отчета по гидрогеологическим и инженерно-геологическим 
изысканиям (пособие к ВСН 33-2.1.05-90)”; 

 ”Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 
3.01.03-84).”; 

 ”СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве; 

 ”Типовое положение о геодезической службе в строительстве.” Aprobat în 
anul 1987. Publicat în БСТ nr. 4/1987. 

 Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к 
СНиП3.01.03-84). 

 Руководство по определению кренов инженерных сооружений башен-ного 
типа геодезиическими методами. Ed. în anul 1981. 

 Decizia consiliului municipal Chişinău Nr. 13/31 din 10 mai 2001 cu privire la 
aprobarea instrucţiunii provizorii referitor la procedura de obţinere a actelor nece-
sare pentru executarea construcţiilor, reconstrucţiilor, amenajărilor şi instrucţiunii 
provizorii referitor la procedura de examinare a chestiunilor ce ţin de combaterea 
construcţiilor neautorizate; 

 Decizia consiliului municipal Bălţi, Cu privire la aprobarea “Regulamentului cu 
privire la modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălţi”Nr. 6/7  
din 05.05.2011. 
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Annexes 

 

Annex 1 Schema etapelor de constructive si înregistrare a obiectelor de infrastructura 
tehnico - edilitara 
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Schema etapelor de constructie şi inregistrare a obiectelor de infrastructură tehnico - 
edilitară 
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