Modalitatea de cooperare
pentru elaborarea și actualizarea Programelor de Revitalizare Urbană în anul 2021
Misiunea procesului: Orașele din Moldova să dețină Programe de Revitalizare Urbană în calitate
de instrumente funcționale și eficiente de dezvoltare locală.
Scopul procesului: În anul 2021, minim 10 orașe din Moldova dețin Programe de Revitalizare Urbană
actuale, aprobate, elaborate conform metodologiei stabilite.
Obiective specifice:
1. Actualizarea Programelor de Revitalizare Urbană (PRU) ale orașelor partenere elaborate pentru
anii 2019/2020-2023 pentru a fi în concordanță cu noile circumstanțe (inclusiv prevederile FNDR
și experiența acumulată de orașe);
2. Elaborarea PRU conform metodologiei și experienței acumulate pentru orașele interesate;
3. Consolidarea abordării participative în procesul de lucru asupra PRU prin implicarea activă a
comunității locale;
4. Asigurarea unui portofoliu de proiecte în conformitate cu principiile de revitalizare urbană
(echilibru între componentele de infrastructură, dezvoltare economică și socială) și potrivit
diverselor instrumente de finanțare naționale și internaționale;
5. Consolidarea capacităților locale în domeniul Revitalizării Urbane.
Rezultate scontate:
1. 6 PRU (minim) actualizate conform scopului și obiectivelor procesului;
2. 4 PRU (minim) noi, elaborate conform scopului și obiectivelor procesului;
3. PRU dețin portofoliu de proiecte integrate (componentele de intervenție) și variate (ca volum al
investiției);
4. Proces legitimizat prin participarea comunității locale la toate etapele;
5. Persoane din APL și comunitatea locală (antreprenori, ONG, grupuri de inițiativă) dețin cunoștințe
metodologice și practice solide referitor la procesul de revitalizare urbană.
Parteneri:
Procesul de elaborare și actualizare a PRU presupune strânsa cooperare între parteneri la nivel local,
regional și național. Astfel, fiecare partener are rolul și contribuția sa pentru atingerea obiectivelor
procesului:







Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) elaborează strategiile și
politicile naționale în domeniul dezvoltării și revitalizării urbane;
Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) vin în suportul APL-urilor pentru implementarea
politicilor naționale de dezvoltare urbană la nivel local și facilitarea dialogului dintre autoritățile
locale și cele centrale;
Autoritatea Publică Locală (APL) – orașul sau municipiul interesat de actualizarea sau
elaborarea PRU stabilește abordarea de revitalizare urbană drept instrument prioritar de
dezvoltare locală alocă resursele necesare (umane, financiare) pentru activitățile necesare;
Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) facilitează realizarea calitativă a procesului prin
oferirea suportului tehnic și coordonarea activităților la necesitățile partenerilor.
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Fig. 1 Partenerii și rolurile de bază în
procesul de actualizare și elaborare a
PRU
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Implicare în proces
• Implicare la etapa de setare a procesului;
• Participare la întâlnirile de coordonare, actualizare a
principalelor etape din proces.
• Delegarea unei persoane din ADR (corespunzător
regiunii/orașului) pentru formarea echipei de
implementare (APL+ADR+facilitator);
• Participarea la ședințele comune de lucru cu privire la
derularea procesului;
• Oferirea suportului echipei de implementare pentru
elaborarea PRU (inclusiv vizite în teritoriu, sugestii,
comentarii, etc.);
• Monitorizarea derulării procesului de elaborare a PRU
conform metodologiei revitalizării urbane.
• Delegarea unei persoane din APL care va fi responsabilă
de procesul de revitalizare urbană;
• Participarea la ședințele comune de lucru cu
privire la derularea procesului;
• Coordonarea activităților locale (contactarea
instituțiilor, organizarea întâlnirilor, etc), reieșind din
sarcinile fiecărei etape de lucru asupra PRU;
• Elaborarea PRU (colectarea datelor, scrierea textului,
întocmirea fișelor, etc).
• Coordonarea procesului și facilitarea dialogului între
parteneri;
• Asigurarea suportului tehnic prin delegarea unui
facilitator ca membru al echipei de implementare;
• Organizarea ședințelor comune de lucru și oferirea
instrucțiunilor pentru fiecare etapă;
• Monitorizarea procesului pentru atingerea scopului și
obiectivelor propuse.
• Participă în Comisia Consultativă din Zona de
Revitalizare (analiză, idei, soluții, priorități);
• Participă la luarea deciziilor în procesul de Revitalizare
Urbană.
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Echipa de implementare:
La nivel local, pentru fiecare oraș implicat va fi formată o
echipă de implementare. Echipa include: persoana
responsabilă de procesul de revitalizare urbană din APL,
persoana delegată din ADR-ul corespunzător regiunii, un
facilitator, asigurat de SFPL în MD și Comisia Consultativă,
formată în fiecare Zonă de Revitalizare.
Scopul echipei de implementare este de a elabora un PRU
calitativ, conform metodologiei, dar totodată pentru a
identifica specificul și necesitățile locale, precum și a
răspunde contextului național în domeniul revitalizării
urbane.
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•Setarea procesului, agrearea rolurilor;
•Identificarea orașelor interesate de actualizarea și elaborarea PRU;
•Semnarea acordului de cooperare între APL-SFPL
•Formarea echipelor de implementare.
•Desfășurarea activităților conform metodologiei de RU;
•Ședințe lunare pentru monitorizarea progresului;
•Scrierea textului și pregătirea materialului ilustrativ.

•Consultanță reciprocă și propunerea recomandărilor de îmbunătățire;
•Redacatarea și finalizarea PRU;
•Consultări publice și aprobarea PRU.

Calendar 2021 (tentativ)

Februarie – Martie

Aprilie – Iunie

Iulie-August

I. Pregătire

II. Realizare

III: Finalizare
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