
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Chișinău 2017



Din punct de vedere istoric și cultural, orașele 
sunt o componentă fundamentală și decisivă a 
identității europene. Ele determină structura 
multicentrică a teritoriului național. Orașele sunt 
un punct de legătură între domeniile social, 
economic, politic și mediu. În calitate de factori-
cheie în competitivitatea globală, ele sunt 
vectorii principali ai dezvoltării echilibrată.



Orașele sunt mari centre de  locuri de muncă, instituții de 
învățământ şi de  cercetare, asigurând rețelele de servicii, sociale 
și culturale necesare pentru garantarea unei bune  calități a vieții 
locuitorilor lor și pentru promovarea coeziunii sociale. 
Diversitatea lor în privința mărimii, formei și metodelor de 
guvernare reprezintă o valoare de care trebuie profitat. 



La data de 25 septembrie 2015 Republica Moldova s-a alăturat la cele 193 state 
membre ale ONU adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Agenda 2030 
este un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal 
şi care promovează echilibrul între trei dimensiuni ale dezvoltării durabile –
economic, social şi de mediu.



Este o Agendă ambițioasa cu 17 Obiective Globale pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei 
extreme, combaterii inegalităților şi a injustiției şi protejării planetei până în 2030. Și unul din Obiectivele 
Globale atestat sub nr.11 este – „Orașe şi comunități durabile – Dezvoltarea orașelor şi a așezărilor 
umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliențe şi durabile.”



În perioada 17 – 20 octombrie 2016 în orașul Quito, Ecuador,
a avut loc a III conferință a ONU cu privire la locuințe și
dezvoltare urbană durabilă (Habitat III). Conferința a avut un
focus pe "angajamentul global pentru orașe durabile."



Conferința Habitat III a fost una dintre primele conferințe de nivel mondial, după 2015, 
privind dezvoltarea durabilă a așezărilor umane și a dat o oportunitate de a discuta și 

de a trasa noile căi și răspunsuri la provocările de urbanizare și pentru punerea în 
aplicare a  obiectivelor dezvoltării durabile.

Conferința a consolidat  eforturile diverselor actori urbani în dezvoltarea politicilor 
urbane și de locuințe și a aprobat Nouă Agendă Urbană.



Legea nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind 
principiile urbanismului şi amenajării 

teritoriului

Gestionarea teritoriului şi a localităților reprezintă
ansamblul acțiunilor de organizare, conservare şi
dezvoltare a acestora, orientate spre realizarea
unei stări fizice şi funcționale a cadrului natural şi a
cadrului construit, care să corespundă necesitaților
colectivităților umane, în concordanță cu interesul
public şi potrivit prevederilor documentației de
urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate



Cerințele universale privind dezvoltarea durabilă a localităților s-au regăsit în 
documentele de politici  elaborate de Guvernul Republicii Moldova. Un document 

din această politică, elaborat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor este proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor. 



Puncte-cheie ale Codului în 
domeniul planificării așezărilor 

umane și a teritoriilor
1. Armonizarea cu principiile și practicile 

comunitare.
2. Protejarea ariilor naturale și 

construite.
3. Abordarea diferențiată.
4. Obligativitatea  și Responsabilitatea.
5. Monitorizarea și controlul realizării 

obiectivelor planificate.
6. Transparența decizională.
7. Bugetarea.
8. Eficienta și securitatea energetică.
9. Asigurarea accesului pentru 

persoanele cu dizabilități.
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