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Provocările tranziProvocările tranziţţieiiei

DeDe--urbanizarea urbanizarea ţţării ării (popula(populaţţia urbanăia urbană:: 1990  1990  -- 47.4% 47.4% 
2004  2004  -- 41.0%41.0%

Decalajul dintre activitatea economică Decalajul dintre activitatea economică îîn Chin Chişşinău inău şşi i 
stagnarea stagnarea îîn majoritatea celorlalte oran majoritatea celorlalte oraşşee
Depresia oraDepresia oraşşelor mici (intensitatea afacerilor, ocuparea elor mici (intensitatea afacerilor, ocuparea 
forforţţei de muncăei de muncă, i, infrastructura socialănfrastructura socială, p, profunzimea sărăcieirofunzimea sărăciei))
ImperfecImperfecţţiunea cadrului legal, limitarea resurselor iunea cadrului legal, limitarea resurselor 
instituinstituţţionale ionale şşi financiare ale autorităi financiare ale autorităţţilor orăilor orăşşeneeneşştiti
Subestimarea aspectului urban Subestimarea aspectului urban îîn cadrul politicii de stat  n cadrul politicii de stat  
privind dezvoltarea socialprivind dezvoltarea social--economicăeconomică
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ConcepConcepţţia dezvoltării urbane ia dezvoltării urbane ––
obiectivul, direcobiectivul, direcţţiile  implementăriiiile  implementării

Obiectivul:Obiectivul: dezvoltarea echilibrată  dezvoltarea echilibrată şşi eficientă a sistemului i eficientă a sistemului 
nanaţţional urban ional urban îîn corelan corelaţţie cu dezvoltarea socialie cu dezvoltarea social--economică economică 
durabilă a durabilă a ţţăriiării

DirecDirecţţiile implementăriiiile implementării::
aplicarea normelor aplicarea normelor şşi procedurilor legislative,  economice i procedurilor legislative,  economice 
şşi administrative i administrative îîn conformitate cu n conformitate cu standardele europenestandardele europene;;

interconexiuneainterconexiunea dintre programarea dintre programarea şşi dezvoltarea  i dezvoltarea  
sistemelor sistemelor nanaţţionale, regionale ionale, regionale şşi urbanei urbane;;

abordarea integralăabordarea integrală a problemelor de planificare a problemelor de planificare şşi i 
gestionare a gestionare a urbelorurbelor;;

asigurarea asigurarea procesului participativprocesului participativ îîn managementul urban.n managementul urban.
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““Polul de crePolul de creşşteretere”” ––
ideea cheie al strategiei ideea cheie al strategiei 

de dezvoltare regionale de dezvoltare regionale şşi urbane i urbane 

ExperienExperienţţa Europeană a Europeană îîn implementarea conceptul n implementarea conceptul 
““poluri de crepoluri de creşşteretere”” îîn dezvoltarea regiunilor n dezvoltarea regiunilor şşi i ţţărilor ărilor 

Analiza Analiza şşi evaluarea factorilor ce determină crearea i evaluarea factorilor ce determină crearea 
oraoraşşelor elor –– centre de crecentre de creşştere tere îîn sistemul urban al n sistemul urban al 
MoldoveiMoldovei

Metodele de susMetodele de susţţinerea a poteninerea a potenţţialului grupelor de ialului grupelor de 
oraoraşşe ca epicentre ale e ca epicentre ale ““regiunilor de dezvoltareregiunilor de dezvoltare””

Implementarea Sistemului European al Statisticii Implementarea Sistemului European al Statisticii 
Teritoriale (NUTS) Teritoriale (NUTS) îîn Moldovan Moldova
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RestricRestricţţii ii şşi barierei bariere

Procesul lent deProcesul lent de descentralizaredescentralizare care contravine care contravine CărteiCărtei  
Europene a Autoadministrării LocaleEuropene a Autoadministrării Locale, dublarea , dublarea şşi i 
suprapunerea competensuprapunerea competenţţelor;elor;
ImperfecImperfecţţiunea actelor legislative ce ar reflecta planificarea iunea actelor legislative ce ar reflecta planificarea 
dezvoltării durabile urbane dezvoltării durabile urbane şşi managementul urban;i managementul urban;
Majoritatea planurilor Majoritatea planurilor şşi programelor urbane sunt vechi i programelor urbane sunt vechi şşi i 
depădepăşşite;ite;
Bugetul limitat al oraBugetul limitat al oraşşelor, lipelor, lipsă de fonduri investisă de fonduri investiţţionale ionale 
pentru locuinpentru locuinţţe e şşi restructurarea infrastructurii orai restructurarea infrastructurii oraşşelor;elor;
Participarea limitată a societăParticiparea limitată a societăţţii civile ii civile îîn managementul n managementul 
urban, lipsa de transparenurban, lipsa de transparenţţă a procesului de luare a ă a procesului de luare a 
deciziilor.deciziilor.
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Politici de implementarePolitici de implementare
La nivel naLa nivel naţţionalional

continuarea procesului de descentralizare continuarea procesului de descentralizare îîn conformitate cu Cartea n conformitate cu Cartea 
Europeană a Autoadministrării LocaleEuropeană a Autoadministrării Locale;  ;  
pperfecerfecţţionareaionarea actelor legislative reieactelor legislative reieşşind din dezvoltarea durabilă ind din dezvoltarea durabilă 
urbanăurbană, planificare , planificare şşi management, cu luare i management, cu luare îîn consideran consideraţţie a practicelor ie a practicelor 
şşi legislai legislaţţiei UE;iei UE;

La nivel urbanLa nivel urban
revizuirea programelor urbane (care suntrevizuirea programelor urbane (care sunt depă depăşşite) ite) şşi acceptarea i acceptarea 
strategiei pentru dezvoltarea durabilăstrategiei pentru dezvoltarea durabilă;;
schimbarea abordării schimbarea abordării sectoralesectorale de luare a deciziilor prin cea integrală pe  de luare a deciziilor prin cea integrală pe 
termen lung;termen lung;
stimularea participării tuturor actorilor stimularea participării tuturor actorilor (sectorul (sectorul privat, compaprivat, companii străinenii străine) ) 
îîn planificarea n planificarea şşi luarea deciziilor cu stimulente financiare, crearea un i luarea deciziilor cu stimulente financiare, crearea un 
sistem mai eficient de colectare a taxelor locale;sistem mai eficient de colectare a taxelor locale;
stabilirea unor proceduri pentru participarea societăstabilirea unor proceduri pentru participarea societăţţii civile, crearea ii civile, crearea 
rereţţelelor de comunicare elelor de comunicare şşi organizarea discui organizarea discuţţiilor iilor îîn vederea consolidării n vederea consolidării 
transparentransparenţţei ei şşi control public pe parcursul planificării urbane i control public pe parcursul planificării urbane şşi i 
implementării deciziilorimplementării deciziilor..
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Carcasă de Carcasă de 
sprijin a sprijin a 

dezvoltării dezvoltării 
urbane durabile urbane durabile 

a Republicii a Republicii 
MoldovaMoldova
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