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Agenda 2030

La data de 25 septembrie 2015 Republica Moldova s-a alăturat la cele 193 state 
membre ale ONU adoptând la Adunarea Generală 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.

În Agenda 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă, reunite sub denumirea
de Obiective Globale. Prin intermediul
Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de
acțiune ambițioasă pentru următorii 15 ani în
vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii
inegalităților şi a injustiției şi protejării planetei
până în 2030.

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.”



AGENDA HABITAT III

In perioada 17 – 20 octombrie 2016 în orașul Quito (Republica
Ecuador a avut loc alt eveniment mondial - Conferința Habitat III.
Republica Moldova a participat la acest eveniment mondial cu
prezentarea Raportului Național.

La data de 21 noiembrie 2016 Republica Moldova s-a alăturat la
cele 193 state membre ale ONU adoptând la Adunarea Generală
Noua Agenda Urbană .

În Noua Agendă Urbană, liderii mondiali s-au angajat:

• Să furnizeze servicii de bază pentru toți cetățenii;

• Să asigure egalitatea de șanse pentru toți cetățenii
fără nicio discriminare;

• Să promoveze măsuri care să sprijine reducerea
poluării si orașele curate;

• Să consolideze capacitatea de adaptare a orașelor
pentru a reduce riscul și impactul dezastrelor;

• Să ia măsuri pentru schimbările climatice prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

• Să respecte drepturile refugiaților, migranților și a
persoanelor strămutate, indiferent de statut;

• Sa sprijine inițiative inovatoare și ecologice;

• Să promoveze spații publice sigure, accesibile și
verzi;



HAB             9 ținte ale Noua Agenda Urbană

• Politica Națională Urbană;

• Consolidarea legislației în domeniul urbanismului  și a 
sistemului de guvernare;

• Valorificarea economiei urbane pentru crearea 
oportunităților de angajare în cîmpul muncii și 
îmbunătățirea pentru toți condițiilor de lucru existente;

• Consolidarea finanțelor locale;

• Planificarea teritorială și urbană

• Accesul universal pentru toți la serviciile calitative de 
bază;

• Promovarea locuințelor adecvate pentru locuitori cu 
toate catigoriile de venit;

• Consolidarea egalității de gen și emanciparea femeilor;

• Plasarea culturii in inima dezvoltării durabile urbane.

HABITAT III



Extras din Noua Agenda Urbană 

4. Suntem încă departe de a rezolva în mod adecvat aceste provocări, dar şi
alte provocări existente şi emergente; de asemenea există necesitatea de a
profita de oportunitățile urbanizării, aceasta fiind un motor al creșterii
economice durabile şi inclusive, a dezvoltării sociale și culturale și a protejării
mediului, dar şi de a beneficia de potențialele sale contribuții la obţinerea
unei dezvoltări transformative și durabile.

15. Ne angajăm să lucrăm în direcția trecerii la o paradigmă urbană
pentru o Nouă Agendă Urbană care va:

(a) aborda din nou modul în care planificăm, finanțăm, dezvoltăm,
administrăm și gestionăm orașele și așezările umane, recunoscând
dezvoltarea urbană și teritorială durabilă ca fiind importantă pentru
atingerea dezvoltării durabile și a prosperității pentru toți;



SINERGIE

Planificarea urbană 
durabilă

Acces la locuința 
adecvată

Utilizarea rațională 
a terenurilor



CODUL URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

Cerințele universale privind dezvoltarea durabilă a localităților s-au regăsit în 
documentele de politici  elaborate de Guvernul Republicii Moldova. Un document 
din această politică este proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor. 

Principiul cheie a acestui document este armonizarea normelor naționale cu 
principiile și practicile comunitare.

1. Abordarea diferențiată.

2. Obligativitatea  și Responsabilitatea.

3. Monitorizarea și controlul realizării obiectivelor planificate.

4. Transparența decizională.

5. Bugetarea.

6. Eficienta și securitatea energetică.

7. Adoptarea la schimbările climatice.



Mulțumesc pentru atenție


