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Abstract: Pentru a îmbunătăţi situaţia  pe piaţa forţei de muncă din mediul rural este necesar de a 

asigura o imagine mai atractivă acestor localităţi, ceea ce va contribui  la creşterea competivităţii 

lor. Competitivitatea localităilor rurale depinde în mare măsură de nivelul de dezvoltare a 

infrastructurii  de producţie,  sociale şi de afaceri, cât şi nivelul de dezvoltare a  capitalului uman 

în mediul rural. 
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În R.Moldova, o bună parte a teritoriului revine spaţiului rural, în care este concentrată 59% din 

populaţia ţării. Deci, apare necesitatea studierii localităţilor rurale din punct de vedere al competivităţii 

acestora. 

Unul din factorii principali ce contribuie la creşterea competivităţii localităţilor rurale este dezvoltarea 

infrastructurii. Investiţiile în infrastructura de transport sunt de maximă necesitate pentru creşterea 

competivităţii şi asigurarea creşterii economice a localităţilor rurale. Calitatea infrastructurii de transport 

reprezintă o componentă importantă a competitivităţii şi a mediului de afaceri în general, reprezentând un 

factor important în atragerea investiţiilor şi asigurarea competitivităţii exporturilor. Din cauza stării 

nesatisfăcătoare a reţelei de drumuri, gospodăriile casnice, în special cele din zonele rurale, suportă cheltuieli 

suplimentare semnificative pentru accesul la serviciile sociale, precum şi la pieţele de desfacere. Calitatea 

proastă a drumurilor are un efect negativ şi asupra securităţii circulaţiei rutiere. Starea proastă a drumurilor 

are impact nefast şi asupra mediului ambiant. Dacă în anul 1990 drumurile de stare rea constituiau în 

R.Moldova 30%, apoi în 2011 ele au ajuns deja la 80%. Rămâne la un nivel relativ jos şi gradul de dotare a 

localităţilor  rurale cu reţele de apă, canalizare,  gaze naturale  şi alte comodităţi (tab.1). 

Tabelul 1. 

Gradul de dotare a locuinţelor cu comodităţi 

 

Denumire 2004 

Total 

2004 

Urban 

2004     

Rural 

20Il  

Total 

2011 

Urban 

2011     

Rural 

Iluminare electrică, % 99,4 99,4 99,4 99,9 100,0 99,8 

Apeduct, % 37,4 81,3 10,0 67,2 93,5 46,3 

Gaze din reţea, % 37,0 71,2 15,7 55,0 81,6 33,8 

Canalizare, % 32,7 74,6 6,6 54,6 85,8 26,7 

Baie sau duş, % 28,3 65,2 5,4 45,1 78,7 18,2 

Telefon,  53,1 77,4 37,9 87,7 93,4 83,2 

  Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. 

 

După cum rezultă din tabel, o serie de comune sunt afectate de lipsa unei reţele adecvate de apă şi 

canalizare. Această stare afecteză condiţiile de viaţă ale locuitorilor acestor sate. Pentru a rezolva aceste 

probleme este necesară promovarea unor programe de lucrări publice pentru îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor de alimentare cu apă, de canalizare şi management al deşeurilor din comune în vederea creşterii 

atractivităţii acestor zone şi al standartului de viaţă al populaţiei. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice va crea 

condiţii pentru diminuarea disparităţilor între localităţi şi pentru stimularea dezvoltării zonelor rurale. 

În condiţiile în care imfrastructura de bază nu este suficientă pentru asigurarea competivităţii unei 

localităţi, nivelul precar sau chiar absenţa acesteia poate genera disconfort şi nemulţumiri din partea 

investitorilor, contribuind la promovarea unei imagini negative chiar şi în condiţiile în care potenţialul 
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acestei localităţi este deosebit de atractiv. Un aspect esenţial al investiţiilor în infrastructura de bază este 

acela de a transmite un semnal de piaţă cu privire la gradul de atractivitate al comunelor, precum şi de a 

reduce fluxul migratoriu extern al persoanelor aflate în căutarea unor condiţii de viaţă şi de muncă mai bune. 

Migrarea, după cum se ştie, reprezintă o problemă majoră cu care se confruntă actualmente ţara noastră. Pe 

de o parte, statul „luptă” cu acest fenomen, care afectează sfera social-demografică, vizând astfel de aspecte 

cum ar fi forţa de muncă, familia, soarta copiilor rămaşi fără unul sau chiar ambii părinţi. Pe de altă parte, 

banii trimişi acasă de moldevenii emigranţi, constituie sume impunătoare în venitul naţional.  Potrivit datelor 

statisticii oficiale în procesul migraţional sunt antrenate circa 314 mii de persoane, aproape 10% din 

populaţia ţării, sau 25% din populaţia economic activă. Vârsta medie a migranţilor constituie 35 de ani, unde 

două treimi dintre migranţi provin din mediul rural, circa o treime din migranţi sunt femei, iar 42% de 

migranţi au copii rămaşi în ţară. 

În viziunea noastră, pentru a asigura o competitivitate loială dintre localităţile rurale, formarea unei 

imagini atractive ale acestora şi minimizarea fluctuaţiilor de emigrare a forţei de muncă e oportun de 

dezvoltat infrastructura de producţie şi socială în următoarele direcţii: a) dezvoltarea infrastructurii 

drumurilor, în conformitate cu necesităţile economice şi sociale ale localităţilor, vor falicita considerabil 

accesul producătorilor agricoli şi industriali la pieţele de desfacere locale şi externe, va avea impact asupra 

pieţei forţei de muncă, atât prin crearea locurilor de muncă noi, cât şi prin implicarea unui grad de pregătire 

profesională adecvat. O infrastructură rutieră modernă va contribui la dezvooltarea unor sectoare 

netradiţionale, prestatoare de servicii, cum ar fi turismul, serviciile de logistică; b)dezvoltarea infrastructurii 

de servicii publice rurale (sprijinirea iniţiativelor de modernizare a târgurilor şi pieţelor comune; iniţierea de 

proiecte pentru construcţia de locuinţe; construirea/modernizarea căminelor culturale, zonelor de recreere); 

c) dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi energie (furnizarea de energie electrică suficientă şi ieftină 

populaţiei şi agenţilor economici; gospodărirea complexă a apelor şi alimentările cu apă; sisteme de apeduct 

şi canalizare; extinderea reţelelor de gaze naturale; dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii – reţele 

telefonice, telefonie mobilă); d) dezvoltarea infrastructurii hidrotehnice şi hidroameliorative (lucrări de 

combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc; măsuri de combatere a eroziunii şi a alunecărilor de 

teren; susţinerea lucrărilor de irigaţii şi desecări în zonele expuse riscului de secetă sau exces de umeditate). 

Este evident că, dacă nu vom avea o infrastructură adaptată, modernă, atunci firmele agricole, care vor 

încerca să activeze, nu vor avea posibilitatea să se dezvolte. Nu vom putea să atragem investiţii, pentru că 

investiţiile vor veni numai în oraşe. Însă, pe măsură ce localităţile urbane se saturează, terenurile devin mai 

scumpe, foarte mulţi investitori vor veni în zonele unde găsesc teren accesibil, unde posedă de forţă de 

muncă ieftină şi unde, bineînţeles, au nevoie de infrastructură. 

Un alt factor important, care contribuie la sporirea competitivităţii localităţilor, reprezintă dezvoltarea 

capitalului uman din mediul rural. Capitalul uman începe să se contureze ca resursa cea mai importantă de 

care dispun comunităţile sau pe care o pot perfecţiona în cadrul concurenţei cu alte comunităţi. Comunităţile 

care îşi transformă mâna de lucru necalificată în lucrători calificaţi, care promovează inovarea şi spiritul 

creativ, asigură posibilităţi de educaţie şi pregătire profesională pe toată durata vieţii, se bucură de un avantaj 

concurenţial în sistemul economic. 

După cum se menţionează în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova2020” comunităţile care 

cultivă o forţă de muncă educată şi bine pregătită pot face mult mai mult pentru a-şi spori avantajele 

concurenţiale. Sporirea calităţii procesului educaţional va contribui la crearea unui climat investiţioal atractiv 

şi benefic, datorită forţei de muncă calificate, responsabile, flexibile, contribuind la sporirea productivităţii 

muncii şi a competitivităţii. Ca rezultat, va creşte calitatea produselor/serviciilor în economia naţională. 

Promovarea transferului de cunoştinţe va promova ideile inovatoare şi transpunerea lor în noi produse şi 

servicii, care generează creştere economic, locuri de muncă de calitate şi care contribuie la soluţionarea 

problemelor societăţii. Creşterea calificării resurselor umane va contribui la crearea de noi oportunităţi de 

ocupare pentru zonele rurale, concomitant cu creşterea mobilităţii forţei de muncă. 

Principalele direcţii de dezvoltare a capitalului uman, în mediul rural, sunt: a) realizarea  acţiunilor de 

instruire profesională şi de informare; b) asigurarea accesului populaţiei la servicii de educaţie; c) acţiuni 

educative cu părinţii pentru sprijinirea participării copiilor la procesul de învăţământ; d) acordarea de 

ajutoare financiare pentru cadrele sanitare şi cadrele didactice ce doresc să se instaleze în mediul rural, 

inclusiv celor ce doresc să iniţieze o afacere în mediul rural. 

Îmbunătăţirea infrastructurii de producţie va crea condiţii pentru diminuarea disparităţilor între localităţi 

şi pentru stimularea dezvoltării zonelor rurale. Creşterea nivelului educaţional şi îmbunătăţirea instruirii 

profesionale în zonele rurale va mări gradul de ocupare a populaţiei din aceste zone. O infrastructură mai 

bună şi un nivel educaţional mai ridicat vor mări posibilitatea atragerii întreprinzătorilor în aceste zone, 

creând noi locuri de muncă. De asemenea, trebuie depuse eforturi în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de 
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afaceri oferite investitorilor străini, care este încă deficitară în localităţile rurale din Moldova şi constituie o 

barieră importantă în calea dezvoltării economice. Povara administrativă excesivă crează bariere în lansarea, 

derularea şi lichidarea afacerilor, fiind un factor demotivat în promovarea concurenţei loiale orientate spre 

productivitate şi inovaţii. Principalele probleme cu care se confruntă  persoanele ce doresc să deschidă o 

afacere sunt: numărul mare al inspecţiilor de stat; fregvenţa şi modalitatea de prezentare a rapoartelor şi 

informaţiilor obligatorii; consumul de timp şi modalitatea de achitare a impozitelor; obţinerea unui număr 

impunător de acte permisive pentru construcţii, instalaţii, echipamente, materii prime, produse şi servicii, 

inclusiv pentru cele importate şi exportate; formalităţi, procedure şi reguli anevoioase şi netransparente în 

administrarea vamală şi asigurarea declarării vamale la importul şi exportul de mărfuri şi servicii. 

Principalele aspecte ale dezvoltării mediului de afaceri sunt: potenţialul economic şi competivitatea 

întreprinderilor din zona rurală, venitul în bugetul local, stabilitatea politică, suprafaţa terenurilor arabile şi 

preţul pământului, eficienţa managementului rural.  

Există localităţi de o mare importanţă turistică, unde găsim obiecte cu interes istoric şi cultural. De 

exemplu, mănăstirile reprezintă cu siguranţă locuri de mare interes arhitectural, deci se impune dezvoltarea 

unei infrastructuri corespunzătoare, care să permită accesul unui număr mare de persoane. Obiectivul 

specific este valorificarea şi promovarea potenţialului turistic, în vederea creşterii competivităţii 

întreprinderilor din sectorul turismului. În aceste condiţii, turismul rural, ca parte integrantă a programului 

general de dezvoltare a localităţilor trebuie să răspundă necesităţii elaborării unor soluţii adecvate de 

proiectare şi organizare a comunelor, creând cadrul necesar dezvoltării turismului şi afirmării acestuia ca 

factor de creştere a competivităţii localităţilor rurale. 

Măsurile pe care le poate lua guvernul pentru îmbunătăţirea competitivităţii  ţării, deşi pot fi foarte 

benefice, acţionează, de regulă, la un nivel general. Există numeroase măsuri care se pot lua la nivel local, 

ţinând cont de diversitatea de condiţii care axistă în localităţile. respective. De multe ori, aceste măsuri se 

încadrează într-una din două categorii, fie investiţii în infrastructură, fie programe specifice pentru a asista 

anumite grupuri-ţintă la atingerea unor obiective sociale, educaţionale, de afaceri etc. În multe situaţii, 

măsurile de intervenţie la nivel local, mai aproape de oameni şi de problemele lor, dau rezultate mai bune, 

mai rapid şi mai eficient. 

În concluzie, se poate afirma că atractivitatea unei localităţi este legată de o serie de factori ce ţin de 

creşterea calităţii vieţii, de viziunea de dezvoltare a localităţii, ceea ce contribuie la crearea unei imagini 

favorabile în exterior şi constituie unul dintre factorii care determină succesul economic şi social şi, pe 

această bază, creşterea competitivităţii. Realizarea unei dezvoltări echilibrate şi a unei competitivităţi sporite 

depind, pe plan local, de capacitatea de mobilizare a tuturor actorilor implicaţi, de susţinerea şi 

implementarea unor proiecte de dezvoltare cu impact local. Succesul modernizării economiei şi creşterii 

competitivităţii R.Moldova, în ansamblu, este în mâinile cetăţenilor ţării, şi depinde, în mod cert, de 

atitudinea, abilitatea şi energia cu care vor continua să acţioneze în comun. 
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