
Construcțiile de 
calitate proastă 

Construcțiile de calitate 
proastă reprezintă una 
dintre cele mai serioase 
„capcane” imobiliare în 
care poate cădea un 
cumpărător de locuință 
n o u ă .
Este evident că bunurile 
l o c a t i v e  l o c a l e , 
c o n t i n u ă  s ă  fi e 
p r e p o n d e r e n t 
îmbătrînite, au nevoie 
d e  o  s e r i o a s ă 
„reîmprospătare”. În 
u l t im i i  an i ,  număru l 
l o c u i n ț e l o r  n o u -
c o n s t r u i t e  d i n 
Municipiul Chișinău s-a 
ma jo ra t  î ncetu l  cu 
încetul – chiar dacă 
potenț ia lu l  acestor 
piețe este departe de a 
fi atins. Totodată, tot mai 
mulți cumpărători ar fi 

Abaterile la acest capitol 
nu sunt mereu foarte 
vizibile, mai ales pentru 
un cumpărător, experții 
Re a l i s t . m d  p ro p u n 
u r m ă t o a r e l e 
recomandării pentru a 
e v i t a  a s e m e n e a 
„ c a p c a n e ” :

dispuși să opteze pentru 
o  l o c u i n ță  n o u ă  î n 
detrimentul unei vechi 
(acolo unde cele dintîi 
reprezintă o opțiune 
reală pe piață, desigur). 
Din păcate, însă, în ciuda 
popular ităț i i  acestui 
segment de piață, nu 
toate construcțiile noi 
îndeplinesc standardele 
necesare de calitate.
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01Optează pentru un 
proiect aflat în construcție

Este de preferat, așadar, să 
cumperi o locuință nefinalizată 

Datorită cererii consistente de pe 
segmentu l  rez idenț ia l  nou , 
achizițiile o�-plan (din stadiul de 
proiect sau, într-o accepție mai 
largă, din faza de construcție) sunt 
tot mai populare în ultimul timp. 
Deși necesită o atenție deosebită, 
cînd vine vorba de verificarea 
calității construcției, o asemenea 
tranzacție prezintă un avantaj 
incomparabil. 

Informează-te cu privire la
 reglementările tehnice în construcții
Înainte de a achiziționa un apartament nou, ar trebui să te informezi, pe 
cît posibil, cu privire la reglementările tehnice din domeniul 
construcțiilor. Așa vei putea confrunta datele de pe șantier cu 
normele legale și vei putea lua o decizie în cunoștință de cauză. 
Aceste reglementări pot fi găsite aici, pe site-ul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

pentru că astfel vei putea vedea 
cu ochiul liber cum se desfășoară 
construcția, pas cu pas. Ai grijă, 
însă, căci nu poți cumpăra o�-
plan oricum și de la oricine: ar 
t rebu i  să  l uc rez i  doa r  cu 
dezvoltatori în care poți avea 
încredere – companii al căror 
background îl poți studia, care 
poate au alte imobile finalizate pe 
care le poți vizita etc.
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03Mergi pe șantier 
cu un specialist

Odată găsit un ansamblu rezidențial care 
te interesează, recomandat ar fi să faci mai 
multe vizite la fața locului însoțit fiind de un 
specialist în domeniu. Cu cît mai din timp 
vei „intra în contact” cu șantierul, cu atît 
mai bine. Un expert va putea observa, pe 
măsură ce construcția evoluează, detalii 
care poate ție îți scapă – cum ar fi 
cantitatea de fier-beton folosită la 
fundație (element extrem de important 
mai ales în cazul clădirilor înalte), tipul de 

Solicită informații despre 
materialele folosite 

Indiferent în ce stadiu de construcție se află respectivul complex rezidențial, nu te 
sfii să ceri informații despre materialele folosite (sau care urmează să fie folosite). 
Pentru că între proiect și ceea ce se pune în operă pot exista diferențe, 
recomandat ar fi, aici, să discuți atît cu reprezentantul dezvoltatorului, cît și cu 
muncitorii de pe șantier.

țevi folosite la instalații și modul de 
izolare a acestora sau calitatea punerii 
în operă a finisajelor. Deși nu mai este 
la fel de în măsură să depisteze 
eventualele „vici i  ascunse” ale 
imobilului, vizita specialistului este 
recomandată și în cazul în care acesta 
este (aproape) finalizat.



Drumurile 
proaste sau neamenajate

Deși drumurile proaste sunt larg răspîndite în Republica 
Moldova, putem avea surpriza de a găsi căi de acces 
complet neamenajate în preajma (și chiar în interiorul) unor 
zone aflate în plină dezvoltare urbană. Ca și timpul 
îndelungat petrecut zilnic în trafic sau mirosurile neplăcute, 
aceasta este o problemă specifică, în mod normal, 
construcțiilor amplasate la marginea orașului, acolo unde 
extinderea infrastructurii rutiere nu a putut ține pasul cu 
cea a pieței imobiliare. (Asta nu înseamnă, desigur, că orice 
complex rezidențial amplasat la periferie va avea această 
problemă!)
La fel ca în cazul celorlalte „capcane” imobiliare, frustrările 
provocate de drumurile proaste sunt mai ușor de prevenit 
decît de remediat. Iată recomandările experților 
Realist.md pentru aceasta:

Achiziția unei locuințe într-o zonă cu drumuri proaste sau 
chiar neamenajate este o „capcană” imobiliară cu efecte 
pe termen lung.



01Fii atent la calitatea
 drumului cînd 
mergi la vizionare
Dacă locuința care te 
interesează se află în afara 
orașului ,  probabi l  că 
agentul imobiliar care se 
ocupă de promovarea 
proprietății te va ajuta să 
ajungi acolo cu mașina. 
Într-o asemenea situație, 
este foarte ușor să treci cu 
vederea „detalii” cum este 

Fă drumul 
și pe cont propriu

Chiar dacă ești de părere că 
ți-ai făcut o idee despre 
starea drumurilor încă de la 
prima vizionare a locuinței 
dorite, recomandat ar fi să 
parcurgi același traseu și pe 
cont propriu, chiar în mod 
repetat, cu mașina personală 
(dacă ai) sau cu alte mijloace 
de transport (dacă există). 
Așa îți vei contura o imagine 
mai realistă despre cum ar fi 

ca l i tatea drumulu i  de 
acces (mai ales dacă ești 
a n g a j a t  î n t r - o 
conversație). Acesta este, 
a ș a d a r ,  u n u l  d i n t r e 
aspectele pe care ar trebui 
să-ți propui să le observi 
dinainte de a merge la 
vizionare.

s ă  f a c i  a c e s t  d r u m 
(aproape) zilnic – îți vei 
p u t e a  d a  s e a m a , 
totodată ,  dacă sunt 
aspecte pe care nu vrei 
să le accepți pe termen 
lung (cum ar fi uzura 
mașinii, spre exemplu).
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Discută cu vecinii
Presupunînd că ai pus deja în 
ba lanță  ca l i ta tea  proastă  a 
drumurilor și consideri că acesta 
este un dezavantaj pe care ai fi 
dispus(ă), totuși, să ți-l asumi, nu te 
grăbi să iei o decizie de achiziție 
înainte de a discuta și cu vecinii. 
Asta pentru că cele mai multe 
tranzacții imobiliare au loc în 
sezonul cald, atunci cînd starea 
că i lo r  de  acces ,  fie  e le  ș i 

Nu te baza pe promisiuni!
Dacă zona în care dorești să te muți se află în plină dezvoltare, sunt 
șanse ca aceasta să figureze pe lista autorităților locale în ceea ce 
privește lucrările de infrastructură. Nu face însă greșeala de a te 
încrede orbește în aceste promisiuni, întrucît punerea lor în practică 
poate dura cîțiva ani buni. O mai mare încredere poți acorda 
dezvoltatorilor de ansambluri rezidențiale cu renume, care au investit 
deja în amenajarea drumurilor din interiorul acestora (și nu numai).

neamenajate,  este mai  bună. 
Interesează-te, însă, și cît de facil 
(sau dificil!) e respectivul traseu pe 
timp de toamnă sau iarnă. Această 
recomandare este valabilă și pentru 
zonele care beneficiază de drumuri 
asfaltate, dar care pot deveni 
impracticabile atunci cînd plouă 
(din cauza problemelor cu sistemul 
de canalizare).
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Facilitățile promise

În zonele aflate în dezvoltare (incipientă sau mai 
avansată), vînzările de bunuri imobiliare – în 
primul rînd terenuri, apoi și locuințe – pot fi mult 
ridicate de perspectiva unor facilități viitoare. 
De o importanță deosebită se bucură, în 
general, promisiunile vizînd proiecte de 
amploare ale autorităților, cum ar fi construcția 
unei autostrăzi sau a unui aeroport, amenajarea 

Facilitățile promise, dar nerealizate, constituie o 
„capcană” imobiliară mai ales pentru cei atrași 
de zonele mai noi, de regulă periferice ale 
o r a ș u l u i .

de străzi, extinderea transportului public sau a 
rețelelor de apă, canalizare, gaz etc. Anumite 
facilități (cu o sferă de influență mai limitată, 
însă) se pot număra și pe lista promisiunilor 
făcute de un dezvoltator rezidențial – cum ar fi 
deschiderea unor magazine, amenajarea unui 
parc sau a unui teren de sport în incinta 
respectivului complex rezidențial.

Cum promis iun i le,  ch ia r  ș i  ce le  b ine 
intenționate, pot ajunge să fie nerespectate 
(sau  să  nu  fie  împl in i te  la  t imp) ,  i a tă 
recomandările experților Realist.md pentru a te 
feri de eventuale dezamăgiri din acest punct de 
vedere:



Analizează activitatea
 dezvoltatorului 

Dacă promisiunea unor 
facilități vine din partea unui 
dezvoltator și nu din partea 
autorităților, lucrurile sunt 
mai simple. Scopul tău este 
a c e l a  d e  a  a n a l i z a 
activitatea de pînă atunci a 
respectivului investitor, 
v iz i t înd fie complexu l 
r e z i d e n ț i a l  c a r e  t e 
interesează (dacă e vorba 
despre un complex de mai 
mari dimensiuni, din care o 
bună parte e deja finalizat), 
fie alte proiecte similare. 
Astfel îți vei putea da seama 
în ce măsură este interesat 
dezvoltatorul de partea de 
facilități, care completează 
componenta rezidențială 
propriu-zisă a unui proiect.

Informează-te cu
 privire la proiect
Faptul că autoritățile au 
anunțat, spre exemplu, 
d e s c h i d e r e a  u n e i 
autostrăzi în zona care te 
i n t e r e s e a z ă  p e n t r u 
achiziția unei proprietăți 
(teren sau casă) reprezintă, 
d e s i g u r ,  u n  a v a n t a j 
important. Nu te baza, însă, 
d oa r  p e  d e c l a r a ț i i l e 
oficiale făcute în această 
privință, ci încearcă să afli 
cît mai multe: în ce stadiu 
se află proiectul, dacă 
beneficiază de finanțare, 
care ar fi termenul de 
realizare etc. Ia în calcul, 
t o t o d a t ă ,  f a p t u l  c ă 
asemenea proiecte pot 
g e n e r a  î n t î r z i e r i 
semn ificat i ve  fa ță  de 
termenul  de final izare 
propus inițial.



Discută cu vecinii
Un alt pas important, mai ales dacă te gîndești să 
cumperi o locuință într-o zonă aflată în dezvoltare, 
este să interacționezi cu cei care locuiesc deja acolo. 
Asta se aplică fie că ești interesat de un apartament, 
fie, mai degrabă, de o casă. Discuțiile cu vecinii te vor 
ajuta să-ți formezi o imagine cît mai realistă despre ce 
ar însemna să locuiești, cu adevărat, acolo, chiar fără 
facilitățile promise.

La decizia bazîndu-te pe 
situația de acum

Dacă atunci cînd cumperi un teren o poți face mizînd 
pe potențialul de dezvoltare, în timp, a unei zone, 
lucrurile stau diferit atunci cînd vrei să achiziționezi o 
casă în care să te muți imediat. În asemenea situații, 
trebuie să te gîndești, în mod realist, dacă ești dispus 
să locuiești acolo pe termen lung, fără a avea la 
dispoziție facilitățile pe care ai fi tentat să mizezi. Asta 
pentru că punerea în practică a unor promisiuni din 
partea autorităților, mai ales cînd e vorba de proiecte 
de amploare, poate dura cîțiva ani buni. O altă 
încredere poți acorda, desigur, dezvoltatorilor despre 
care ai văzut că se țin de promisiuni, aceștia avînd 
interesul de a-și finaliza mai repede proiectele (cu tot 
ce ține de ele).



Lipsa locurilor
 de parcare 

Iată recomandările experților Realist.md pentru 
a evita problemele ulterioare:

Lipsa locurilor de parcare este una dintre 
„capcanele” imobiliare ce pot provoca 
probleme pe termen lung, știrbind astfel 
satisfacția deținerii unei locuințe.
În mun. Chișinău, lipsa locurilor de parcare 
devine o problemă tot mai acută. Aceasta este 
valabilă atît în sect. central, chiar în zonele 
istorice ale acestuia, cît și la periferie, acolo 
unde în ultimii ani au avut loc dezvoltări 
rezidențiale de amploare. Existența unor 
opțiuni la acest capitol este, așadar, unul dintre 
aspectele importante pe care ar trebui să le ai 
în vedere atunci cînd te gîndești la achiziția 
unui apartament – fie el în bloc vechi sau nou. 
Deși tentația ar fi să te gîndești că, odată mutat 
într-un cartier, vei găsi și o soluție pentru 
parcarea mașinii (sau mașinilor!) familiei, de 
preferat ar fi să ai acces la un astfel de spațiu 
„cu acte în regulă”.
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01 Interesează-te despre 
închirierea unui loc de parcare de la Primărie

Cu toate că mulți preferă să 
se descurce „pe cont 
propriu”, locatarii blocurilor 
v e c h i  a u ,  î n  g e n e r a l , 
posibilitatea de a închiria un 
l o c  d e  pa rca re  d e  l a 
Pr imărie. Aceasta este, 
așadar, o opțiune foarte 
bună dacă locuința pe care 

Achiziționează un 
loc de parcare

În cazul în care ești atras, mai 
degrabă, de un apartament 
nou, achiziția unui loc de 
parcare (sau chiar a două, 
dacă este cazul) în interiorul 
re s p e c t i v u l u i  c o m p l ex 
rezidențial este, cu siguranță, 
cea mai bună soluție. Cei mai 
mulți dezvoltatori pun, în 
g e n e r a l ,  l a  d i s p o z i ț i a 
cumpărătorilor cîteva locuri 
de parcare, însă numărul 
acestora poate fi destul de 
limitat – așa că nu sta prea 
mult pe gînduri cînd vine 

dorești să o achiziționezi 
este amplasată înt r-un 
asemenea imobil. Primul pas 
ar fi să vorbești chiar cu 
vînzătorul apartamentului, în 
eventualitatea în care a avut 
el însuși un astfel de contract 
de închiriere, pe care tu l-ai 
putea prelungi.

vorba de luarea une i 
decizii. Chiar dacă familia 
ta nu are încă mașină, dar te 
g î n d e ș t i  l a  a c e a s t ă 
posibilitate pe viitor, poți 
cumpăra  d in  t imp un 
asemenea spațiu. Nu te 
baza pe faptul că vei putea 
parca mașina în apropierea 
case i ,  în t ruc î t  zonele 
r e z i d e n ț i a l e  n o i  s e 
dezvoltă destul de repede 
și, de cele mai multe ori, 
fără a lăsa prea mult spațiu 
nevalorificat.
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03Vezi dacă în apropierea

 casei există parcări publice

În ultimii ani, în mun. Chișinău auexistat cîteva inițiative de dezvoltare a 
unor parcări supraetajate precum și cele de tip deschis. Deși astfel 
de facilități nu foarte numeroase, ele reprezintă un real avantaj pentru 
proprietarii de autovehicule din respectivele sectoare, fiind în stare 
de a suplini lipsa locurilor de parcare (de închiriat sau de vînzare) din 
preajma blocurilor. Interesează-te, așadar, dacă în apropierea 
proprietății pe care vrei să o achiziționezi există asemenea opțiuni – 
sau chiar proiecte anunțate de autorități.

Încearcă să găsești un loc 
de parcare în cartier seara

A lăsa găsirea unui spațiu pentru parcarea mașinii pe seama întîmplării 
și a „bunei înțelegeri” între vecini ar trebui să fie cam ultima opțiune 
pentru un cumpărător de locuință – acceptabilă doar dacă nu există 
opțiunea de închiriere sau achiziție. Nu miza pe această variantă 
înainte de a-ți face o imagine realistă despre situația de la fața locului. 
Pentru aceasta, ar trebui să faci una sau mai multe plimbări prin cartier 
seara și să încerci, la modul serios, să găsești un loc de parcare. Chiar 
dacă vei reuși, ține totuși cont de faptul că numărul mașinilor crește 
de la an la an, iar lucrurile vor deveni, probabil, mai complicate în 
u r m ă t o r i i  a n i .



Mirosurile 
neplăcute!

A te muta într-o zonă afectată în mod constant (sau 
frecvent) de mirosuri neplăcute este una dintre cele mai 
serioase „capcane” imobiliare în care poți cădea.
Mirosurile neplăcute, în măsură să afecteze întregi zone 
rezidențiale, sunt specifice, în general, anumitor zone 
ale Chișinăului, în contextul extinderii masive a 
acestora, inclusiv spre zone anterior nelocuite – și 
eventual, industriale. Este o problemă foarte serioasă, 
avînd consecințe pe termen lung, indiferent dacă vei 
locui la casă sau la bloc. Cu efecte extrem de 
deranjante, sursele mirosurilor neplăcute pot fi variate, 
însă pot fi încadrate în trei categorii majore: gropile de 
gunoi amplasate la marginea localităților, fabrici de 
diverse tipuri (fiind incluse aici și stațiile de prelucrare a 
diverselor deșeuri, inclusiv de origine animală), dar și 
unități de creștere a animalelor.
Întrucît a locui într-o zonă afectată de mirosuri 
neplăcute ar avea un impact puternic asupra calității 
vieții tale, evitarea unor asemenea situații ar trebui să se 
bucure de o atenție deosebită din partea ta înainte de 
a lua o decizie de achiziție. Iată recomandările 
experților Realist.md pentru aceasta:



Fii atent la calitatea
aerului atunci cînd
mergi la vizionareе

Primul și cel mai simplu „test” pe 
care îl poți face atunci cînd iei în 
calcul achiziția unei locuințe la 
periferie este să fii atent la 
calitatea aerului atunci cînd 
mergi la vizionare. În mod 
evident, orice miros neplăcut, 
chiar dacă nu foarte intens, ar 
trebui să reprezinte un semnal 
de alarmă (deși nu neapărat și 
de „evacuare”). Chiar dacă ți se 
oferă explicații, situația fiind 
prezentată ca întîmplătoare și 
temporară, ia lucrurile foarte în 
serios.

Interesează-te dacă
 în apropiere există
 surse de mirosuri
 neplăcute

O altă recomandare, valabilă 
pentru toți cumpărătorii (cu 
atît mai mult dacă ai și 
observat o problemă), este 
de a te interesa cu privire la 
e v e n t u a l e l e  s u r s e  d e 
mirosuri neplăcute. Acestea 
pot fi, așa cum am mai spus, 
gropi de gunoi, fabrici de 
îngrășăminte etc., dar și 
unități zootehnice. Partea 
bună este că, în general 
v o r b i n d ,  a s e m e n e a 
probleme sunt cunoscute 
locuitorilor orașului – și, de 
regulă,  popular izate în 
media.
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Fă mai multe vizite în zonă
Dacă la prima vizionare ai observat un oarecare miros neplăcut, dar ai fost asigurat că 
situația e una temporară, iar în urma cercetărilor tale nu ai găsit relatări despre o 
problemă majoră în această privință, recomandat ar fi să faci mai multe vizite în zona 
unde se află amplasată proprietatea care te interesează. Așa îți vei putea face o idee 
mai clară despre persistența și intensitatea mirosului.

Discută cu vecinii
Un alt pas important este ca, în vizitele tale, să discuți cu mai mulți vecini, fie din blocul 
unde ai vrea să cumperi tu locuința, fie din cele învecinate. De la aceștia vei putea afla 
dacă mirosurile neplăcute reprezintă, cu adevărat, o problemă pentru zona respectivă. 
Asta pentru că pot exista zone periferice mai îndepărtate de, să zicem, o groapă de 
gunoi care să fie afectate, într-adevăr, doar foarte rar de un miros neplăcut. În aceste 
cazuri, impactul asupra calității vieții locuitorilor din zonă poate fi considerat tolerabil.

Nu te baza pe promisiuni!

 

Dacă ai ajuns la concluzia că problema mirosurilor neplăcute în zona unde ai dori să te 
muți este una constantă și serioasă, nu face greșeala de a te încrede în eventualele 
promisiuni de remediere a situației, venite fie din partea autorităților, fie din partea 
conducerii fabricilor sau unităților zootehnice din apropiere. Asta pentru că, deși pot fi 
serioase și realizabile, punerea lor în practică poate dura și cîțiva ani – timp în care ar 
trebui să fii dispus să trăiești „sufocat” de un miros în propria casă.
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Obstrucționarea priveliștii
Obst rucț ionarea  pr i ve l i ș t i i 
reprezintă un risc atît pentru 
imobilele noi, din zonele aflate în 
plină dezvoltare, cît și pentru 
blocurile mai vechi.
Cine nu și-ar dori să locuiască 
într-o casă cu vedere la parc, la 
lac sau măcar cu deschidere 
către o mică grădină? Dincolo de 
simpla localizare și caracteristicile 
fizice ale proprietății pe care vrei 
să o achiziționezi, priveliștea pe 
care aceasta ți-o oferă reprezintă, 
cu siguranță, un beneficiu cu totul 
special. Cum un apartament cu o 
panoramă deosebită este greu 
de găsit, nu puțini potențiali 
cumpărători ar fi dispuși ca, 
pentru așa ceva, să scoată în plus 
din buzunar cîteva mii de euro 
bune.
Înainte de a bate palma cu 
vînzătorul, trebuie să iei în calcul 
că există riscul ca, în timp, 
priveliștea la care ții atît de mult să 
fie blocată. Iată recomandările 
experților Realist.md pentru a 
evita, pe cît posibil, să cazi într-o 
asemenea „capcană”:



Fii atent la dinamica zoneiatunci cînd mergila vizionare
Cele mai expuse riscului de blocare a unei panorame 
deosebite sunt, bineînțeles, zonele rezidențiale mai noi, 
aflate încă în dezvoltare. Dacă locul unde ai vrea să te muți se 
încadrează în această categorie, este, practic, imposibil de 
garantat că în orizontul casei tale nu vor apărea, în timp, alte 
construcții – cu excepția, desigur, cazul în care proprietatea 
care te interesează este amplasată chiar peste drum de 
punctul tău de interes (lac, parc, grădină etc.).

Vezi dacă în apropiere
există terenuri pentru
construcții
Deși caracteristică, în general, ansamblurilor rezidențiale 
noi, problema blocării priveliștii (sau, în unele cazuri, chiar a 
lipsei de lumină naturală!) se poate pune și în cazul blocurilor 
mai vechi, din cartiere rezidențiale mai „așezate”. Este 
important ca, atunci cînd studiezi împrejurimile unei 
proprietăți, să vezi și dacă în imediata sa apropiere există 
terenuri pentru construcții, care ar putea – și probabil vor fi! 
– folosite pentru construcții ulterioare.
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Documentează-te cu privire
la dezvoltarea 
urbană a zonei

Pentru a evita eventualele surprize, atunci 
cînd vrei să cumperi o locuință „cu 
panoramă”, recomandat este să te 
documentezi cu privire la direcția de 
dezvoltare urbană a zonei care te 
interesează. De luat în calcul la acest 
capitol sunt atît anunțurile de construcție 
făcute de diverși dezvoltatori imobiliari, 
cît și declarațiile publice ale autorităților 
locale. Foarte util ar fi, de asemenea, 
reglementările de urbanism cuprinse în 
Planul Urbanistic al mun. Chișinău.

Nu miza doar pe 
avantajul panoramei!

În general vorbind, decizia de achiziție 
a unei locuințe (în detrimentul alteia sau 
nu) trebuie susținută prin mai multe 
argumente. O priveliște specială 
reprezintă, cu siguranță, un important 
element, însă acesta nu ar trebui să fie 
singurul! Așa cum am arătat mai sus, 
păstrarea unei priveliști speciale nu 
intră sub controlul tău. Iată, așadar, 
întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui 
de la bun început: „Sunt dispus să 
locuiesc aici și dacă nu aș mai avea 
această priveliște?”.
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Presiunea scăzută a 
apei în apartament

Deși unii locatari ai blocurilor vechi 
s-au obișnuit, poate, cu apa caldă 
care „urcă” greu, presiunea scăzută 
a apei reci este, în general, o 
„capcană” imobiliară ce poate 
apărea în cazul blocurilor nou-
construite.
Cauza este aceea că, adesea, 
rețelele din dotare (în cazul acesta, 
rețeaua publică de apă) nu reușesc 
să țină pasul cu ritmul noilor 
dezvoltări imobiliare. Problema 
poate fi întîlnită atît în cazul 
blocuri lor înalte, din pricina 
regimului mare de înălțime al 
a c e s t o r a ,  c î t  ș i  î n  c a z u l 
construcțiilor nu foarte înalte, de 
pînă la cinci etaje. Situație dată 
apare,  de regulă ,  în  zonele 
periferice ale orașului care au 
cunoscut o dezvoltare imobiliară 
intensă în ultimii ani, fără ca rețeaua 
de apă să fi fost inițial proiectată 
pentru atîtea blocuri locative.
Ce să faci, așadar, pentru a evita – 
sau a ieși din – această „capcană”? 
Iată recomandările experților 
Realist.md:



Verifică presiunea apei 
de la prima vizionare!

Cea mai simplă măsură 
preventivă este ca, atunci 
cînd mergi la vizionare, să 
verifici tu însuți presiunea 
apei din apartament, mai 
ales dacă locuința se află 
amplasată la unul dintre 
etajele superioare. Ține 
cont de faptul că acesta nu 
e s t e ,  t o t u ș i ,  u n  t e s t 
„definitiv” –pentru că, dacă 

Întreabă vecinii!

Cea de-a doua măsură de 
precauție – sau prima, dacă 
p r o i e c t u l  n u  a  f o s t 
conectat, încă, la rețele – 
este să întrebi locatarii din 
blocurile vecine dacă au 
probleme cu presiunea 
apei. În cazul în care te 
gîndești să cumperi un 
apartament într-un bloc 
înalt, ideal ar fi, să poți 
discuta cu una sau mai 
m u l te  p e rs o a n e  c a re 
locuiesc tot într-o clădire 
cu regim mare de înălțime, 
amplasată în apropiere. 

Dacă imobilul care te 
interesează are doar cîteva 
etaje, îți va fi mai ușor să 
găsești vecini aflați într-o 
situație comparabilă.
Dacă îți dai seama că 
apartamentul care îți place 
are – sau ar putea avea! – 
probleme cu presiunea 
apei, nu e cazul să disperi. 
Problema nu este de 
nerezolvat.
Pentru implementarea unei 
asemenea soluții, există 
două variante:

blocul este nou-construit, 
rețeaua de apă va fi mult 
mai solicitată în momentul 
î n  c a r e  m a j o r i t a t e a 
apar tamente lor  vor  fi 
ocupate.



Instalația ar trebui să fie
montată de către 
dezvoltator

Pentru un bloc nou-construit, amplasat într-o 
zonă unde există probleme cu presiunea apei, 
dezvoltatorul este cel care ar trebui să se 
asigure de furnizarea utilităților în condiții 
optime pentru fiecare apartament. De aceea, 
dacă observi că presiunea apei este scăzută, 
întreabă vînzătorul (sau reprezentanții acestuia) 
dacă intenționează să instaleze o stație de 
pompare la nivel de bloc (sau de ansamblu 
rezidențial) pentru a rezolva situația.

Instalația poate fi montată 
și de asociația locatarilor

Dacă deja te-ai mutat într-un imobil cu 
probleme de presiune a apei, există, desigur, și 
soluția ca asociația locatarilor să se ocupe de 
instalarea unei pompe, iar locatarii să cotizeze 
pentru asta. În cazul în care mizezi de la început 
pe această din urmă variantă, trebuie să ții cont 
de faptul că, odată cumpărat apartamentul, 
poate dura cîteva luni pînă ca asociația 
locatarilor să cadă de acord cu și să se ocupe 
de instalarea stației de pompare.



Timpul pierdut
zilnic în 
trafic pe drumul din 

spre și către casă

În contextul expansiunii 
urbane, traficul  rut ier 
intens este una dintre 
„capcanele” imobiliare în 
care poți cădea cu multă 
ușurință.
Această problemă este 
specifică mun. Chișinău, 
fiind mai populat și are, per 
ansamblu, și un nivel de 
trai mai ridicat – ceea ce 
s u s ț i n e  a c h i z i ț i a  d e 
autovehicule (chiar mai 
multe per familie). Deși 
p rov o c a re a  t i m p u l u i 
pierdut pe drumul dinspre 
și către casă este valabilă, 
în esență, pentru toți 
locuitorii respectivului 
oraș, aceasta devine și mai 
acută pentru cei care 
decid (sau se gîndesc) să-

și cumpere o locuință la 
periferie. Chiar dacă te-ai 
„ î n d r ă g o s t i t ”  d e  o 
asemenea proprietate, 
înainte de a lua o decizie 
de achiziție ar trebui să 
cîntărești serios timpul pe 
care va trebui să-l petreci 
zilnic în trafic (sau cel puțin 
în zilele lucrătoare). La fel 
c a  a n s a m b l u l  d e 
caracteristici ale locuinței 
în sine, acest aspect va 
avea un important cuvînt 
d e  s p u s  î n  p r i v i n ț a 
satisfacției  locuir i i  pe 
termen lung.
I a t ă  r e c o m a n d ă r i l e 
ex p e r ț i l o r  Re a l i s t . m d 
pentru evitarea acestei 
„capcane” imobiliare:
 



„Contorizează” 
�mpul petrecut în trafic pentru

 a ajunge la vizionare
Acesta este primul și cel mai simplu test pentru a-ți da seama de 
ușurința accesului către respectiva proprietate. Dacă vizionarea este 
programată seara, cînd majoritatea celor care locuiesc în afara orașului 
se întorc acasă, concluzia va fi, în mod firesc, foarte apropiată de 
realitate. Și dacă vizita are loc în timpul zilei îți poți face, totuși, o idee 
despre cît de ușor (sau greu!) este să ajungi acolo – dacă traficul este 
destul de intens și atunci, cu atît mai mult va fi dimineața și seara!

Fă testul drumului spre și 
dinspre oraș – la orele de vîrf!
Dacă proprietatea pe care ai vizionat-o îți place suficient de mult 
pentru a lua în calcul să o cumperi, acesta este cel mai important test, 
pe care nu ar trebui, sub nicio formă, să-l scapi din vedere – el îți va 
permite să-ți dai seama, la modul real, ce înseamnă să locuiești în afara 
orașului. Alege-ți, așadar, o zi lucrătoare pentru a ajunge la proprietate 
înainte de „aglomerația de dimineață”, pentru a face apoi drumul 
înapoi către oraș pe la ora 8, atunci cînd majoritatea celor care 
locuiesc la periferie merg la serviciu. Fă drumul invers și seara, pe la 
orele 17-18, atunci cînd cei mai mulți se întorc de la muncă.

Fii atent la dezvoltarea 
imobiliară a zonei 

Un factor adesea trecut cu vederea, dar cu efecte importante pe termen 
mediu și lung, este reprezentat de potențialul și ritmul de dezvoltare 
imobiliară ale unei zone. În mod firesc, cu cît într-o zonă se construiește 
mai mult (mai ales complexe rezidențiale de mari dimensiuni!), cu atît ea va 
fi mai populată, iar traficul va fi mai intens de la an la an. Ritmul de 
dezvoltare imobiliară poate fi „simțit” chiar la fața locului, dar, pentru a fi 
mai informat, poți face și o „cercetare de piață” cu privire la evoluția 
arealului rezidențial care te interesează.
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Interesează-te de mijloacele
 de transport în comun

Chiar dacă o locuință este 
amplasată în afara orașului, 
aceasta poate beneficia de 
un acces relativ facil către și 
d i n s p r e  a c e s t a  p r i n 
intermediul mijloacelor de 
transport publice. A te 
putea baza pe asemenea 
f a c i l i t ă ț i  p u b l i c e ,  î n 
d e t r i m e n t u l  m a ș i n i i 

Pune în balanță avantajele
 și dezavantajele

Simplul fapt că o locuință 
este amplasată în afara 
orașului nu ar trebui să o 
excludă, fără drept de 
apel, din sfera opțiunilor 
tale. Înainte de a lua o 
decizie, îți recomandăm să 
pui în balanță avantajele și 
dezavantajele oferite de 
respectiva proprietate, 
c o n f r u n t î n d u - l e  c u 
propriile nevoi și aspirații în 

personale, reprezintă un 
avantaj demn de luat în 
seamă – atît pentru tine, cît și 
pentru ceilalți locuitori ai 
zonei. O rețea de transport în 
comun bine pusă la punct 
are potențialul de a ușura 
mult traficul de la periferie 
spre centru (și invers).

materie de locuire. Îți poți 
da seama că, pentru tine și 
familia ta, sacrificiul de a 
petrece o oră în plus în 
t r a fi c  e s t e ,  d e  f a p t , 
c o n t r a b a l a n s a t  d e 
avan ta je le  o fe r i te  de 
locuința de la periferie – 
liniște, un spațiu locativ mai 
mare, curte sau diverse 
faci l i tăț i  oferite de un 
ansamblu rezidențial.
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Trotuarele proaste 
– sau inexistente!

Iată recomandările experților Realist.md pentru a 
evita această „capcană”:

Atunci cînd te gîndești cum ar fi să locuiești într-o 
anumită zonă, este important să privești la 
calitatea drumurilor nu doar din perspectiva 
posesorului de autovehicul, ci și din cea a 
pietonului. Asta pentru că, odată mutat acolo, nu 
vei dori să depinzi tot timpul de mașina 
personală: vor exista cu siguranță momente (mai 
ales atunci cînd vei avea un copil!) cînd vei dori să 
ieși la o mică plimbare și în preajma casei. În 
asemenea situații, vei descoperi că, lipsa 
trotuarelor – sau, pur și simplu, zonele pietonale 
prost amenajate – reprezintă, de asemenea, un 
dezavantaj serios. Deși specifică, de regulă, 
zonelor rezidențiale mai noi, acolo unde rețeaua 
de transport nu s-a dezvoltat în același ritm cu 
piața imobiliară, această problemă poate fi 
observată și în cartiere vechi, însă care nu au 
beneficiat în ultimii ani de investiții pentru 
îmbunătățirea infrastructurii.

O „capcană” imobiliară ușor de trecut cu 
vederea: nu doar calitatea drumurilor în sine 
contează, ci și cea a trotuarelor!
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La vizionare, fii atent 
nu doar la 
șosea, ci și la trotuare

Atunci cînd vei merge la o vizionare, 
probabil că vei face drumul respectiv cu 
mașina (personală sau a agentului cu care 
ai stabilit întîlnirea). Într-o asemenea 
situație, sunt șanse mari să scapi din 
vedere un aspect precum existența și 
starea trotuarelor din împrejurimi –în 
deosebi dacă nu ești obișnuit să fii 
pieton.

Ieși la o plimbare pe jos
Dacă după primul drum cu mașina ai 
observat că în zona care te interesează 
există trotuare, poate că vei fi tentat să te 
declari mulțumit în această privință. Pentru 
a evita, însă, eventualele surprize, îți 
recomandăm să faci un pas în plus și să 
ieși la o plimbare pe jos prin împrejurimi. 
Așa îți vei putea face o idee mai realistă 
despre ce ar însemna, cu adevărat, să 
circuli ca pieton prin respectivul cartier. Îți 
vei putea da seama nu doar că trotuarele 
există, ci și dacă acestea sunt suficient de 
largi și corespunzător amenajate.



Nu te baza pe promisiuni!
În cazul în care zona în care te gîndești să te muți 
este una în dezvoltare, probabil că autoritățile 
locale au, pe termen mediu sau lung, un plan de 
amenajare a drumurilor (și trotuarelor). Nu este 
recomandat, însă, să te bazezi pe realizarea 
imediată a unor asemenea obiective, întrucît 
aceasta poate dura destul de mult (chiar ani). 

Pune în balanță situația
 actuală cu propriile

 necesități
Faptul că în preajma unui 
imobil de locuințe (nou-
construit sau mai vechi) 
există probleme în ceea 
ce privește amenajarea 
zonelor pietonale nu 
înseamnă că acesta ar 
trebui să fie automat 
exclus de pe lista ta de 
opțiuni de achiziție. În 
asemenea situații, este 
important să pui corect în 
ba lan ță  cer in țe le  ș i 
nevoile tale cu starea 
i n f ra s t r uc tu r i i  l a  un 
moment dat. Astfel, îți vei 

putea da seama că ai fi 
dispus să te muți într-o 
complex rezidențială 
cu drumuri și trotuare 
b ine  amena ja te  l a 
interior, chiar dacă, să 
zicem, calea publică 
d e  a c c e s  c ă t r e 
a n s a m b l u  n u  a r e 
trotuare (pentru că pe 
aceasta ești dispus să 
o parcurgi cu mașina).

 .
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