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REGULI DE PARTICIPARE  

Revitalizare urbană prin artă murală (RUAM)  

  

Sumarul proiectului  

Revitalizarea Urbană este un proces complex prin care anumite zone degradate ale orașelor sunt scoase din 

starea de criză, prin acțiuni în teritoriu interconectate – la nivel social, civic, economic și de infrastructură – 

implementate de către administrația publică locală și parteneriate locale eficiente. Procesul de pilotare a 

Revitalizării ca mecanism de dezvoltare urbană a fost inițiat în Republica Moldova din 2017 de către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică 

Regională al Republicii Polone, în cooperare cu Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD). După aproape t rei 

ani de activitate, procesul de Revitalizare Urbană are 23 de orașe implicate, dintre care 13 fac parte din 

Rețeaua de Revitalizare Urbană din Republica Moldova (RNRU).  

  

Pentru a avansa regenerarea urbană și socială în zonele de Revitalizare ale orașe lor, Institutul Polonez 

București (PIB), împreună cu RNRU și SFPL în MD au inițiat proiectul-pilot „Revitalizare urbană prin artă 

murală” (RUAM). Scopul proiectului este de a folosi arta murală ca instrument de a crea legături cu 

comunitățile locale din Republica Moldova, de a le stimula gândirea creativă și a îmbunătăți imaginea zonelor 

urbane degradate, atât pentru localnici, cât și pentru potențialii  turiști.  

  

Implicarea orașului și a artistului selectat  

• Orașul va fi selectat în baza Expresiei interesului sub forma unui chestionar.  

  

• Artistul selectat urmare apelului inițiat de orașul selectat va fi nemijlocit responsabil de realizarea 

unei picturi murale, de la elaborarea conceptului până la execuția propriuzisă a picturii.  

  

• Promovarea apelului de selectare a artistului va fi efectuată de către oraș, cu suportul SFPL în 

Moldova și RNRU.  

  

• Artistul va conlucra în toate etapele de realizare a picturii cu un artist originar din Republica Polonă, 

ce urmează a fi identificat și selectat de către PIB, cu suportul SFPL în MD. Procedura de selecție a 

artistului polonez va fi stabilită de către PIB.  

  

• Pictura murală va fi realizată într-una din zonele de revitalizare din orașele care participă la 

Programul de Revitalizare Urbană (RU): Bălți, Cahul, Călărași, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, 

Comrat, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rezina, 

Sîngerei, Soroca, Strășeni, Ștefan-Vodă, Ungheni, Vulcănești.  

  

• Potențialele obiective din zonele de Revitalizare pe care ar putea fi realizată pictura murală vor fi 

identificate, în număr de minimum 3, de către responsabilul RU din orașul selectat. Reprezentanții 

SFPL în MD vor face vizite în teren la obiectivele identificate, alături de artiștii selectați în cadrul 
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RUAM, alegând obiectivul cel mai potrivit pentru realizarea picturii, din punct de vedere tehnic, 

logistic și social.  

  

• Conceptul picturii murale va fi elaborat printr-un proces participativ, sub forma unui atelier tematic 

de trei zile derulat în orașul selectat, destinat elevilor localnici cu vârsta între 12-16 ani. Pe 

parcursul workshop-ului, artiștii vor organiza sesiuni tematice pentru elevi cu teme relevante 

proiectului. și vor valorifica experiența acestora cu orașul sub formă de povești, desene,  explorări 

urbane etc.   

  

• Artiștii vor fi responsabili de designul și conducerea atelierului tematic, cu implicarea 

organizatorului, a facilitatorului desemnat pentru orașul selectat și a profesorilor de profil artistic 

din școlile elevilor. Dacă se va identifica necesitatea, organizatorii pot contracta și alți experți 

pentru a contribui la derularea atelierului.  

  

• Elevii vor fi identificați și selectați de către responsabilii RU din orașul respectiv, cu ajutorul 

profesorilor de profil artistic din școli. Numărul de participanți va fi agreat împreună cu artiștii, în 

funcție de capacitățile disponibile și design-ul atelierului.  

  

• După încheierea atelierului, artiștii vor avea la dispoziție șapte zile calendaristice pentru a produce 

minimum trei schițe pentru pictura murală, care să reflecte detaliile și poveștile despre oraș culese 

în timpul atelierul tematic cu elevii.  

  

• Schițele produse vor fi supuse unui proces de evaluare condus de reprezentanții SFPL în MD, IPB și 

reprezentanții orașului selectat responsabili de RU. Pe parcursul procesului de evaluare, pot fi 

solicitare ajustări la una sau mai multe dintre schițe.   

  

• Procesul de evaluare se va încheia în termen de maximum 14 zile, prin selectarea uneia dintre 

schițe spre a fi pictată de către artiști pe obiectivul stabilit.  

  

• Execuția picturii murale va începe în termen de maximum șapte zile calendaristice de la încheierea 

procesului de evaluare a schiței. Pictura va fi realizată și coordonată de cei doi artiști, cu 

participarea elevilor și a profesorilor care au luat parte la atelierul tematic. Artiștii vor fi responsabili 

de stabilirea și delegarea sarcinilor de lucru pentru copiii și profesori, în limita capacităților acestora 

și a normelor de siguranță.  

  

• Toate materialele necesare pentru realizarea picturii vor fi specificate de către artiști. Procurarea și 

achitarea materialelor va fi asigurată de către organizatori, înainte de data stabilită pentru 

începerea picturii.  

  

• Execuția picturii murale va avea loc în cadrul unui eveniment comunitar de două zile, în care 

localnicii și orice alte persoane interesate vor putea urmări în timp real execuția picturii. 
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Organizarea, planificarea și coordonarea evenimentului comunitar, precum și toate costurile 

aferente, vor fi responsabilitatea organizatorilor.  

  

• Execuția picturii murale va trebui finalizată în termen de maximum cinci zile calendaristice.  

  

• Onorariul artistului selectat va fi stabilit de comun acord cu organizatorii, după finalizarea 

procesului de selecție și confirmarea de participare din partea artistului.  

  

NOTĂ: Toate evenimentele din cadrul proiectului se vor desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță 

pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19.  

  

Criterii de eligibilitate oraș  

• Pot participa în cadrul RUAM doar orașele care au Programe de revitalizare urbană sau sunt în 

perioada de elaborare a acestora.  

• Obiectivul identificat spre a fi pictat trebuie să fie localizat într-o zonă de revitalizare urbană a 

orașului.  

• Preferință se vor acorda orașelor care sunt membre Rețea Națională de Revitalizare Urbană.  

  

Criterii de eligibilitate artist  

• Apelul este deschis artiștilor individuali sau colectivelor de artiști, cetățeni ai Republicii Moldova, cu 

vârsta de 18 ani împlinită la momentul aplicării, care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova în 

perioada desfășurării proiectului (până pe 1 noiembrie 2021).  

  

• Pot aplica atât artiști cu formare profesională în domeniu, cât și cei cu studii de profil artistic în curs 

de completare, precum și artiștii amatori care consideră că pot îndeplini cu succes cerințele 

proiectului.  

  

• Sunt excluși de la participare salariaţii și colaboratorii pe bază de contract ai RNRU, SFPL în MD și 

PIB, cât și rudele până la gradul doi ale acestora.  

  

• Se admite o singură aplicație din partea fiecărui artist individual. În cazul aplicațiilor din partea 

colectivelor artistice, se admite o singură aplicație per colectiv, completată de un membru 

desemnat al acestuia.  
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Termeni și condiții de aplicare  

• Aplicațiile orașelor vor fi recepționate până la 05 august 2021, ora 17:00, exclusiv prin intermediul 

Expresiei interesului disponibilă la URL: [LINK].  

• Apelul de selecție artist va fi inițiat de orașul selectat, începând cu 10 august 2021.  

• Aplicațiile artiștilor vor fi recepționate  până la data de 26 august 2021, ora 23:59, exclusiv prin 

intermediul formularului de aplicare disponibil la URL: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdElfuzqn_H_7kgg-Eyl1Re8uVGd96CV9-

n5bxKY9BQ2UTBGw/viewform.  

• Formularul va fi închis la data-limită menționată. Aplicațiile recepționate după această dată, prin 

orice canal de comunicare, nu vor fi luate în considerare.  

  

Procesul de selecție  

• Aplicațiile recepționate vor fi evaluare de către un comitet de selecție, constituit din reprezentanți 

ai echipei SFPL în MD și IPB.   

  

• Fiecare aplicație va fi evaluată prin prisma următorului set de criterii (evaluarea formală):  

o Portofoliul general al artistului/colectivului de artiști; o Experiența anterioară în realizarea de 

picturi murale; o Creativitatea, originalitatea și execuția schiței/-lor realizate ca parte a 

exercițiului practic;  

o Motivarea temei alese pentru schiță, în corelație cu brieful descris în cadrul exercițiului practic;  

o Înțelegerea impactului picturilor murale la nivelul comunităților locale urbane, demonstrată în 

cadrul exercițiului practic;  

o Abilitățile de management al proiectului, demonstrate în cadrul exercițiului practic.  

• Etapa interviului artistului pre-selectat.  

Vor reprezenta un avantaj, fără a constitui baza pentru selecție, următoarele criterii: o Locul de trai 

și/sau de baștină într-unul din orașele care participă la Programul RU; o Experiența în 

organizarea/conducerea de ateliere tematice, în special cele pe teme din sfera artistică și/sau 

pentru grupuri de participanți cu un profil apropiat de grupul-țintă al atelierului planificat în cadrul 

proiectului (elevi cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani).  

  

• Rezultatele selecției orașului vor fi anunțate oficial nu mai târziu de 06 august 2021, ora 23:59 EET, 

pe site-ul www.solidarityfund.md , fiind apoi distribuite pe conturile sociale ale Organizației.  

• Rezultatele selecției artistului vor fi anunțate oficial nu mai târziu de 10 septembrie 2021, ora 23:59 

EET, pe site-ul www.solidarityfund.md, fiind apoi distribuite pe conturile sociale ale Organizației.   

  

• În termen de maximum 24 de ore de la anunțarea rezultatelor, atât orașul cât și artistul selectat va 

fi contactat de către echipa organizatorică pentru confirmarea disponibilității și stabilirea pașilor 

următori în cadrul colaborării.  
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Forță majoră  

  

• În sensul acestui Regulament, se consideră ”forță majoră” orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau previzionat de către organizatori, și a cărui apariție îi pune pe aceștia în 

imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, 

referitor la: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, pandemii și alte catastrofe de 

orice fel.  

  

• Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea proiectului conform 

condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, organizatorii vor fi exonerați de răspundere pent ru 

perioada afectată de situaţia de forţă majoră.  

  

În cazul în care aveți neclarități referitoare la conținutul prezentului Regulament, puteți contacta 

organizatorii la numărul de telefon 069155222/068232622 sau pe adresa de email 

proiectruam@gmail.com.  


