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DECIZIE 
din 22 iunie 2017 
cauza nr. 04/17 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 

         petiționarilor: A.V. și alții  
reclamaților: Compania de Construcții SRL „Glorinal”, Pretura sec. Rîșcani, 
verificatorul – Dl. Z.A., proiectantul – Dl. S.V., şeful de şantier – Dl. I.P. 
au deliberat, în ședință publică, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 
Pretinsa discriminare indirectă pe criteriu de dizabilitate.  
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii  
Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121 din 25.05.2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 
Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității nr.298 din 21.12.2012. 
 

III. Susținerile părților 
       Alegațiile petiționarilor 

3.1 Dna V.A. declară că, la data de 16 septembrie 2010, a încheiat un contract (nr. 56-
C/O) de investiții în construcții cu SRL „Glorinal”. Obiectul contractului l-a constituit 
imobilul din cadrul complexului locativ situat pe str. Calea Orheiului 113/1 
apartamentul nr. 63 în mun. Chişinău. Conform schemei blocului locativ ce a fost 
prezentată la data semnării contractului, era prevăzut ca la intrarea în scară să fie 
amplasată o rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, începând de la 
intrarea în bloc şi până la ascensor. Pe parcursul efectuării construcţiei, antreprenorul 
SRL „Glorinal” unilateral şi cu încălcarea normelor existente a modificat structura 
blocului locativ, micşorând perimetrul încăperii de acces de afară la nivelul unu al 
scării, excluzând rampa de la scări. Prin urmare, persoanele cu mobilitate redusă nu 
pot avea acces la primul nivel şi la ascensor.  

3.2 La data de 31 martie 2017 un grup de 25 persoane au depus o plângere colectivă, în 
care notează că au încheiat contracte de investiţii în construcţii cu SRL „Glorinal”. 
Obiectul contractelor l-a constituit imobilele din cadrul complexului locativ situat pe str. 
Calea Orheiului 113/1, mun. Chişinău. Antreprenorul nu a prevăzut şi nici nu a 
executat la scările de la intrare rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.  
 

     Susținerile reclamaților  

3.3 S.R.L. "Glorinal" susține că blocurile locative din Calea Orheiului, 113/1 au fost 
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construite în conformitate cu documentaţia de proiect aprobată în modul stabilit. Având 
în vedere condiţiile de relief şi planimetrie pentru poziţia 1-3 din Planul general nu a 
fost posibilă organizarea întru-un nivel a holului şi palierul etajului I. La moment 
blocurile poziţia 1-3 din Planul general sunt în proces de recepţie la terminarea 
lucrărilor. Până la recepţia finală a complexului locativ vor fi executate intervenţii 
suplimentare pentru ameliorarea situaţiei create. 

3.4 Pretura sec. Rîșcani notează că, în rezultatul examinării s-a constatat că SRL 
„Glorinal” deține doar procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La această 
etapă pretura a înaintat cerințele invocate de petiționar. Până la semnarea procesului-
verbal de recepție finală SRL „Glorinal” a fost obligat să instaleze rampă la scări, sau 
să elaboreze o altă soluție care va permite persoanelor cu dizabilități accesul în 
interiorul imobilului. 

3.5 Proiectantul, la ședința de audieri, a explicat că obiectul dat a fost proiectat conform 
certificatului de urbanism. Obiectul a fost proiectat fără stabilirea sarcinilor de 
proiectare, deoarece aceasta nu este locuință socială.  Acest proiect a fost realizat în 
baza normelor din anul 2002, subliniind că acest act normativ se referă la planul 
general și intrarea în clădire și nu este indicat accesibilitatea persoanelor cu dizabilități 
în apartament. Abia în anul 2012-2014 a fost adoptate acte normative în care să fie  
prevăzută accesibilitatea și anume accesul de a intra în apartament. Pînă la 
proiectarea acestui bloc locativ nu era nici o dispoziție concretă referitor la persoanele 
cu  dizabilități,  era indicat că acces trebuie să fie numai la intrare în bloc. Proiectantul 
susține că obligația lor era ca să asigure numai o rampă pentru a avea acces la 
locuință, accesibilitatea se are în vedere numai întrarea în casa de locuit. 

3.6 Verificatorul de proiect a susținut că proiectul a fost verificat în întregime. Abateri nu 
au fost depistate, proiectul a fost elaborat în conformitate cu  standardele privind 
accesibilitatea, existente în acea perioadă.  

3.7 Dirigintele de  șantier a explicat că lucrările de la obiectul aflat pe str. Calea Orheiului 
au fost verificate și executate conform proiectului. 

 
IV.  Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituţia Republicii Moldova prin art. 16 alin.(2) garantează dreptul la egalitate 

tuturor cetăţeniilor Republicii Moldova stipulând că toți sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.  

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin.(1) 
stabilește că scopul legii este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi 
asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în 
sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de 
rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, 
dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă 
definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în 
drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea 
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege 
sau pe criterii presupuse și definiția acomodării rezonabile – orice modificare sau 
adaptare necesară și adecvată, într-un caz particular, care nu impune o sarcină 
disproporționată sau nejustificată atunci când este nevoie pentru a asigura unei 
persoane, în cazurile stabilite de lege, exercitarea drepturilor și libertăților 
fundamentale în condiții de egalitate cu ceilalți; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul 
discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 8 
interzice orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la servicii și bunurile 
disponibile publicului, indicând o listă deschisă de bunuri și servicii.  

4.3 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 
30.03.2012 la art. 8 alin.(6) prevede că discriminarea persoanelor cu dizabilităţi 
constând în orice deosebire, excludere, marginalizare, limitare sau preferinţă, precum 
şi în refuzul de creare a condiţiilor favorabile şi de adaptare rezonabilă, care conduc la 
imposibilitatea sau complicarea recunoaşterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, 
politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă şi se pedepseşte conform 
legislaţiei în vigoare; art. 17 alin. (1) stipulează că în scopul asigurării unei vieţi 
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independente persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile publice centrale şi locale, 
organizaţiile nonguvernamentale, agenţii economici, indiferent de forma de organizare 
juridică, în funcţie de competenţele lor funcţionale, evaluează situaţia în domeniu şi 
întreprind măsuri concrete pentru a facilita accesul persoanelor cu dezabilități, în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, la informaţie şi la mijloacele 
de comunicare, inclusiv la tehnologia informaţiei şi la comunicaţiile electronice, la alte 
utilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în localităţile urbane, cât şi în 
localităţile rurale, în  conformitate cu normativele în vigoare; alin.(2) spune că 
identificarea şi eliminarea obstacolelor/barierelor faţă de accesul deplin al persoanelor 
cu dizabilităţi trebuie aplicate în special la clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte 
utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii publice şi locuri de muncă, 
la serviciile de informare şi comunicare, inclusiv serviciile electronice şi de urgenţă, de 
asemenea la alte utilităţi şi servicii publice; art.19 alin. (1) prevede că obiectele de 
menire socială trebuie să fie amenajate într-un mod care să le facă accesibile pentru 
persoanele cu dizabilităţi: dotate cu căi de acces şi instalate cu respectarea actelor 
normative în vigoare vizând domeniul respectiv; alin. (2) notează că în cazul în care 
obiectele de menire socială, din motive tehnice, nu pot fi amenajate astfel încât să fie 
accesibile persoanelor cu dizabilităţi cu respectarea normativelor în vigoare, 
autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile obşteşti şi persoanele juridice de 
drept public sau de drept privat trebuie să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru 
adaptarea rezonabilă a obiectelor în cauză la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi. 

4.4 Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996 art. 22 alin. (1) 
investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau 
intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi răspund de îndeplinirea 
următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: a) stabilirea 
nivelului calitativ ce trebuie realizat  prin proiectare şi execuţie pe baza documentelor 
normative, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate; b) obţinerea certificatului de 
urbanism, autorizaţiei de construire şi avizelor prevăzute de lege; c) prezentarea 
proiectelor pentru verificare şi înlăturarea neregulilor depistate în urma verificării; d) 
asigurarea verificării  execuţiei corecte a  lucrărilor de construcţii  prin responsabili 
tehnici atestaţi sau agenţi economici de consultanţă specializaţi şi autorii proiectelor, 
pe tot parcursul lucrărilor; e) acţionarea  în vederea soluţionării neconformităţilor, a 
defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor 
proiectelor;  f) asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi 
(sau) la expirarea perioadei de garanţie; g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi 
predarea acesteia către proprietar; h) asigurarea expertizării construcţiilor de către 
experţi tehnici atestaţi  în cazurile în care la aceste construcţii se execută lucrările 
prevăzute la art. 19 alin. (2); art.25 alin. (1) se prevede că specialiştii verificatorii de 
proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor răspund în 
mod solidar cu proiectantul de asigurarea nivelului de calitate corespunzător 
exigenţelor esenţiale, alin. (2) stipulează că responsabilii tehnici atestaţi şi diriginţii de 
şantier atestaţi  răspund,conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzător exigenţelor esenţiale, la lucrările de construcţii pentru care sunt 
angajaţi. 

4.5 Legea privind protecția socială a invalizilor nr. 821 din 24.12.1991 (în vigoare la 
momentul proiectării) la art. 8 se prevede că proiectarea şi construirea centrelor 
populate, formarea cartierelor de locuit, elaborarea soluţiilor de proiect, construcţia şi 
reconstrucţia clădirilor, instalaţiilor, complexelor şi comunicaţiilor, precum şi elaborarea 
şi producerea mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţii şi de informare 
fără amenajarea acestor obiective şi mijloace pentru accesul la ele şi folosirea de ele a 
invalizilor nu se admite. 

4.6 Hotărârea Guvernului nr. 329 din 23.4.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la atestarea  tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în 
construcţii la pct. 3 se stabilește că sunt supuși atestării/reatestării specialiştii cu 
activităţi în proiectare, verificatori de proiecte, experţi tehnici, diriginţi de şantier, 
responsabili tehnici, diriginţi pentru executarea lucrărilor specializate şi pentru 
montarea instalaţiilor aferente construcţiilor, responsabili tehnici pentru lucrări 
specializate şi instalaţii aferente construcţiilor şi personalul de specialitate din 
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laboratoarele de încercări în construcţii (în continuare – specialişti), care sunt 
responsabili de calitatea construcţiilor, potrivit obligaţiilor ce le revin conform legii.  

4.7 Normativului în construcţii NCM C.01.06-2014, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 48 din 08.04.2014, rampa de acces trebuie 
să aibă o structură cu suprafaţa continuă şi antiderapantă (pct. 3, pct. 4.9), cu unghi 
de înclinaţie de maxim 8%-10% (pct. 4.5.2), cu lăţimea de minim 1,0 metri (pct. 4.16), 
îngrădită din ambele părţi cu bare de sprijin (pct. 4.8). 

4.8 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 5 alin. (3) 
menţionează faptul că pentru a promova egalitatea şi a elimina discriminarea, Statele 
Părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura adaptarea rezonabilă; art. 9 
alin. (1) stipulează că pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască 
independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii, statele părţi vor lua 
măsuri adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiţii de egalitate 
cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv 
la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii 
deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale. 

4.9 Comentariul General nr. 2 (2014) cu privire la accesibilitate adoptat de 
Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la pct.25 notează că 
accesibilitatea vizează un grup de persoane, în timp ce acomodarea rezonabilă 
vizează persoane individuale. Acest lucru înseamnă că asigurarea accesibilității este o 
obligație ex-ante. Prin urmare, statele părți au datoria de a se asigura o accesibilitate 
înainte de a primi o cerere individuală pentru a introduce sau de a folosi un loc sau un 
serviciu. Statele părți trebuie să stabilească standarde de accesibilitate, care trebuie 
să fie adoptate în urma consultării cu organizațiile persoanelor cu dizabilități și trebuie 
să fie puse la dispoziția furnizorilor de servicii, constructori și alți factori relevanți. 
Standardele de accesibilitate trebuie să fie extinse și standardizate. În cazul 
persoanelor care au dificultăți specifice și care nu au fost luate în considerare atunci 
când standardele de accesibilitate au fost dezvoltate sau care nu folosesc modurile, 
metodele sau mijloacele oferite pentru a obține accesibilitate (de exemplu citire în 
Braille) chiar și aplicarea standardelor de accesibilitate poate să nu fie suficiente 
pentru a le asigura accesul. În astfel de cazuri, se pot recurge la acomodarea 
rezonabilă. În conformitate cu prevederile Convenției, statele părți nu pot să invoce 
austeritate ca o scuză pentru eșecul de a asigura accesibilitatea treptată pentru 
persoanele cu dizabilități. Obligația de a pune în aplicare accesibilitatea este 
necondiționată, adică entitatea obligată să asigure accesibilitatea nu poate invoca 
sarcina disproporționată ca justificare a lipsei accesibilității. 

V.  În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare o pretinsă discriminare 

indirectă pe criteriu de dizabilitate.  
5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.(1) și art. 19 din Legea 

nr. 121 cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza 
Chassagnou și alții v. Franța par.91-92,Timishev v. Rusia par.57) prevede o regulă 
specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina 
probei trece la reclamat atunci când petiționarul prezintă dovezi din care se poate 
prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse, 
pentru a institui o prezumție a discriminării indirecte este necesară prezenta 
cumulativă a următoarelor elemente: 

a) existența unei reguli, unui criteriu sau a unei practici aparent neutre (cerință 
care se aplică tuturor) 

b) care dezavantajează anumite persoane/grup de persoane 
c) pe baza unui criteriu stipulat de lege. 

5.3 Consiliul, examinând circumstanțele cauzei, stabilește că prezumția discriminării 
indirecte a fost instituită. Lipsa rampei de acces în blocul locativ, aparent fiind o stare 
de fapt aplicabilă tuturor locatarilor, dezavantajează cel mai mult persoanele cu 
dizabilități, or acestea sunt în imposibilitatea reală de a utiliza bunul lor imobil în 
condiții de egalitate cu ceilalți. Ținând cont de pretențiile invocate, Consiliul se va 
pronunța sub aspectul a ccesibilității blocului locativ pentru persoanele cu dizabilități 
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locomotorii.  
5.4 Amenajarea  obiectelor de menire socială astfel încât să poată fi folosite de către 

persoanele cu dizabilități, constituie o obligație generală, stabilită prin art. 19 al Legii 
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012, care 
stipulează că obiectele de menire socială trebuie să fie amenajate într-un mod care 
să le facă accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi: dotate cu căi de acces şi 
instalate cu respectarea actelor normative în vigoare vizând domeniul respectiv. 
Totodată, alin.  (2) al Legii precitate prevede că în cazul în care obiectele de menire 
socială, din motive tehnice, nu pot fi amenajate astfel încât să fie accesibile 
persoanelor cu dizabilităţi cu respectarea normativelor în vigoare, autorităţile 
administraţiei publice locale, asociaţiile obşteşti şi persoanele juridice de drept public 
sau de drept privat trebuie să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru adaptarea 
rezonabilă a obiectelor în cauză la necesitățile persoanelor cu dizabilităţi. 

5.5 Consiliul, examinând prevederile art. 22 din Legea privind calitatea în construcţii 
nr.721 din  02.02.1996, stabilește că ține de responsabilitatea investitorilor să asigure 
verificarea  execuţiei corecte a  lucrărilor de construcţii  prin responsabili tehnici 
atestaţi sau agenţi economici de consultanţă specializaţi şi autorii proiectelor, pe tot 
parcursul lucrărilor. Prin urmare,  sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie 
discriminare, conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 
121 din 25.05.2012, revine investitorului și specialiștilor în construcții atestaţi. 

5.6 Astfel, la ședința de audieri, toate persoanele responsabile identificate au fost invitate 
pentru a se expune pe marginea situației.  

5.7 Consiliul a examinat susţinerile investitorului precum că petiționarii, la momentul 
semnării contractului, nu au comunicat despre faptul că în familie există o persoană 
cu dizabilități şi statuează că acest argument este irelevant. Consiliul subliniază că 
rampele de acces nu se planifică și nu se instalează doar dacă există persoane cu 
dizabilități. Asigurarea accesibilității este un standard în construcție obligatoriu de 
respectat pentru toate construcțiile. Accesibilitatea constituie o condiţie indispensabilă 
în acest sens și este actuală atât pentru persoanele cu dizabilități, cât  pentru 
mamele cu copii în cărucior, cât şi pentru persoanele în etate, care ar putea beneficia 
de un acces facilitat datorită asigurării edificiilor cu rampe şi ascensoare. Consiliul 
notează că responsabilitatea finală îi revine companiei care trebuia să se asigure că 
construcția demarată va satisface standardele de accesibilitate. 

5.8 Consiliul atrage atenţia că standardele de accesibilitate care trebuie respectate atunci 
când se planifică/execută/dă în exploatare o construcție sunt reglementare încă din 
anul 20031, care, periodic, se actualizează2. Actualmente, normativele în construcții 
privind cerințele generale de securitate pentru obiectele de construcții la folosirea și 
accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități sunt reglementate prin NCM 
C.01.06- 2014) și în Codul Practic în construcții privind proiectarea clădirilor și 
construcțiilor (CP C.01.02-2014). Potrivit prevederilor pct. 3 din Hotărârea Guvernului 
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a 
specialiştilor cu activităţi în construcții nr. 329 din 23 aprilie 2009, responsabili de 
calitatea construcţiilor, potrivit obligaţiilor ce le revin, conform legii, sunt specialiştii cu 
activităţi în proiectare și verificatorii de proiecte.  

5.9 Consiliul a examinat şi susţinerile companiei de construcții precum că din cauza 
condițiilor de relief și planimetrie, organizarea la același nivel a holului și a palierului 
nu a fost posibilă şi că, până la recepţia finală a complexului locativ, vor fi executate 
intervenţii suplimentare pentru ameliorarea situaţiei create. Din faptele constatate 
rezultă că responsabilitatea primară revine companiei, or potrivit art.22 alin. (1) lit. e) 
din Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din  02.02.1996, aceasta trebuia să 
acţioneze  în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul 
execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor. Consiliul subliniază că 
producerea anumitor circumstanțe neprevăzute, care au condus la imposibilitatea 
organizării întru-un nivel a holului şi palierul etajului I, nu constituie o justificare 
obiectivă pentru a îngrădi accesul persoanei cu dizabilități la locuința sa. În aceste 

                                                           
1 http://mdrc.gov.md/public/files/P_C.01.02-2003_.pdf 
2 http://mdrc.gov.md/public/files/NCM_C.01.06-2007.pdf 
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condiţii, compania este obligată să ia toate măsurile ce se impun şi să demareze 
acţiunea de a instala mijloace de ridicare a persoanelor cu dizabilități sau alte 
mijloace de acces până la ascensor, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. 

5.10 Analizând poziția proiectantului care susţine că, la momentul realizării proiectului, nu 
existau prevederi normative care să instituie obligația de a prevedea accesul pentru 
persoanele cu dizabilități în casele de locuit, Consiliul o respinge ca nefondată. Or, 
potrivit art. 8 din Legea privind protecția socială a invalizilor nr. 821 din  24.12.1991 
(în vigoare la acel moment), proiectarea şi construirea centrelor populate, formarea 
cartierelor de locuit, elaborarea soluţiilor de proiect, construcţia şi reconstrucţia 
clădirilor (...) fără amenajarea mijloacelor pentru accesul la ele şi folosirea de ele a 
invalizilor nu se admite. De asemenea, Consiliul menționează că, deși, conform 
proiectului rampa de acces în bloc a fost prevăzută, utilitatea acesteia este 
discutabilă, în condițiile în care holul de acces la ascensor este la nivelul etajului I, iar 
persoana pentru a putea ajunge de facto la bunul său imobil trebuie să urce 11 
trepte. În lipsa unor mijloace şi/sau dispozitive speciale, accesul persoanelor cu 
dizabilități locomotorii este imposibil. Consiliul, respectiv, constată o neglijență din 
partea proiectantului în activitatea sa, care a dezavantajat persoanele cu dizabilități 
locomotorii în dreptul lor inerent de a avea acces la bunul lor imobil. 

5.11 Consiliul notează că standardele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități 
trebuie, în primul rând, impuse prin certificatul de urbanism. Acest fapt a fost indicat 
în certificatul de urbanism nr. 928/07 din 26.12.2007.  Respectiv, conform articolului 
25 alin. 2 din Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din  02.02.1996, proiectantul 
are obligația, la elaborarea proiectului, de a prevedea elemente de accesibilitate 
pentru persoanele cu dizabilități.  

5.12 Consiliul a luat act și de poziția verificatorului, care a susținut argumentele 
proiectantului referitoare la conformitatea proiectului sub aspect de accesibilitate. 
Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din  02.02.1996 stabileşte că verificatorul 
trebuie să semnaleze necondordanțele proiectul  sub aspect de accesibilitate. Ținând 
cont de acest fapt şi standardele enumerate mai sus, Consiliul stabilește că şi 
inacțiunile verificatorului au cauzat discriminarea persoanelor cu dizabilități 
locomotorii în acces la bunul imobil.  

5.13 Referitor la alegațiile preturii sectorului Rîșcani, Consiliul acceptă argumentul că, 
efectuarea controlului de stat al calității în construcție la toate fazele de executare și 
utilizare a construcțiilor, ține de competența Inspecției de Stat în Construcții. 
Totodată, Consiliul observă că reprezentantul Preturii sectorului Rîșcani a fost în 
componența comisiei de recepție a construcției (f.d.43) conform prevederilor 
regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente. Deși Pretura 
susține că, la acel moment, a înaintat cerințe privind asigurarea accesibilității 
persoanelor cu dizabilități în interiorul imobilului, acestea nu se regăsesc în procesul-
verbal prezentat. Astfel, reprezentantul  Preturii constatând, la acel moment, că blocul 
locativ nu dispunea de rampă de acces către etajul I, a semnat procesul verbal de 
recepție a lucrărilor, trecând cu vederea lipsa accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilități, după cum a fost indicat în certificatul de urbanism nr. 928/7 din 
26.12.2007. 

5.14 Consiliul reiterează poziția expusă anterior în decizia pe cauza nr. 160 din 
11.12.20143 prin care a menționat că legislația din Republica Moldova în ceea ce 
priveşte accesibilitatea prevede standarde destul de înalte la acest capitol, încă din 
anul 2003, cu toate acestea, practica arată că nu sunt aplicate pe deplin, generând 
discriminarea persoanelor cu dizabilități. De asemenea, deși cadrul normativ privind 
tragerea la răspundere a persoanelor/autorităților ce se fac vinovate de 
nerespectarea normativelor în construcții privind accesibilitatea aparent este 
cuprinzătoare, nu își produce efectul corespunzător, or până în prezent se mai 
construiesc blocuri care sunt inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități.  

5.15 Consiliul notează că, potrivit art. 177 alin. (2) lit.  i1) din Codul contravențional, 
neasigurarea amenajării adecvate, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, 
instalaţiilor și încăperilor, inclusiv a celor de locuit, pentru a asigura accesul şi 

                                                           
3 http://egalitate.md/media/files/files/decizie_160__depersonalizat_9525096.pdf 
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folosirea lor de către persoanele cu dizabilităţi, se sancționează contravențional. În 
acest sens, Consiliul, conducându-se de prevederile art. 416 alin. (1) ale CC, va 
expedia o copie a dosarului Inspecției de stat în Construcții pentru a fi examinată, 
conform competenței, posibilitatea sancționării contravenționale a SRL „Glorinal”. 

 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3, art. 8 lit. g) și art. 15 alin. (4) din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct.61 din Legea cu privire 
la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 
nr. 298 din 21.12.2012, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate reprezintă discriminare indirectă pe criteriu de dizabilitate din 

partea companiei de construcţii SRL „Glorinal”, proiectantului, verificatorului, Preturii 
sectorului Râșcani. 

2. Compania de Construcții SRL „Glorinal” va întreprinde toate acţiunile necesare în 
vederea accesibilizării complexul locativ situat pe str. Calea Orheiului 113/1, mun. 
Chişinău.  

3. Copia materialelor dosarului se expediază Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru a fi 
examinată, conform competenței, posibilitatea sancționării contravenționale a SRL 
„Glorinal”. 

4. Inspecţia de Stat în Construcţii va propune Comisiei specializate de atestarea 
tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii sistarea certificatelor de 
atestare tehnico-profesională a proiectantului și a verificatorului. 

5. O copiei a prezentei decizii se remite Primăriei mun. Chișinău pentru a examina 
posibilitatea sancționării disciplinare a reprezentantului preturii Sectorului Râșcani 
care a făcut parte din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor  
imobilului situat pe str. Calea Orheiului 113/1, mun. Chişinău. 

6. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa           
www.egalitate.md. 

7. Compania de Construcții SRL „Glorinal” va informa Consiliul, în termen de 10 zile din 
momentul comunicării prezentei decizii, despre măsurile întreprinse pentru 
implementarea acesteia. 

8. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform 
prevederilor pct. 65 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 și Legii 
contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 
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