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Ce este 
revitalizarea?

Fiecare oraș dispune de cartiere și locuri, ale căror rezidenți, fără a avea la îndemână o cercetare spe-
cializată, le consideră drept locații cu probleme acumulate în diverse sfere și nici o soluție simplă nu 
poate fi aplicată. În așa cazuri, revitalizarea poate fi un răspuns potrivit - un proces complex de re-
generare a părților degradate ale orașului, care necesită suport social, economic, spațial și de mediu. 
Schimbările pozitive în aceste sfere sunt parte a procesului de revitalizare, însă cele mai importante 
sunt schimbările sociale, care stau la baza dezvoltării sustenabile a orașului.

Este un instrument care susține dezvoltarea orașelor.

Cea mai importantă idee a revitalizării urbane este transformarea pozitivă a zonelor ce se află în criză 
și au nevoie de schimbări sociale, arhitecturale, economic și culturale.

Această broșură a fost elaborată în cadrul proiectului nr. 309/2017 / M3 „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea 
Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă” (2017 – 2019) este co-fi-
nanțat din fondurile programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – asistența Poloniei, al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii 
Polone. Proiectul este implementat de către Ministerul de Investiții și Dezvoltare Economică a Republicii Polone în colaborare cu Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova. 
Această publicație a fost prezentată la conferința internațională din aprilie 2019, în Moldova.
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Zona de revitalizare – o parte a orașului, selectată, care se află în criză și pentru care 
este planificat un șir de intervenții;

Program Local de Revitalizare – un document elaborat în comun de către au-
torități, cetățeni și alți actori locali. Acesta descrie viziunea comună, direcțiile de dez-
voltare și - activitățile și investițiile specifice, care au ca obiectiv reabilitarea zonei de 
revitalizare;

Activități integrate – implicarea locuitorilor și partenerilor locali în intervențiile in-
ovative și creative în zona de revitalizare, menite să soluționeze provocările locale.
Revitalizarea urbană e despre:
    •    oameni;
    •    spații publice și infrastructură;
    •    dezvoltarea urbană bazată pe comunitate;
    •    inovație în managementul urban și al politicilor.

3 PILONI  AI  REVITALIZĂRII :

Conform documentului „Linii Directoare pri-
vind revitalizarea urbană în Republica Mol-
dova”, elaborat de către Ministerul Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și Mediului a Re-
publicii Moldova, revitalizarea urbană este 
definită drept:

„Proces de eliminare dintr-o stare de criză a 
zonelor urbane degradate, desfășurat în 
mod complex, prin acțiunile integrate teri-
torial și desfășurate de către administrațiile 
locale prin parteneriate locale, regionale, 
naționale eficiente în baza unui program de 
revitalizare.”
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Republica Polonă, bazându-se pe propria 
experiență europeană, a sprijinit contin-
uu pe parcursul mai multor ani Republica 
Moldova în edificarea politicilor efective 
și eficiente de dezvoltare regională. Între 
2017 - 2019, subiectul cooperării este dez-
voltarea instrumentului de revitalizare 
urbană drept un element al politicii de 
dezvoltare urbană.
Proiectul „Suport pentru administrația Re-
publicii Moldova în implementarea Strate-
giei Naționale de Dezvoltare Regională pen-
tru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană 

integrată și sustenabilă”, ce durează trei ani, 
este co-finanțat din fondurile programului 
polonez de cooperare pentru dezvoltare – 
asistența Poloniei, al Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Polone. Proiectul este 
implementat de către Ministerul de Investiții 
și Dezvoltare Economică a Republicii Po-
lone (MID). Partenerul de bază în Republica 
Moldova este Ministerul Agriculturii, Dez-
voltării Regionale și Mediului (MADRM), iar 
pe partea poloneză, partenerul proiectului 
este Solidarity Fund PL în Moldova.

CO LABO RARE A M OLDO-POLONEZĂ PENTRU  REVITALIZAREA U RB ANĂ

”
”

Revitalizarea este un proces complex. Astfel, aceasta trebuie desfășurată într-un mod coordonat și planificat, 
în baza următoarelor principii importante:

Parteneriat - implicarea de la bun început a rezidenților locali în dialog și cooperare este extrem de impor-
tantă, întrucât aceștia cunosc cel mai bine varietatea problemelor, necesităților și potențialului local. Aceștia 
trebuie tratați drept parteneri egali, nu doar ca destinatarii acțiunilor, în activitățile întreprinse în procesul de 
revitalizare. Acesta din urmă implică toți actorii locali, inclusiv din sectorul de afaceri, organizații non-guver-
namentale, instituții publice etc. 
Concentrare - nu este posibilă soluționarea simultană a tuturor problemelor, iată de ce este rezonabilă con-
centrarea activităților într-un spațiu specific, așa-numita zonă de revitalizare, care, în baza unor cercetări 
sigure și decizii comune, a fost aleasă drept zonă de revitalizare ce necesită implicare prioritară.
Finanțarea mixtă a proiectelor  – nici un oraș, și nu doar din Moldova, dispune de suficiente fonduri pentru 
investiții și dezvoltare. Iată de ce apare necesitatea de a căuta constant diverse surse de finanțare, inclusiv 
externe, astfel încât să fie asigurată „diversitatea” necesară pentru implementarea procesului de revitalizare.
Management eficient – evitalizarea este un proces nou și complex, astfel trebuie executat prin implicarea 
mai multor oameni atât din autoritățile publice locale, cât și din comunitate. Este foarte importantă stabilirea 
mecanismului de management eficient și planificarea unui set de reguli pentru cooperare și coordonare.

PRINCIPIILE DE R E VI TALI ZARE  URBANĂ
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    •    Sprijinul MID acordat MADRM în implementarea Strategiei Naționale pentru 
Dezvoltarea Regională 2016 - 2020 prin elaborarea unui cadru de reglementare 
pentru reabilitarea mediului urban;

    •    Un element-pilot semnificativ - în câteva orașe, pentru prima dată, au fost ela-
borate programe de revitalizare și au fost finanțate micro-proiecte-pilot de 
revitalizare;

    •    Dezvoltarea capacităților și elaborarea metodologiei într-o manieră
participativă prin ședințe tematice regulate, traininguri pentru participanții în pro-
ces, unde experții polonezi au împărtășit cunoștințele lor cu orașele, agențiile de 
dezvoltare regională, ministerele, activiștii locali etc), vizite de studiu și stagii în 
Polonia.

Programul asistenței 
Poloniei se orientează spre 
câteva procese importante:

C
EN

TR
A

L
LE

VE
L

LO
C

A
L

LE
VE

L

PROJECT’S ACTIVITIES

Series of trainings 
and workshops for 
MADRM and ADRs 
on revitalization

Concept works 
of system of 

revitalization 
in Moldova

Supporting prepa-
ration of pilot pro-

grams of urban 
revitalization (PRU)

Guidebook on 
revitalization

Mainstreaming 
revitalization in 

national regional 
policy

Guidelines of 
revitalization 

(incl. consultations)

Series of trainings 
for municipalities 
on revitalization

Study trip 
to Poland

Preparation of 
pilot programs of 

urban revitalization 
(PRU)

Implementation of 
pilot PRU (with 
support from 

various sources)

Mainstreaming 
revitalization on 

local level
 

Pilot revitalization 
projects 

(Polish Aid, 2018)

Pilot revitalization 
projects 

(Polish Aid, 2019)

Pilot revitalization 
projects beyond 2019 

(Polish Aid, other 
sources)

Internships 
in Poland
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În fiece oraș, datorită caracterului unic al provocărilor de dezvoltare, revitaliza-
rea poate, - și trebuie - să arate diferit. În același timp, este important ca re-
vitalizarea să fie înțeleasă în mod egal de toată țara. Din acest motiv au fost 
pregătite Linii directoare privind revitalizarea urbană. Documentul a fost pe larg 
consultat în prima jumătate a anului 2018.
Liniile directoare sunt primul document, care reglementează revitalizarea în 
Moldova. Acesta constituie partea de implementare a politicii regionale am-
bițioase a țării, în care dezvoltarea urbană se află printre elementele-cheie.
În același timp, acesta nu e doar un document de reglementare - Liniile direc-
toare sunt și un ghid pentru orașe și părți interesate, care explică modul de 
pregătire pentru revitalizare, cum trebuie programat și implementat acest pro-
ces multi-anual.
Liniile directoare indică elementele programului de revitalizare, care este un 
document elaborat la nivel de oraș, fiind un fel de strategie pentru procesul de 
revitalizare. Programul de revitalizare servește nu doar funcționarilor publici, 
dar transmite, de asemenea, un mesaj de încurajare și o invitație către locuitori,
instituții locale, mediului de afaceri local, deținătorilor de proprietăți și organi-

zațiilor sociale, să se implice în procesul de revitaliza-
re și să realizeze, cu această ocazie, propriile obiective 
pentru binele orașului.
Liniile directoare, de asemenea, se referă la subiectul 
finanțării revitalizării în orașe. Aceste procese implică 
costuri semnificative, de aceea revitalizarea solicită ca 
autoritățile municipale să caute diverse surse pentru 
finanțarea proiectelor individuale. În Moldova, pe lângă 
fondurile interne, partenerii străini ce susțin dezvoltar-
ea țării vor avea un rol semnificativ. Datorită concen-
trării activităților în zonele de revitalizare și a sinergiei 
rezultate în urma altor activități, rolul lor ar putea avea 
un impact sporit și eficiență, ce oferă valoare adăugată, 
de care toți au nevoie.

Liniile directoare pot fi găsite aici - 
http://madrm.gov.md/ro/content/consult%C4%83ri-publice 

Pentru a revitaliza consistent orașul, autoritățile acestuia adoptă un program 
de revitalizare în cooperare cu actorii locali, în special cu locuitorii. Programul 
de revitalizare, după cum este descris în Liniile directoare, reprezintă un instru-
ment al dezvoltării urbane sustenabile, prin care autoritățile desemnate deter-
mină programul de acțiune pentru o perioadă limitată în zona selectată - de 
regulă, de 3 - 5 ani. Documentul este elaborat într-o manieră participativă și 
devine o strategie a procesului multi-anual. Programul de revitalizare conține, 
în primul rând, informație despre cum a fost determinată zona de revitalizare, 
caracteristicile acesteia (probleme, necesități, potențial), precum și viziunea 
despre zonă la sfârșitul perioadei de implementare, transpusă în obiective 
specifice și un set de proiecte, prin care acestea pot fi atinse. Programul include 
și o descriere a sistemului de implementare și a mecanismului de implicare a 
actorilor locali în proces.

Un proiect de revitalizare, indicat, bineînțeles, și 
în programul de revitalizare, este orice proiect im-
plementat în zona de revitalizare pentru a satisface 
nevoile reale ale locuitorilor și a realiza obiectivele de 
revitalizare. Proiectul de revitalizare poate fi integrat 
(multi-sectorial) sau sectorial (tematic). Este esențial 
ca proiectele de revitalizare să constituie, împreună, un 
portofoliu al diverselor activități și acțiuni, care oferă 
oportunitate pentru o îmbunătățire vizibilă și de lungă 
durată a stării unei anumite părți din oraș.

LINII  DIRECTOARE  PE NTRU RE VI TALI ZARE

PROGRAMELE ȘI  PROIECTELE DE REVITALIZAREUn partener important este rețeaua 
orașelor din Moldova, care au acționat, 
timp de mai multe luni drept autorități 
autonome locale pentru crearea primulor 
programe-pilot de revitalizare în țară, cu 
suportul facilitatorilor locali din Centrul de 
Urbanism și al experților polonezi. Agențiile 
de dezvoltare regională, de asemenea, au 
participat în proiect, sprijinind orașele în 
căutarea surselor de finanțare a revitalizării 
și constituind un factor-cheie important în 
rețeaua de cooperare.
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Bă lț i Că u ș e ni

B r ice ni

Al doilea cel mai mare oraș din Moldova, 
Bălți, este localizat în partea de nord a țării 
și are o populație de circa 150 000 oameni.
Zona de revitalizare a orașului cuprinde 
spațiul aferent gimnaziului „A.I. Cuza”, 
având o localizare strategică în centrul 
zonei degradate cu cea mai mare concen-
trare a populației. În zonă sunt mai multe 
blocuri de locuit, instituții publice și zone 
verzi.
Revitalizarea în Bălți se referă la grupurile 
locale vulnerabile, precum copiii, tinere-
tul și vârstnicii. Autoritățile locale se con-
centrează pe modernizarea gimnaziului 
prin îmbunătățirea condițiilor acestuia și 
dezvoltarea noilor funcționalități. În cad-
rul proiectului-pilot din 2018 au fost îm-
bunătățite condițiile sanitare ale gimnaziu-

lui și au fost create facilități de mobilitate 
pentru persoanele cu necesități speciale. 
În plus, a fost creată și o competiție de 
inițiative civice, la care au participant 50 de 
persoane din zonă. Cinci inițiative au fost 
implementate pentru a reabilita spațiile 
publice și a spori incluziunea socială în 
zonă, transformând-o într-un spațiu al co-

munității pentru toate categoriile de vârstă 
și sociale.

Pentru informații: 
Dan Moraru, 
invest.balti@gmail.com, 
+373 791 88898, 
http://balti.md/revitalizare-urbana/

Localizat la sud-est de Chișinău, Căușe-
ni are o populație de aproape 20 000 de 
oameni și este cunoscut pentru biserica din 
secolul XVII cu fresce unice.
Zona de revitalizare se află în partea veche 
a orașului, unde migrația, rata înaltă a 
șomajului și starea degradată a spațiilor 
publice sunt principalele probleme. Zona 
este cunoscută pentru fântânile și izvoarele 
sale drept simboluri locale.
Daria Vasluian, membră a Comisiei Consul-
tative, a menționat că ideea revitalizării îi 
place foarte mult. „Am participat la ședin-
țe productive, învățând multe despre zona 
selectată și cunoscându-ne reciproc prin 
împărtășirea experiențelor noastre. Îmi do-
resc, și în continuare să fac parte din proces.”
Câteva dintre proiectele de revitalizare: 

modernizarea centrului cultural, organiza-
rea unui „Festival al Fântânilor”, amenajar-
ea unui teren sportiv multifuncțional.

Pentru informație: 
Gheorghe Chirman, 
chirmangheorghe@gmail.com, 
+373 24326038; +373 69263165.

Briceni se află în apropierea hotarului cu 
Ucraina. Orașul are o populație de aproape 
9 000 oameni, fiind cel mai mic oraș din 
proiect. Denumirea lui vine de la „briceag” 
- cuțit, și este conectată cu tradiția locală a 
meșteșugăritului.
Zona de revitalizare include aria fabricii de 
zahăr și blocurile din zonă, care au nevoie 
de reparații masive. Potențialul zonei con-
stă în locuitorii săi, care sunt în permanentă 
căutare de noi oportunități.
Margarita Kirnitskaya, directorul unei gră-
dinițe: „Zona noastră este una dintre cele 
mai dens populate, dar tinerii oricum nu au 
parte de activități, pe care le-ar putea prac-
tica după școala sau lucru. Tinerii părinți 
sunt nevoiți să se plimbe cu copiii în stradă, 
pentru că nu sunt trotuare largi, iar stadio-

nul este într-o stare proastă. Sper că proce-
sul de revitalizare va preveni depopularea 
zonei și va servi drept un impuls pentru noi 
toți.”
Câteva dintre proiecte sunt crearea infra-
structurii sportive și amenajarea terenuri-
lor de joacă, organizarea regulată a activită-
ților comunitare și a competițiilor de fotbal.

Pentru informații: 
Petru Ursachi și Artiom Reaboi, 
reaboi.artiom@mail.ru, 
+ 373 69148962

O r a ș e l e 
p a r t i c i p a n t e 
î n  p r o c e s 

Ocnița

Briceni

Soroca

Edineț

Bălți

Ungheni

Orhei

Strășeni

Ialoveni

Căușeni

Cimișlia

Comrat

Ceadâr-LungaCahul
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Localizat pe traseul internațional Cernăuți 
- Chișinău - Odessa și având un Parc Indus-
trial, Edineț dispune de condițiile necesare 
pentru atragerea investițiilor. Orașul are o 
populație de circa 20 000 oameni.
În pofida îmbunătățirilor constante, Edineț 
încă are nevoie de reabilitare. Astfel, partic-
iparea sa în programul-pilot din 2018 a spri-
jinit îmbunătățirea calității vieții prin mod-
ernizarea Grădinii Publice „V. Alecsandri”, cu 
o suprafață de 44,5 ha.
Eforturile comune ale comunității au facili-
tat pregătirea unui program de revitaliza-
re complex. Zona Mendeleev a fost aleasă 
drept zonă de revitalizare - potențialul său 
constă în cetățenii activi, ONG-uri, instituții 
de educație.
Proiectele cuprind amenajarea spațiului pu-

blic pentru toate vârstele, asistență volun-
tară pentru vârstnicii singuratici, picturi în 
3D pe plăcile de beton ale stadionului, ori-
entare profesională pentru studenți.

Pentru informații: 
Marina Vorbaneț, 
marina.vorbanet@gmail.com, 
+373 68551222

Orhei are 20 000 locuitori. Este localizat 
pe malurile Răutului și dispune de diverse 
atracții istorice și culturale de importanță 
națională, ce atrag un număr mare de turiș-
ti locali și internaționali.
Cartierul Bucuria, în calitate de zonă de 
revitalizare, are probleme de ordin so-
cial, dar și un potențial enorm - un spațiu 
verde cu zone rezidențiale, localizate la 
periferia orașului. Locuitorii sunt deschiși 
schimbărilor, participând în activitățile de 
elaborare a programului. Instituțiile comu-
nitare, precum biserica sau librăria, sunt 
activ implicate în procesul de revitalizare. 
Mini-proiectul bibliotecii stradale din 2018 
a demonstrat că orice inițiativă bună este 
susținută de autorități și de localnici, con-
solidând încrederea tuturor în sustenabili-

tatea proiectelor de investiții mari.
Câteva dintre proiecte includ securizarea 
traficului pietonal, îmbunătățirea funcțion-
alităților din curtea blocurilor („Foișorul Ve-
sel”, „Aleea Verde”).

Pentru informație:
Marina Scutaru, 
scutarumarina@gmail.com, 
primaria@orhei.md, 
+373 695 53 181, +373 (235) 22-7-67; 
Tatiana Semihova, 
tatiana.semihova@orhei.md  
+373 795 38 707

Ocnița este situat în nordul Moldovei, la 
hotar cu Ucraina și are o populație de circa 
9 000 oameni. Atmosfera orașului e minun-
ată datorită străzilor pavate, caselor de 
cărămidă roșie și a edificiilor istorice.
Zona de revitalizare e constituită din două 
părți - spațiul post-industrial, Konservnyi, 
cu probleme sociale și de mediu, fiind 
constituită din blocuri și case individuale; 
și zona istorică, care e separată de oraș 
de calea ferată. În ambele zone se înreg-
istrează probleme privind managementul 
deșeurilor, starea proastă a spațiilor pub-
lice și a zonelor de recreare, lipsa activi-
tăților pentru vârstnici, copii și tineri.
Câteva dintre proiecte includ modernizarea 
centrului istoric al Ocniței și crearea unui 
spațiu recreațional atractiv în Konservnyi.

Pentru informații: 
Eugen Şipcalov, 
primaria.ocnita@mail.ru, 
+373 79677442

Edineț O r h e i

Ocnița
Unele proiecte includ amenajarea locului 
de agrement „Șezători sub cerul liber”, arta 
stradală, lecții de dans pentru vârstnici.

Pentru informații: 
Vasile Sidor, 
proiecte@cimislia.md, 
+373 68785241

Orașul se află în sudul țării, lângă râul 
Cogâlnic și are o populație de circa 13 000 
oameni. Festivalul pre-pascal al florilor 
și festivalul Mioriță Laie-bucălaie, ce pro-
movează creșterea ovinelor și caprinelor, 
sunt evenimente importante ale urbei.
Zona de revitalizare din Cimișlia este în 
preajma Școlii Profesionale, cu blocuri 
rezidențiale și case individuale, fiind afec-
tată de probleme economice și sociale, dar 
având locuitori activi. Victoria Cârlan, lider 
local și locuitoare a zonei, a menționat că 
au fost realizate acțiuni participative pen-
tru a consolida încrederea dintre cetățe-
ni - aceștia au speranță și încep să creadă 
în procesul de revitalizare ca element ce-i 
ajută să soluționeze problemele comune 
prin activități comunitare complexe.

Cimișl ia
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S o ro ca

Ungh e ni Co mrat
Ungheni se află în apropiere de granița cu 
România, pe râul Prut, orașul fiind consid-
erat Poarta de Vest a Moldovei datorită căii 
ferate spre România. Orașul are o populație 
de circa 39 000 oameni, iar în jur de 70 de 
sculpturi înfrumusețează orașul.
Zona de revitalizare, Ungheni-Vale, e local-
izată în preajma podului spre țara vecină, 
care a fost proiectat de renumitul arhitect 
Gustave Eiffel. Zona e amenințată de in-
undații frecvente. Potențialul zonei este 
reprezentat de centrul de tineret și Centrul 
de Excelență al Poliției de Frontieră cu stu-
denți din toată țara. Nina Grădinaru, liderul 
Grupului de Inițiativă Locală „Pyretus” și 
locuitoare a zonei, a menționat că comu-
nitatea sa, localizată în partea istorică a 
orașului, e fericită - calitatea vieții ei va fi

Comrat este un municipiu din sudul Repub-
licii Moldova – din Găgăuzia, cu peste 20 000 
de locuitori. În anul 2018, în cadrul proiect-
ului pilot a fost renovată grădinița nr. 6, 
inclusiv amenajarea peisagistică și crearea 
"Calei ecologice". Calea ecologică a fost 
amenajată ca urmare a ideilor colectate în 
cadrul unui concurs în rândul profesorilor, 
părinților, copiilor și a locuitorilor din zonă. 
Curtea grădiniței va fi vizitată și utilizată de 
părinți și copii din întregul oraș, copiii din 
alte grădinițe din Comrat și din alte local-
ități învecinate. Zona de revitalizare din 
Comrat este DSU-Geofizica, unde accentul 
se pune pe revitalizarea zonei stației de 
autobuz care deservește zilnic până la 15 
000 de pasageri prin 215 rute programate, 
inclusiv 7 rute internaționale.

îmbunătățită. „Diversificarea activităților de 
recreare pentru oamenii de toate vârstele și 
încurajarea vieții sociale sunt câteva dintre 
priorități, astfel încât cetățenii să fie uniți 
în îmbunătățirea identității zone Unghe-
ni-Vale.”
Câteva dintre proiecte includ îmbunătățirea 
condițiilor unei noi filiale de grădinițe, orga-

Pentru informații: 
Irina Cara, 
karai1297@mail.ru, 
+373 69126007

nizarea zonelor de recreere, modernizarea 
infrastructurii, crearea unui hub pentru tin-
eri.

Pentru informații:
Eduard Balan, 
viceprimar.balan@gmail.com, 
+373 68136265

Circa 37 000 de oameni locuiesc în Soroca - 
un centru cultural-economic important, lo-
calizat în valea Nistrului, în nord-estul Mold-
ovei. Legendara cetate din sec. al XV-lea 
atrage diverși turiști. Orașul multi-cultural 
e numit și „Capitala Romilor”, aici locuind 
Baronul, liderul comunității. Deși clădirile 
romilor sunt de arhitectură specifică și sunt 
un simbol turistic, comunitatea are nevoie 
de sprijin în integrarea socială.
Nu este de mirare că Dealul Romilor a fost 
determinată drept zona de revitalizare. 
Robert Cerari, președintele organizației 
„Bare-rom”, crede în potențialul economic 
și turistic al zonei. „Comunitatea romilor 
are nevoie de susținere considerabilă, ce 
ar contribui la dezvoltarea zonei și îm-
bunătățirea condițiilor de trai.”

Câteva dintre proiecte includ amenajarea 
spațiului recreațional pentru integrare so-
cială, cursuri în industriile alimentare, de 
servicii și turism, organizarea unui festival 
anual al Romilor, edificarea unui Centru 
Național al Romilor și renovarea uzinei de 
procesare a cerealelor.

Pentru informații: 
Dorina Lisnic, 
lisnic.dorina79@mail.ru, 
+373 23026599, +373 69318349 Ialove ni

Ialoveni este un oraș în partea centrală 
a Republicii Moldova, reședință a Regiunii 
de Dezvoltare Centru și a raionului Ialoveni. 
Orașul are o populație de peste 18 000 lo-
cuitori și este localizat la 10 km de Chișinău.
Bozu, partea veche a orașului, cunoscută 
anterior și ca satul Ialoveni, a fost aleasă 
drept zonă de revitalizare. Aici se înregis-
trează mai multe probleme sociale, pre-
cum rata înaltă a șomajului, numărul mare 
de oameni cu necesități speciale, precum 
și probleme economice, culturale și de me-
diu. Potențialul zonei constă în prezența 
Școlii de Artă și a bibliotecii comunitare. 
Astfel, cel mai important proiect în proce-
sul de revitalizare va fi orientat spre reno-
varea Școlii de Artă, fiind un punct cultural 
important al orașului.

Pentru informații:
Radu Chilaru, 
chilaruradu@yahoo.com, +373 79939993, 
Corina Condrea, 
corinnacondrea@gmail.com, +373 69209567
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VĂ I NVITĂM  LA COOPERARE. 
I MPLI CAȚI -VĂ ÎN REVITALIZAREA ORAȘU LU I  DVS.!
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Această publicație a fost pregătită ca parte a proiectului de Ajutor Polonez și a 
fost prezentată la conferința internațională din aprilie 2019 în Moldova.
Pașii suplimentari legați de revitalizarea urbană din Moldova vor include:

    •    Crearea rețelei de revitalizare urbană pentru a împărtăși experiența și a 
consolida capacitățile orașelor;
    •    Pregătirea programelor de revitalizare în alte orașe-pilot;
    •    Implementarea unor proiecte micro-pilot, bazate pe programe de revi-
talizare urbană, cofinanțate de Republica Polonă în 2019;
    •    Publicarea Ghidului de Revitalizare cuprinzător pentru Moldova, util pent-
ru municipalități și părțile interesate din toate orașele moldovenești;
    •    Asistență tehnică pentru MADRM și ADR-uri pentru  gestionarea eficientă 
a revitalizării Moldovei;
    •    Instruiri și stagii suplimentare în Polonia cu privire la aspecte avansate 
legate de gestionarea proceselor de revitalizare, la diferite niveluri;
    •    Acumularea de fonduri pentru implementarea eficientă a programelor de 
revitalizare urbană în orașele moldovenești.

PAȘI I 
URMĂTO RI


