
Raport 

privind situaţia ce  ţine de adaptarea clădirilor cu rampe de acces şi măsurile 

întreprinse în asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă 

 

În scopul realizării acţiunilor nr. 6.7 şi 6.7.1 stipulate în Strategia de 

incluziune  socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), aprobată prin Legea 

nr. 169 din 09.07.2010, îndeplinirii Hotărîrii Guvernului nr. 599 din 13.08.2013 cu 

privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de 

asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială şi a 

ordinului Ministrului nr. 124 din 28.08.2013 cu privire la executarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 599 din 13.08.2013 şi  ordinului Şefului Inspecţiei de Stat în 

Construcţii nr. 03 din 10.02.2014, Inspecţia de Stat în Construcţii  a efectuat 

selectiv controale în 32 raioane ale republicii, 2 municipii, mun. Chişinău şi       

mun. Bălţi. 

Au fost supuse controlului organele autorităţii publice locale, selectiv 

instituţiile de proiectare privind respectarea documentelor respective în procesul de 

emitere a certificatelor de urbanism, elaborării documentaţiei de proiect, 

autorizaţiilor de construire, totodată, menţionăm, că pe parcursul anilor 2010-2013 

şi 9 luni ai anului 2014, Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat 1724 controale 

la etapa de execuţie a obiectelor, ca urmare, au fost depistate 405 încălcări ale 

cerinţelor normative privind accesul persoanelor cu dizabilităţi, în baza cărora au 

fost întocmite acte de stopare a construcţiilor, pînă la înlăturarea încălcărilor 

depistate. 

La etapa de recepţie finală au fost inspectate 824 obiecte. În cazurile depistării 

neconformităţilor beneficiarii, prin măsuri prevăzute de lege, au fost obligaţi să 

înlăture erorile ce ţin de tema vizată, cu indicarea termenelor de corectare. 

În procesul de exploatare a obiectelor la 382 a fost depistată lipsa accesului 

pentru persoane cu dizabilităţi. În toate cazurile au fost întocmite prescripţii cu 

aplicarea însemnărilor în Cartea tehnică, în vederea înlăturării neconformităţilor 

depistate. 

În total de către Inspecţie, în perioada anilor 2010-2013 şi 9 luni ai anului 

2014 au  fost efectuate 2960 controale la acest capitol. Pentru încălcările depistate 



au fost întocmite 311 prescripţii cu indicarea termenelor de înlăturare a erorilor şi 

întocmite 82 procese-verbale cu privire la contravenţie. 

În rezultatul măsurilor întreprinse de Inspecţie au fost corectate şi ajustate la 

cerinţele normative accesele la 305 obiecte. Pe parcurs se supraveghează 

executarea cerinţelor stabilite pe volumul integru. 

De asemenea, este de reţinut faptul că, Inspecţia anterior a efectuat la 

şantierele aflate în faza de construire, o serie de controale totale, inopinate şi 

tematice la acest capitol în rezultatul căror s-au constatat unele abateri de la 

legislaţia în vigoare  care au fost înlăturate chiar pe parcursul controalelor sau 

imediat după finisare. 

Prim urmare, Inspecţia consideră că, aşa controale duc nu numai la sporirea 

calităţii în construcţii  dar şi la eficientizarea activităţii activităţii companiilor 

implicate în lucrările de construcţii, respectarea strictă a legislaţiei şi normativelor 

tehnice. 

A devenit mai productivă şi conlucrarea Inspecţiei cu organele publice locale, 

Asociaţiile obşteşti, agenţii economici, inclusiv şi cu persoanele cu dizabilităţi. 

Inspecţia ţine în permanenţă la control respectarea  îndeplinirii documentelor 

tehnico-normative. Actualmente se află în fază de anchetă publică procesele 

documentelor normative NCCM C.01.06-2014 „Cerinţe generale de securitate 

pentru obiectele de construcţie şi accesibilitatea lor pentru persoanele cu 

dizabilităţi” şi CP C.01.02-2014 „Reguli pentru proiectarea accesului persoanelor 

cu dizabilităţi în clădirile industriale şi civile”. 

În scopul  asigurării îndeplinirii cerinţelor ce ţin de problema vizată, Inspecţia 

de Stat în Construcţii a atenţionat suplimentar instituţiile de proiectare şi Serviciul 

de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor despre 

obligaţiunea aplicării normelor tehnice ce prevăd respectarea prevederilor 

referitoare la asigurarea accesului în clădiri publice a persoanelor cu dizabilităţi. 

Concomitent, vă informăm, că Inspecţia permanent verifică îndeplinirea 

tuturor normelor şi cerinţelor prevăzute de Normativele tehnice în construcţii, 

inclusiv şi cele ce se referă la protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Constatăm că, majoritatea clădirilor gestionate de autorităţile publice locale 

de rangul I şi II nu dispun  actualmente de aceste accese. 



Ţinînd cont de importanţa problemei, Inspecţia de Stat în Construcţii şi pe 

viitor va lua la un strict control îndeplinirea întocmai a prevederilor cerinţelor 

normativelor tehnice privind executarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă 

la obiectivele social-culturale şi va obliga toţi factorii implicaţi în acest proces să 

aducă în concordanţă deficienţele nominalizate. 

Pentru îmbunătăţirea situaţiei în problema în cauză de către Inspecţia de Stat 

în Construcţii a fost emis un ordin  prin care se interzice recepţionarea obiectivelor 

de diferite meniri în lipsa accesului persoanelor cu mobilitate redusă. 

Acest lucru important poate fi îndeplinit la un nivel înalt – atunci cînd toţi 

responsabilii, care participă, începînd de la administraţia publică locală, investitori, 

proiectanţi, executori, instituţiile de stat, Asociaţiile obşteşti vor respecta strict 

legislaţia, normativele tehnice în construcţii şi se vor gîndi la cei care au necesitate 

de aceste accese. 

Menţionăm faptul, că Inspecţia anual planifică controale privind 

problema vizată şi după intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului menţionate şi 

organizarea seminarelor tematice de către Minister cu participarea arhitecţilor, 

proiectanţilor, verificatorilor de proiecte, arhitecţi ai raioanelor, oraşelor şi 

municipiilor cu participarea reprezentanţilor asociaţiilor obşteşti ce reprezintă 

interesele persoanelor cu dizabilităţi, lucrul la acest capitol a început esenţial să 

se îmbunătăţească. 

Dacă anterior această activitate a fost monitorizată lunar, trimestrial, anual, 

acum începînd cu luna august 2014, Inspecţia solicită de la Inspecţiile teritoriale, 

informaţii, rapoarte săptămînale la acest capitol, luînd în consideraţie problema 

importantă pentru societate. 

Ţinînd cont de importanţa problemei, Inspecţia pe viitor va ţine la un strict 

control îndeplinirea întocmai a prevederilor cerinţelor normative tehnice privind 

executarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă la obiectivele social-

culturale şi va obliga toţi factorii implicaţi în acest proces să aducă în 

concordanţă deficienţele nominalizate 


