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SUMMARY
 International practice shows that a country cannot have highly developed regions without or-

ganizing its urban system of highly developed cities. The more urbanized a state is, the higher its 
level of development. At the same time, rural areas cannot perform well without developed urban 
areas, and urban areas need a proper territorial integration with rural areas, in order to achieve 
expansion and sustainable development.

Today, the Republic of Moldova is the most rural state on the European continent, with an ur-
banization rate of approximately 43%. In order to change the situation, the Ministry of Agriculture, 
Regional Development and Environment has developed the „National Program for the development 
of cities-growth poles in the Republic of Moldova for 2021-2027”, following the implementation of 
which aims to make municipalities designated growth centers more attractive to residents, entrepre-
neurs and tourists and generate development in the area they polarize.
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În ultimii 30-40 de ani în întreaga lume se observă o tendință majoră de dezvoltare a zonelor 
urbane și de urbanizare, deoarece este perioada în care o mare parte din populația lumii a preferat 
mai degrabă locația urbană decât o zonă rurală.

Actualmente, peste 55% din populația lumii trăiește în zone urbane, proporție care se așteaptă 
să crească la 68% până în anul 2050 [6].

În consecință, una dintre problemele cele mai presante o constituie creșterea competitivității 
orașelor și identificarea rolului acestora în dezvoltarea globală. Ca urmare a urbanizării, nu au 
avut loc doar modificări ale structurii de locuire, ci s-a modificat structura de producție și con-
sum, crescând astfel importanța zonelor urbane, precum și impactul acestora asupra dezvoltării 
regionale a unui anumit stat.

Însă simpla concentrare a firmelor și a oamenilor, într-o locație geografică specifică, nu garan-
tează neapărat dezvoltarea. Prin urmare, urbanizarea poate fi o condiție necesară, dar nu sufici-
entă pentru generarea și susținerea creșterii economice.

Pentru ca urbanizarea să genereze creștere economică sunt necesare unele premise, și anume [5]:
a) Deținerea unei mase critice a populației. Există o corelație pozitivă între mărimea populației 

care trăiește în zonele urbane și nivelul venitului țării. Creșterea economică este generată la un 
anumit nivel optim de concentrare urbană: concentrarea urbană excesivă creează congestie și 
costuri mai ridicate pentru producerea calității vieții, în timp ce concentrația urbană insuficientă 
împiedică efectele sinergice ale economiilor de scară.

b) Un mediu economic favorabil care încurajează antreprenoriatul. Rolul orașelor ca motor 
al creșterii economice nu provine doar din concentrarea fizică a oamenilor și a firmelor, ci și din 
capacitatea orașului de a crea un mediu în care agenții economici pot interacționa cu ușurință 
pentru a utiliza eficient resursele productive și să creeze bunuri și servicii. Zonele urbane posedă 
capacitatea de a atrage capital și muncă din alte regiuni.

c) Existența capacității de inovare. Crearea unei economii competitive necesită nu numai 
antreprenori dispuși să își asume riscuri, ci și idei inovatoare, mobilizarea cunoștințelor locale, 
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internaționale și a competențelor și tehnologiilor disponibile. Acestea sunt elemente care în ma-
joritatea cazurilor sunt un atribut al mediului urban.

d) Alte condiții la fel de importante care fac ca urbanizarea să ducă la creșterea economică sunt:
- disponibilitatea infrastructurii publice, inclusiv a transportului, apă potabilă, canalizare și 

sisteme de gestionare a deșeurilor; 
- guvernarea urbană eficientă; 
- furnizarea de tehnologii informaționale și difuzarea mai rapidă a cunoștințelor; 
- disponibilitatea locurilor de muncă; 
- capacitatea orașului de a se adapta cu competențe la solicitările mediului extern.
Indiferent de țara despre care vorbim, orașele contribuie la creșterea economică, într-o măsură 

foarte mare. De regulă, partea cea mai consistentă a producției și a creșterii economice se datorează 
unui număr relativ mic de orașe. Spre exemplu, la nivelul Uniunii Europene (UE), 27 dintre cele 
mai mari orașe (care concentrează doar 7,8% din totalul populației UE) generează aproximativ 
23% din PIB-ul acesteia, iar 228 de orașe secundare (cu aproximativ 15% în totalul populației UE) 
asigură 40% din PIB. Aceste orașe sunt motoarele principale de creștere a economiei UE și, cu cât 
funcționează mai bine, cu atât creșterea economică a Uniunii în ansamblul său este mai mare [5].

Analiza politicilor europene scoate în evidență faptul că UE nu are o bază legală pentru elaborarea 
și implementarea politicilor de dezvoltare urbană. De regulă, aceste măsuri sunt lăsate la latitudinea 
statelor-membre, cu respectarea principiului subsidiarității. Cu toate acestea, UE are o tradiție înde-
lungată de promovare, dezvoltare și redezvoltare urbană și, ca atare, a jucat un rol major în susținerea 
orașelor în direcția promovării competitivității economice și a coeziunii economice, sociale și terito-
riale. Cele mai multe dintre aceste eforturi au constituit o parte a politicii regionale.

Prin urmare, dezvoltarea urbană nu poate fi desprinsă de dezvoltarea regională. Politica UE 
privește orașele ca parte integrantă și acestea sunt considerate motorul dezvoltării regionale. În 
acest sens, revitalizarea orașelor și programarea atentă a dezvoltării urbane este în mod inerent 
o chestiune regională. Orașele influențează competitivitatea regională și reprezintă o sursă de 
inovare pentru regiunea în care se află. În regiuni, este necesar să se consolideze competitivitatea 
orașelor și să se concentreze pe consolidarea funcțiilor centrelor mai slabe, crearea rețelelor de 
orașe și dezvoltarea parteneriatelor urban-rural.

În Republica Moldova, statisticile oficiale ne arată că rata de urbanizare a țării este de aproxima-
tiv 43% (tabelul 1), cu mult mai scăzută decât cea mai puțin urbanizată țară a UE – Slovenia are o 
rată de urbanizare de aproximativ 50%. Dacă analizăm din punct de vedere istoric, o astfel de rată 
de urbanizare este consecința modului în care a fost planificată economia. Urbanizarea forțată din 
perioada anilor 1950-1990 a adus oamenii din zonele rurale mai aproape de fabricile deținute de 
stat, creând rapid, însă în mod nenatural, o aglomerație în jurul anumitor centre industriale.

Tabelul 1. Populația Republicii Moldova în perioada anilor 2016-2019 (la 1 ianuarie).

Indicatori Anii

2016 2017 2018 2019

mii 
pers.

% mii 
pers.

% mii 
pers.

% mii 
pers.

%

Numărul total al 
populației

3.553,1 100 3.550,9 100 3.547,5 100 3.542,7 100

inclusiv pe medii:

- urban 1.511,1 42,5 1.516,8 42,7 1.521,9 42,9 1.527,5 43,1

- rural 2.042 57,5 2.034,1 57,3 2.025,6 57,1 2.015,2 56,9

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [3].

Dezvoltarea așezărilor urbane din Republica Moldova a urmat un model similar cu dezvol-
tarea orașelor din alte părți ale lumii, care au fost construite în jurul comerțului și al industriei. 
Orașele din Republica Moldova au fost înființate în principal ca centre agro-industriale și admi-
nistrative. Actualmente, funcțiunea industrială s-a diminuat ca importanță, iar rolul administra-
tiv, de centru raional, prevalează.
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Astfel, pe parcursul ultimelor decenii, dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova a 
fost caracterizată de aprofundarea discrepanțelor teritoriale, reflectate în special prin concentra-
rea excesivă a resurselor în municipiul Chișinău (și parțial în municipiul Bălți) în detrimentul 
celorlalte unități administrativ-teritoriale. Mai mult, ponderea municipiului Chișinău (unde lo-
cuiesc 25% dintre cetățenii țării) în PIB a crescut de la 45% în anul 2002 la 56% în 2013 și 58% 
în 2017, ceea ce demonstrează o continuă creștere a decalajelor regionale în dezvoltarea țării [4].

Totodată, chiar dacă economia Republicii Moldova a înregistrat în ultima perioadă o creștere 
medie anuală de 4-5% a produsului intern brut, aceasta continuă să fie poziționată pe unul dintre ul-
timele locuri în clasamentul statelor europene. Actualmente, Republica Moldova își bazează creșterea 
social-economică pe nivelul de dezvoltare din municipiile Chișinău și Bălți, celelalte localități urbane 
neavând capacitatea de a valorifica oportunitățile de dezvoltare pentru sine și zona din proximitate.

Pentru a răspunde acestor provocări, în conformitate cu prevederile Strategiei naționale de 
dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, ale Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 
2020-2023, precum și ale noului Concept (paradigmă) de dezvoltare regională în Republica Mol-
dova (aprobat de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale la 13 februarie 
2020), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat un Pro-
gram național, în calitate de document de politici publice pe termen mediu (2021-2027).

Programul respectiv prevede susținerea accelerării dezvoltării socio-economice a șase muni-
cipii (Cahul, Comrat, Ungheni, Orhei, Soroca și Edineț) în vederea transformării acestora în poli 
de creștere, capabili să susțină difuzarea dezvoltării în zonele rurale proxime.

Necesitatea Programului național a fost determinată de faptul că municipiile Cahul, Comrat, Or-
hei, Ungheni, Soroca și Edineț nu dețin suficiente capacități endogene pentru a-și valorifica pe deplin 
potențialul de dezvoltare în calitate de poli de creștere, fiind în incapacitate de a difuza prosperitate 
pentru teritoriile rurale adiacente pe care le polarizează, astfel fiind afectată negativ competitivitatea 
și ritmurile de creștere economică ale Republicii Moldova. Mai mult, păstrarea tendințelor actuale de 
dezvoltare a acestor municipii riscă, pe termen mediu, ca Republica Moldova să rămână fără orașe 
regionale de mărime medie, capabile să acționeze ca poli de creștere, ceea ce va influența o decădere 
și mai mare a zonelor proxime și o subminare a ritmurilor de creștere a economiei naționale. 

Analiza detaliată a nivelului de dezvoltare a acestor municipii relevă faptul că niciunul dintre 
acestea nu corespunde nici măcar criteriilor minime de definire a localităților urbane cu statut de 
municipiu în conformitate cu Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 
Republicii Moldova, înregistrând carențe în majoritatea domeniilor.

Pentru a asigura un nivel minim de dezvoltare socio-economică a acestor municipii, care ar 
corespunde unor criterii de bază de definire a unui oraș-pol de creștere, sunt necesare investiții 
publice de circa 5,4 mld. lei [4].

Este evident că aceste intervenții presupun un efort financiar care depășește cu mult capaci-
tatea bugetelor locale și nu vor putea fi realizate fără un sprijin consistent din partea autorităților 
publice centrale și donatorilor.

Tabelul 2. Investițiile necesare pentru dezvoltarea socio-economică a municipiilor selecta-
te pentru a fi dezvoltate ca poli de creștere.

Municipiile Veniturile bugetare* (mil. lei) 
planificate pentru anul:

Suma investiției 
necesare, mil. lei

2020 2021

Soroca 64,8 67,5 1.200

Comrat 82,7 87,0 1.250

Ungheni 99,2 106,6 1.130

Cahul 122,7 123,2 832

Edineț 58,6 58,6 576

Orhei 103,1 103,2 415

Total x x 5.403

*Notă: Conform informațiilor disponibile pe paginile web ale primăriilor municipale.
Sursa: Elaborat de autor.
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La elaborarea Programului național s-au ținut cont de prevederile titlului IV, capitolul 20 
„Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel transfrontalier și regional” din Acordul de Asociere 
dintre Republica Moldova, pe de o parte, și UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și 
statele-membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de către Parlament prin Legea nr. 112/2014. 

Totodată, implementarea Programului urmează să sprijine realizarea Agendei 2030 de Dez-
voltare Durabilă la contextul Republicii Moldova, în special Obiectivul de dezvoltare durabilă 
nr. 11 „Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 
reziliente și durabile”. [1]

De asemenea, Programul național urmează să contribuie la localizarea obiectivelor de dezvol-
tare durabilă, având în vedere că autorităților locale le revin un rol unic și o contribuție unică în 
promovarea și implementarea dezvoltării durabile. De fapt, multe dintre obiectivele dezvoltării 
durabile vor produce impact asupra rolului și responsabilităților administrației locale, și anume 
asupra creșterii economice, accesului la apă și canalizare, domeniului de sănătate, educație, dez-
voltării orașelor și așezărilor umane și rezilienței la schimbările climatice.

Programul va fi implementat în perioada anilor 2021-2027, în cadrul a trei etape distincte:
1) etapa de pregătire (termen estimativ – 6 luni după aprobarea Programului);
2) etapa întâi de implementare (3 ani – pe parcursul perioadei 2021-2024); 
3) etapa a doua de implementare (3 ani – 2025-2027). 
Trebuie menționat faptul că experiența tuturor statelor dezvoltate, fără excepție, demonstrează 

că dezvoltarea și creșterea economică sunt aproape imposibile de asigurat în lipsa unor orașe regi-
onale puternice, ceea ce constituie o provocare esențială pentru Republica Moldova, caracterizată 
de cel mai jos nivel de urbanizare de pe continentul european.

Practica internațională arată că fără orașe puternic dezvoltate, o țară nu poate avea regiuni 
puternic dezvoltate și nicio economie națională robustă, deoarece dezvoltarea se manifestă prin 
concentrarea creșterii în câteva centre și propagarea acesteia către zonele din jur, până când dez-
voltarea ajunge în toate colțurile țării. Mai mult, zonele rurale nu pot avea performanțe bune fără 
zone urbane puternice, iar zonele urbane necesită o integrare teritorială corectă cu cele rurale 
pentru a obține o expansiune și o dezvoltare durabilă. În general, orașele mari reprezintă sursa de 
dinamism a unei țări și au un rol esențial în îmbunătățirea performanței economiei naționale și a 
economiilor regionale.

Concluzii. În prezent, satele și orașele din Republica Moldova traversează, probabil, una din-
tre cele mai grele perioade din istoria modernă. Evident, au mai fost timpuri dificile și complicate. 
Totuși, niciodată în ultimii 200 de ani, localitățile Moldovei nu au suportat așa tendințe puternice 
de depopulare și depresiune, ca rezultat al migrației interne și externe, cu toate consecințele eco-
nomice și sociale aferente.

Astfel, orașele moldovenești de 15 mii de locuitori s-au transformat deja în orășele de 10 mii 
de locuitori. Satele de 5 mii de locuitori se transformă rapid în sate cu trei mii de persoane. Cele 
de trei mii – în sate de 1,5-2 mii. Totodată, ponderea tinerilor se reduce dramatic, ceea ce deja are 
un impact serios asupra potențialului local în termen scurt și mediu. [2]

Este o perioadă de răscruce pentru dezvoltarea locală în Republica Moldova. În următorii 
5-10 ani, pe harta Moldovei se vor configura deja clar „localitățile cu perspectivă” și „localitățile 
fără perspectivă”. Asemenea „bifurcații economice” se petrec rar în istorie, iar consecințele rămân 
pentru decenii înainte. În asemenea perioade, prioritatea numărul unu a oricărei localități devine 
supraviețuirea economică.

Astfel, „Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova 
pentru anii 2021-2027” este binevenit și servește unui scop funcțional clar: crearea unei rețele 
de orașe atractive pentru locuitori, antreprenori și vizitatori bazată pe o mai bună utilizare a 
potențialului celor mai importante zone urbane de a genera creștere, ocuparea forței de muncă și 
de a stimula dezvoltarea teritorială.
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