
 

Raport privind realizarea măsurilor de politici sectoriale pe anul 2021 în domeniul construcțiilor 
 

N
r
/o

 Denumirea 

acțiunii/măsurile 

de politică 

Realizat  
Perioada de 

implementare 

Costul acțiunii, mii lei 

Note/explicații  

Mijloace necesare pentru 

finalizarea implementării acțiunii 

(mii lei) 

TOTAL  

Executat 

până la 

01.01.2021 

2021 Planificat în 

buget 2022  

(mii lei) 

CBTM 2023-2025 

aprobat precizat executat 2 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Subprogramul 6104 „Dezvoltarea bazei normative în construcții” 

1. Acțiunea 1: 

Elaborarea 

sistemului de 

documente 
normative în 

construcții. 

 
(HG nr. 1436/2008 

pentru aprobarea 

Regulamentului cu 
privire la 

administrarea 

mijloacelor pentru 
finanțarea 

sistemului de 

documente 
normative în 

construcții) 

Acțiunea nu a fost 
realizată. 

 

Permanent 9 087,80 385,152 9 604,2 5 604,20 538,60 9 604,2 - 5 065,6 

S-a întocmit o scrisoare cu nr. 

10/1-4789 din 05.08.2020 către 
Ministerul Finanțelor, prin care 

s-a solicitat asumarea 

angajamentelor multianuale pe 

o perioadă de până la 3 ani 

pentru elaborarea documentelor 

normative în construcții, la care 
prin scrisoarea nr. 23/4-3/380 

din 01.10.2020 Ministerul 

Finanțelor ne-a comunicat că 
achiziționarea serviciilor pentru 

elaborarea documentelor 

normative în construcții nu cad 
sub incidența prevederilor 

menționate din Legea finanțelor 

publice şi responsabilității 
bugetar-fiscale nr. 181 /2014, 

ceea ce a făcut imposibil 

lansarea licitației pentru 
elaborarea documentelor 

normative pe o perioadă de până 
la 3 ani. 

12 604,2 15 604,2 20 604,2 

2. Acțiunea 2: 

Elaborarea 
eurocodurilor. 

 

(H.G. nr.933/2014 
cu privire la 

armonizarea 

reglementărilor 
tehnice și a 

standardelor 

naționale în 
domeniul 

construcțiilor cu 

legislația și 
standardele 

europene; Agenda 

de Asociere 2021-
2027) 

Acțiunea nu a fost 

realizată. 
 

Permanent 1 000,00  3 000,0 0,00 0,00 1 000,0 0,0 

S-a întocmit o scrisoare cu nr. 

10/1-4789 din 05.08.2020 către 

Ministerul Finanțelor prin care 
s-a solicitat asumarea 

angajamentelor multianuale pe 

o perioadă de până la 3 ani 
pentru elaborarea documentelor 

normative în construcții, la care 

prin scrisoarea nr. 23/4-3/380 
din 01.10.2020 Ministerul 

Finanțelor ne-a comunicat că 

achiziționarea serviciilor pentru 
elaborarea documentelor 

normative în construcții nu cad 

sub incidența prevederilor 
menționate din Legea finanțelor 

publice şi responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181 /2014, 
ceea ce a făcut imposibilă 

lansarea licitației pentru 

elaborarea Eurocodurilor pe o 
perioadă de până la 3 ani. 

1 500,0  1 500,0 1 500,0  



3. Acțiunea 3: 

Elaborarea Planului 
de amenajare a 

teritoriului național 

și teritoriilor 

regionale. 

(Art.19 lit.a) al Legii 

nr. 835/1996 privind 
principiile 

urbanismului și 

amenajării 
teritoriului) 

A fost elaborat 

proiectul Caietului de 
sarcini pentru 

elaborarea Planului de 

amenajare a teritoriului 

național.  

 

Permanent 7 000,00  3 000,0 0,00 0,00 5 000,0 0,0 

 

5 000,0 3 019,8 - 

Total Subprogram 6104    15 604,2 5 604,20 538,60      

2. Subprogramul 7508 „Gestionarea și menținerea fondului locativ” 

4. Acțiunea 1: 

Gospodăria de 

locuințe și 

gospodăria 

serviciilor 

comunale: Program 

de reabilitare a 
fondului locativ 

 

(Legea nr. 1402 din 
24.10.2002 

serviciilor publice 

de gospodărie 
comunală) 

Acțiunea nu a fost 
realizată. 

Inițierea implementării 

programului de 

reabilitare a fondului 

locativ a fost 

preconizată pentru anul 
2020 și continuarea în 
anul 2021. 

Totodată, evocăm 

faptul că prin Legea nr. 

173/2020 privind 
modificarea Legii 

bugetului de stat pentru 
anul 2020 nr. 

172/2019, anexa nr. 3 a 

fost modificată, iar 

măsura privind 

gestionarea și 

menținerea fondului 
locativ a fost exclusă, 

stabilindu-se ca fiind 

neprioritară în 
contextul pandemiei 
Covid-19. 

De asemenea, prin 

Legea nr. 135/2021 

privind modificarea 
Legii bugetului de stat 

pentru anul 2021 nr. 

285/2020, anexa nr. 3 a 

fost modificată, iar 

măsura privind 

gestionarea și 
menținerea fondului 

locativ, de asemenea a 
fost exclusă. 

Prin urmare, 

implementarea 
programului de 

reabilitare a fondului 

locativ nu a fost 
posibilă din cauza 

retragerii mijloacelor 

financiare aprobate 

   2 000,0 0,00 0,00  0,0 

Implementarea Programului de 

reabilitare a fondului locativ nu 
a fost posibilă din cauza 

retragerii mijloacelor financiare 

aprobate pentru anul 2020 și 
anul 2021, iar includerea 

Programului vizat în CBTM 

pentru anul 2023-2025 nu este 
relevantă. 

   



pentru anul 2020 și 

anul 2021, iar 
includerea programului 

vizat în CBTM pentru 

anul 2023-2025 nu este 

relevantă. 

Total Subprogram 7508    2 000,0 0,00 0,00      

3. Subprogramul 7504 „Construcția locuințelor”   

5. Acțiunea 1: 

Proiectul 

„Construcția 

locuințelor sociale” 
II 

Proiectul de 

construcție a 
locuințelor sociale 

conform Acordului 

Cadru de împrumut 

dintre Guvernul RM 

şi Banca de 

Dezvoltare a 
Consiliului Europei, 

ratificat prin Legea 

nr. 182 din 11 iulie 
2012. Unitatea de 

Implementarea 
Proiectului a fost 

instituită în baza 

prevederilor HG nr. 
988/2012, scopul de 

bază fiind 

construcția a 700 
locuințe pentru 2500 

persoane cu venituri 

mici. 

Executarea lucrărilor 
de construcție, a 

serviciilor de 

supraveghere tehnica 
si de autor la 2 

subproiecte in derulare 

din orașele Cimișlia si 
Rezina cu 121 locuințe 

sociale, inclusiv 

executarea 

cheltuielilor de 

întreținere a UIP 

2013-2022 20,4 mln. 
Euro 

335 706,0 0,00 8 598,6 
 

2 313,0 3 000,0 - 6 285,6 

Obiectivele vor fi finalizate în 

anul 2022. Din cauza situației 
pandemice, mersul lucrărilor a 

fost încetinit, totodată, și 

nealocarea mijloacelor 
financiare de către Consiliul 

raional au dus la neexecutarea 
bugetului 

   

Total Subprogram 7504    0,00 8 598,6 2 313,0      

4. Subprogramul 5011 „Securitatea industrială”   

6. Acțiunea 1: 

Asigurarea 
respectării cerințelor 

calității în 

construcții la toate 
fazele de concepere, 

proiectare, 

autorizare, 
executare, 

exploatare, post-

utilizare a 
construcțiilor și la 

producerea 

materialelor și 
articolelor pentru 

construcții și 

drumuri, asigurarea 
utilizării raționale a 

investițiilor publice 
în construcții, 

supravegherea pieței 

privind materialele 

˗ Controale 

planificate- 171; 

˗ Controale inopinate 
efectuate- 33; 

˗ Verificarea 

întreprinderilor pentru 

emiterea avizelor de 

participare la licitații-             

433; 

˗ Verificarea 
corectitudinii emiterii 

actelor permisive de 

APL- 199; 

˗ Obiecte 
recepționate- 16; 

˗ Controale cu privire 

la accesul persoanelor 

cu handicap 
locomotor- 206; 

˗ Controlul 

investițiilor publice în 

construcții-75; 

Permanent 57 799,72 13 712,7 10 511,4 10 249,9 9 205,9 11 016,2 - 1 044,0 

Discrepanțele sumelor 

executate în raport cu cele 

planificate sunt cauzate de 
alocările suplimentare pentru 

asigurarea funcționalității AST 

și acoperirii domeniilor și 

funcțiile stabilite.  

Totodată, lipsa cadrelor (deficit 
de aprox. 70 inspectori), cât și 

Moratoriul instituit pentru 

angajarea cadrelor noi, a 
influențat asupra numărului de 

controale efectuate și alte 

activități desfășurate în perioada 
de raportare. 

11 627,04 11 627,04 11 627,04 



de construcții, 

protecția 
consumatorilor în 

sfera construcțiilor 

(AST) 

 

(Legea nr.721/1996 

privind calitatea în 
construcții; Legea 

nr.509/1995 

drumuri; Legea 
nr.7/2016, privind 

supravegherea pieței 

în ceea ce privește 
comercializarea 

produselor 

nealimentare; Legea 
nr.105/2003 privind 

protecția 

consumatorilor; HG 
nr.360/1996, Anexa 

3 privind executarea 

controlului de stat 
asupra utilizării 

investițiilor publice 

în construcții; HG 
nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea și 
funcționarea 

Agenției pentru 

Supraveghere 
Tehnică) 

˗ Valoarea lucrărilor 

controlate, mii lei-

572.360; 

˗ Valoarea 
exagerărilor 

constatate, mii lei-

52.466; 

˗ Înregistrarea 

autorizațiilor de 

construire-798; 

˗ Prescripții 
înmânate-235; 

˗ Procese verbale de 

contravenție întocmite 

-129; 

˗ Valoarea amenzilor 

aplicate, lei-352.050; 

˗ Petiții examinate-

9608; 

˗ Scrisori/demersuri 
examinate-8116; 

˗ Note informative 

elaborate -85; 

˗ Ședințe, mese 
rotunde în cadrul AST 

organizate -12; 

˗ Ședințe, mese 

rotunde în cadrul altor 
autorități desfășurate-

37. 

7. Acțiunea 2: 

Asigurarea 
respectării cerințelor 

de securitate 

industrială a 
obiectelor industrial 

periculoase la care 

se practică activități 
și/sau lucrări, 

supravegherea pieței 

privind 
utilajele/obiectele 

industriale 

periculoase și 
protecția 

consumatorilor în 

sfera securității 
industriale (AST) 

 

(Legea nr.116/2012 
privind securitatea 

industrială a 

obiectelor 
industriale 

periculoase; 

Legea nr.7/2016 
privind 

supravegherea pieței 

˗ Controale 

planificate efectuate-

260; 

˗ Controale inopinate 
efectuate-2; 

˗ Verificări tehnice 

primare OIP realizate-
222; 

˗ Supraveghere 

tehnică LCM și OIP-7; 

˗ Recepție în 

exploatare a OIP-
1036; 

˗ Notificări lucrări de 

reglare-362; 

˗ Luare la evidență 
OIP-442; 

˗ Acte de constatare 

obiecte sezoniere 

întocmite -310; 

˗ Înregistrarea 

documentelor de 

proiect-17921; 

˗ Coordonarea Planuri 
de desfășurare a 

lucrărilor miniere-43; 

˗ Consultanțe 

agenților economici în 

Permanent 31 834,2 4 280,1 6 567,0 6 406,8 5 753,4 6 882,6 - 653,4 

Discrepanțele sumelor 

executate în raport cu cele 

planificate sunt cauzate de 
alocările suplimentare pentru 

asigurarea funcționalității AST 

și acoperirii domeniilor și 
funcțiile stabilite.  

Totodată, lipsa cadrelor (deficit 
de aprox. 70 inspectori), cât și 

Moratoriul instituit pentru 

angajarea cadrelor noi, a 
influențat asupra numărului de 

controale efectuate și alte 

activități desfășurate în perioada 
de raportare. 

7 266,9 7 266,9 7266,9 



în ceea ce privește 

comercializarea 
produselor 

nealimentare". 

Comercializare 
produselor 

nealimentare art.7 

alin.4; Legea nr. 
105/2003 privind 

protecția 

consumatorilor) 

domeniul securității 

industriale oferite-32; 

˗ Acte permisive 
eliberate-43; 

˗ Participări în 

comisiile de atestare a 

specialiștilor și 
muncitorilor-541; 

˗ Specialiști și 

muncitori atestați 
(persoane)-16290; 

˗ Ședințe, mese 

rotunde în cadrul AST 

organizate-12; 

˗ Ședințe, mese 
rotunde în cadrul altor 

autorități desfășurate-

38. 

8. Acțiunea 3: 

Asigurarea 

respectării cerințelor 

în domeniul 
geodeziei, 

cartografiei și 

geoinformaticii 
(AST). 

 

(Legea nr. 778/2001 
cu privire la 

geodezie, 

cartografie și 
geoinformatică) 

˗ Controale 

planificate efectuate- 
14; 

˗ Controale inopinate 

efectuate-2; 

˗ Activități 
îndeplinite-11; 

˗ Participarea la 

seminare-8; 

˗ Note informative 

elaborate-6; 

˗ Examinare scrisori-

33. 

Permanent 11 622,2 600,4 2 626,8 2 562,5 2 301,4 2 752,8 - 261,1 

Discrepanțele sumelor 

executate în raport cu cele 
planificate sunt cauzate de 

alocările suplimentare pentru 

asigurarea funcționalității AST 
și acoperirii domeniilor și 
funcțiile stabilite.  

Totodată, lipsa cadrelor (deficit 

de aprox. 70 inspectori), cât și 

Moratoriul instituit pentru 
angajarea cadrelor noi, a 

influențat asupra numărului de 

controale efectuate și alte 
activități desfășurate în perioada 
de raportare. 

2 906,8 2 906,8 2 906,8 

9. Acțiunea 4: 

Asigurarea 

respectării securității 

și sănătății în muncă, 
prevenirea și 

cercetarea 

accidentelor în 
muncă, 

supravegherea pieței 

privind 

echipamentele 

individuale de 
protecție (AST). 

 

(Legea securității și 
sănătății în muncă 

nr.186/ 2008, 

art.232 alin.1) 

Competențe preluate 
de Inspectoratul de 

Stat al Muncii, în 

conformitate cu HG 
nr. 936/2021. 

  1098,8 0,00 0,00 0,00 0,00 -  

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

10. Acțiunea 5: 

Asigurarea modului 

în care autoritățile 

publice, unitățile 
economice, factorii 

de decizie, alte 

˗ Controale 

planificate efectuate-
253; 

˗ Controale inopinate 

efectuate-57; 

Permanent 24 855,3 1 893,4 5 472,5 5 338,5 4 794,5 5 735,0 -544,0 

Discrepanțele sumelor 

executate în raport cu cele 
planificate sunt cauzate de 

alocările suplimentare pentru 

6 055,8 6 055,8 6 055,8 



categorii de salariați, 

precum și persoanele 
fizice respectă 

legislația, 

standardele, normele 

și regulile de apărare 

împotriva 

incendiilor și de 
protecției civilă, 

supravegherea pieței 

privind articolele 
pirotehnice. (AST). 

 

(Legea nr.271/1994 
cu privire la 

protecția civilă; 

Legea nr. 67/1994 
privind apărarea 

împotriva 

incendiilor) 

˗ Prescripții 

înmânate- 265; 

˗ Procese-verbale de 

contravenție 
întocmite-16; 

˗ Valoarea amenzilor 

aplicate, lei-179300; 

˗ Emiterea avizului la 
obținerea 

Certificatului de 

urbanism pentru 
proiectare-55; 

˗ Emiterea avizului la 

obținerea Autorizației 

de schimbare a 
destinației-5; 

˗ Emiterea avizului la 

Autorizația de mediu 
pentru folosință 

specială a apei-248; 

˗ Participarea la 

seminare, ședințe-12; 

˗ Note informative/de 
serviciu elaborate-7; 

˗ Examinare scrisori 

și petiții-1424. 

asigurarea funcționalității AST 

și acoperirii domeniilor și 
funcțiile stabilite.  

Totodată, lipsa cadrelor (deficit 
de aprox. 70 inspectori), cât și 

Moratoriul instituit pentru 

angajarea cadrelor noi, a 
influențat asupra numărului de 

controale efectuate și alte 

activități desfășurate în perioada 
de raportare. 

Total Subprogram 5011    25 177,7 24 557,7 22 055,2      

 
 

 


