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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
PROIECTUL DE CONSTRUCŢIE A LOCUINŢELOR PENTRU PĂTURILE SOCIAL VULNERABILE, FAZA II 

Cadrul  legal 
 Acordul-cadru de împrumut întru realizarea Proiectului de 

construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II 
semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei la 16 iunie 2012. 

 Legea nr. 182 din 11 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului-cadru 
de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcţie a 
locuinţelor pentru păturile social vulnerabile,  II . 

 Organizarea procesului de construcție a locuințelor sociale este 
condusă de Unitatea de Implementare a Proiectului instituită în 
conformitatea cu Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 24 decembrie 
2012, care asigură managementul, coordonarea, supravegherea 
progresului lucrărilor de construcție și raportarea către BDCE. 
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Angajamente  asumate în cadrul Proiectului 
 

 Implementarea şi funcţionarea Proiectului este în conformitate cu 
Legislaţia de mediu (legislația naţională, standardele de drept UE şi 
tratatele internaţionale aplicabile, a căror obiectiv principal este 
conservarea, protecţia sau îmbunătăţirea mediului); 

 
 Lucrările de construcţie a blocurilor de locuit respectă normele şi 

standardele stabilite de legislaţia naţională în domeniul eficienţei 
energetice în clădiri şi utilizează cadrul legal stabilit în Planul de acţiuni 
pentru locuinţe eficiente energetic adoptată de Comisia Economică a 
Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) şi Directiva UE privind 
performanţa energetică a clădirilor, care a fost transpusă în legislaţia 
Republicii Moldova în anul 2014.  
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 Obiectivul  Fazei II a Proiectului este de a îmbunătăţi şi de a majora fondul 
de locuinţe date în locațiune pentru familiile social-vulnerabile din 
Republica Moldova.  

 Scopul Proiectului este de a construi circa 700 locuințe sociale “ la cheie” 
pentru aproximativ 2500 de persoane cu venituri mici: familii cu multi 
copii, familii tinere, tineri specialiști bugetari, persoane cu dezabilități. 
 

 Costul total al Fazei II a Proiectului constituie 20,4 milioane Euro, din 
care BDCE participă cu 65% (13,4 milioane Euro) din cost.  

 
 Împrumutul BDCE este acordat pe o perioadă de până la 20 de ani (de la 

data debursării) inclusiv 5 ani perioada de graţie.  
 

 Aportul Republicii Moldova prin intermediul autorităţilor publice locale 
constituie 35% din costul proiectului şi este constituit din aport 
nefinanciar şi aport financiar. 
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 Aportul nefinanciar al autorităţii publice locale include:  
 Valoarea construcţiei nefinalizate 
 Costul evaluării construcţiei nefinalizate 
 Valoarea terenului 
 Costul evaluării terenului 
 Costul documentaţiei de proiect 
 Costul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect 
 Costul expertizei tehnice a construcţiei nefinalizate. 
 
 În cazul în care aportul nefinanciar constituie mai puţin de 35 %, atunci 

autorităţile publice locale completează aportul financiar pînă la atingerea 
cotei de 35 %. Locuinţele construite sunt repartizate de către autorităţile 
publice locale în regim social. 

 
 În conformitate cu legislaţia în vigoare, de împrumuturi investiţionale pot 

beneficia doar autorităţile publice locale de nivelul  II. 
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PAȘII necesari de întreprins  de APL implicate în proiect cu  

CONSTRUCȚII NEFINALIZATE 

 Luarea deciziei  de către Consiliul raional referitor la participarea în proiect; 
 Evaluarea construcţiei nefinalizate; 
 Evaluarea terenului alocat pentru construcţie; 
 Expertizarea tehnică a construcţiei nefinalizate; 
 Elaborarea documentaţiei de proiect, verificarea şi expertizarea documentaţiei de 

proiect; 
 Semnarea contractului de recreditare cu Ministerul Finanțelor; 
 Semnarea contractului de colaborare cu Unitatea de Implementare a Proiectului 

(UIP II); 
 Luarea Deciziei Consiliului raional de transmitere a obiectivului dat UIP II în 

gestiune temporară pe perioada construcţiei; 
 Semnarea actului de predare-primire a obiectului în gestiune temporară pe 

perioada construcţiei. 
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PAȘII necesari de întreprins  de către APL implicate în proiect  

CU CONSTRUCȚIA BLOCULUI DE LOCUIT DE LA NIVEL ZERO 
 

 Luarea deciziei  de către Consiliul raional referitor la participarea în proiect; 
 Evaluarea terenului alocat pentru construcţie; 
 Elaborarea documentaţiei de proiect, verificarea şi expertizarea documentaţiei 

de proiect; 
 Semnarea contractului de recreditare cu Ministerul Finanțelor; 
 Semnarea contractului de colaborare cu Unitatea de Implementare a 

Proiectului (UIP II); 
 Luarea Deciziei Consiliului raional de transmitere a terenului alocat pentru 

construcție UIP II în gestiune temporară pe perioada construcţiei; 
 Semnarea actului de predare-primire a terenului în gestiune temporară pe 

perioada construcţiei. 
 
 
 



SELECTAREA BENEFICIARILOR 

 Beneficiarii finali sunt selectaţi la nivel local de către o comisie instituită în 
acest scop potrivit unui sistem de punctare, elaborat în conformitate cu 
criteriile elaborate de BDCE. Criteriile de selecţie includ condiţiile de trai, 
serviciul, familia, sănătatea , educaţia și venitul.  

 Locuinţele sociale se oferă în baza unui contract de locațiune, încheiat pentru o 
perioadă de 5 ani între Administrația Locală -proprietarul locuinţei sociale în 
termen de 30 zile de la pronunţarea Deciziei de către Consiliul Local.  

 În baza REGULAMENTULUI cu privire la modul  și condițiile de desfășurare a 
Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic 
vulnerabile II (Monitorul Oficial nr. 127 din 23.05.2014) , locuinţele sociale se 
oferă reprezentanţilor categoriilor eligibile în următoarele proporţii: 

  10% - persoanele cu dizabilităţi severe;  
 10% - persoanele dezinstituţionalizate (orfani cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 

ani); 
  15% - familiile cu cel puţin 3 copii minori, familiile cu un singur părinte care cresc 

cel puţin 2 copii minori; 
  15% - familiile care întreţin copii cu dizabilităţi severe; 
  50% - familiile tinere sub 35 ani, unde cel puţin unul din membri este angajat al 

instituţiilor bugetare sau persoane sub 35 ani angajaţi ai instituţiilor bugetare (în 
domeniul educaţiei, sănătăţii, asistenţei sociale,).* 



BLOCURI DE LOCUIT CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A 
PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 

 
  
 

or. Călărași, str. Ștefan cel Mare,  42 

Bloc de locuit cu 40 apartamente, 5 nivele 



 
BLOCURI DE LOCUIT CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A 

PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 
  
 

 

or. BRICENI, str. Uzinelor, 2 

Bloc de locuit cu 40 de apartamente 



BLOCURI DE LOCUIT CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A 
PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 
 

or. SÎNGEREI, str. Independenței, 75A 

Bloc locativ cu 5 nivele, 35 apartamente 



BLOCURI DE LOCUIT ÎN PROCES DE CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A 
PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 

 
or. SOROCA, str. Ștefan cel Mare 132  

 2 Blocuri locative cu 8 și 9 nivele, 72 apartamente 



CASE DE LOCUIT CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A 
PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 
 

15 localități ale r-lui  HÎNCEȘTI 

Mingir, casa de locuit  cu 4 
apartamente  

Hîncești,  casa de locuit cu 4 
apartamente  



CASE DE LOCUIT CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A 
PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 
 

Logănești, casa de locuit cu 8 
apartamente  

Cărpineni, casa de locuit cu 4 
apartamente  



BLOCURI DE LOCUIT CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A PROIECTULUI 
DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 
 

or. Ialoveni, str. Timisoara nr.8,   3 blocuri locative cu 9 nivele,                     
94 apartamente sociale 

Presenter
Presentation Notes
or. Ialoveni, str. Timisoara nr.8, 3 blocuri locative cu 9 nivele, 94 apartamente sociale



BLOCURI DE LOCUIT CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A PROIECTULUI 
DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 
 

Or. Nisporeni, c. Varzaresti,  4 blocuri cu 5 nivele,  93 apartamente sociale 

Presenter
Presentation Notes
Or. Nisporeni, c. Varzaresti, 4 blocuri cu 5 nivele, 93 apartamente sociale



BLOCURI DE LOCUIT CONSTRUITE ÎN CADRUL  FAZEI II A 
PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR SOCIALE 
 Dotările sanitare în apartamentele sociale 



 
 

Mulțumesc pentru atenție! 
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