
Proiecte de revitalizare urbană

implementate în anul 2018



Această activitate este implementată în contextul promovării abordării de Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul 

programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. 

 

 

Revitalizarea Urbană în Republica Moldova – proiect pilot Bălți 
 

Proiect: Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul ,,Al.I. Cuza” din mun. Bălți 

Parteneri: Primăria mun. Bălți, Asociația Obștească ,,Tinerii pentru Dreptul la Viață” 

Budgetul Total: 1 689 943 MDL 

Finanțare FGM 660 000 MDL 

Finanțare APL       200 000 MDL 

Finanțare GEF 829 943 MDL 

 

Perioada de implementare: 1 mai - 30 noiembrie 2018 

Obiectivul general: Proiectul din Bălți, urmărește scopul de a crea un spațiu de interacțiune comunitară în 
Gimnaziul ,,Al. I. Cuza” din mun. Bălți, în vederea revitalizării zonei urbane degradate, prin asigurarea accesului la 
servicii educaționale de calitate în spirit civic pentru copiii și adulții din zonă. 

Beneficiari direcți: 396 elevi ai Gimnaziului și 150 familii din zona degradată 

Sumarul proiectului: Proiectul din Bălți a fost un proiect integrat, cofinanțat de 3 instituții: Solidarity Fund PL în 
Moldova, Primăria mun. Bălți și Facilitatea Globală de Mediu (GEF). Scopul proiectului a fost întreprinderea unor 
măsuri de revitalizare a unui spațiu comunitar în incinta Gimnaziului ,,Al. I. Cuza”. Au fost efectuate lucrări de 
reparație capitală a grupurilor sanitare, ceea ce a îmbunătățit capacitățile funcționale și mai ales condițiile 

ingienico-sanitare ale gimnaziului. A fost asigurat accesul persoanelor cu mobilitate redusă, ceea ce contribuie 

la integrarea acestora în viața socială a comunității școlare. A fost procurat echipament de sonorizare, care 

contribuie la promovarea imaginii proiectului și asigură continuitatea acțiunilor în spațiul de interacțiune 

comunitară. O activitate importantă a fost crearea grupului local de inițiativă, care asigură un proces continuu de 

informare, consultare și inițiere a activităților civice în zonă. 

Rezultate obținute – indicatori de infrastructură:  

− Reparația capitală a unui grup sanitar – înlocuirea ferestrelor 3 unități; înlocuirea ușilor 10 bucăți; lucrări 
la pardoseală și finisare 38 m2 . Instalarea echipamentului nou (9 lavoare, 11 robinete, 6 vase de 

closet, 3 pisoare)   

− Reparația holului – 15 m2 lucrări la pardoseală și finisare  

− Reparație debara – 6 m2   lucrări la pardoseală și finisare  

− Construcția căii de acces pentru persoane cu mobilitate redusă   

− Renovarea terenului sportiv și terenul aferent gimnaziului – 950 m2  acoperire de asfalt  

− Renovarea și plantarea gazonului pentru terenul de fotbal și baschet – 3000 m2  

− Renovarea panourilor și coșurilor de baschet 

− Instalarea porților de fotbal  
− Instalarea unei porți noi de acces  

− Amenajarea unei parcări  
 

Rezultate obținute – indicatori sociali/civici:  

− A fost creat Grupul local de inițiativă constituit din 18 persoane 

− Au fost desfășurate 2 seminare tematice de dezvoltare a capacităților Grupului local de inițiativă 

− Au fost chestionați 145 elevi și 204 părinți ai elevilor din gimnaziul din zonă, cu privire la nevoile de 

revitalizare a zonei 

− Au fost instruiți 8 tineri voluntari în cadrul unui seminar 

− A fost elaborat Regulamentul concursului inițiativelor comunitare de revitalizare urbană la nivel local 
 



 

 

 

 

 

Până la (martie 2018) 

 

După (noiembrie 2018) 

  

Până la (martie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  
 

 

Până la (martie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  



Această activitate este implementată în contextul promovării abordării de Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul 
programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. 

 

 

Revitalizarea Urbană în Republica Moldova – proiect pilot Cimișlia 

 

Proiect: Creșterea gradului de confort a populației prin promovarea toleranței și incluziunii sociale 

Parteneri: Primăria orașului Cimișlia, Asociația Obștească ‘’Agenția de Democrație Locală din Moldova’’, AO 

”Alături de ei”, SC ”Bonident” SRL 

Budgetul Total: 1 696 620 MDL 

Finanțare FGM 490 000 MDL 

Finanțare APL       1 206 620 MDL 

 

Perioada de implementare: 1 mai - 30 noiembrie 2018 

Obiectivul general: Proiectul din orașul Cimișlia, urmărește scopul de a promova toleranța și incluziunea socială în 
rândul copiilor și locuitorilor orașului prin practicarea activităților sociale în parcul orășenesc, și terenul sportiv ce 
urmează să fie construit.  

Beneficiari direcți: 20 de persoane cu dizabilități și 20 de copii, inclusiv din familii social vulnerabile, 

200 participanți la activitatea cultural-artistică 

Sumarul proiectului: Proiectul din Cimișlia este un proiect cu impact substanțial, finanțat din sursele Solidarity Fund 

PL în Moldova și Primăria or. Cimișlia. Scopul de bază al proiectului este îmbunătățirea climatului social în zona 

centrală a orașului prin reabilitarea parcului ”Scuarului copilăriei” și mai ales prin organizarea activităților sociale 

pe teritoriul parcului. În cadrul proiectului a fost organizat un eveniment de lansare a proiectului cu implicarea a 

24 de participanți din diverse domenii, după care pentru o perioadă de două luni, 2 animatori sociali, au organizat 

diverse activități cultural-artistice cu implicarea copiilor și adolescenților, scopul cărora a fost de a îmbunătăți 
interacțiunea socială, care va duce la transformarea parcului într-un spațiu public viu. De asemenea, s-a dat start 

lucrărilor de construcție în cadrul cărora a fost pregătit subsolul pentru instalarea tribunelor și construcția 

terenului sportiv multifuncțional. 

Rezultate obținute – indicatori de infrastructură:  

− Teren multifuncțional de fotbal și tenis de câmp – 1305 m2 * 

− Trotuar pavat – 179 m2 * 

− Tribune – 53 m2 * 
* Urmează a fi efectuate în prima jumătate a anului 2019 

  

Rezultate obținute – indicatori sociali/civici:  

− 100 de copaci plantați * 

− O acțiune de salubrizare organizată, 30 de voluntari implicați * 

− O piesă de teatru organizată, 200 de spectatori  
− O activitate extrașcolară săptămânală organizată, 99 de copii  și adolescenți implicați 

* Rezultatele vor fi obținute estimativ după ce vor fi finalizate toate lucrările de construcții a terenului multifuncțional 

 



 

 

 

 

 

Până la (octombrie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  

Până la (octombrie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

 
 

Până la  (octombrie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  



Această activitate este implementată în contextul promovării abordării de Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul 

programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. 

 

 

Revitalizarea Urbană în Republica Moldova – proiect pilot Comrat 

 

Proiect: Un set de măsuri pentru revitalizarea proprietății publice a grădiniței nr. 6 din Comrat 

Parteneri: Primăria Municipiului Comrat, Asociația regională a mamelor cu mulți copii și a femeilor-întreprinzători 
din Găgăuzia “VESTA”  

Budgetul Total: 1 550 032.95 MDL 

Finanțare FGM 700 000.00 MDL 

Finanțare APL       850 032.95 MDL 

 

Perioada de implementare: 1 mai - 30 noiembrie 2018 

Obiectivul general: La Comrat, prin acest proiect s-a planificat stimularea participării active a societății civile în 

procesul de luare a deciziilor în spiritul democrației directe, și implicarea în implementarea inițiativelor comunitare 

în parteneriat cu autoritățile locale, pentru revitalizarea infrastructurii publice. 

Beneficiari direcți: 250 copii ai Grădiniței nr. 6 inclusiv colectivul, 15 voluntari ai AO VESTA 

Sumarul proiectului: Proiectul din Comrat a fost un proiect implementat cu succes, finanțat de Solidarity Fund PL 

în Moldova în parteneriat cu Primăria mun. Comrat. Scopul proiectului a fost reconstrucția acoperișului edificiului 
și a terenurilor aferente Grădiniței nr. 6 din Comrat, dar și întreprinderea unui șir de măsuri de stimulare a societății 
civile de a participa în procesul de luare a deciziilor și implicarea în implementarea inițiativelor comunitare. În 
cadrul proiectului, au fost efectuate lucrări de înlocuire cu țiglă metalică a acoperișului și termoizolarea clădirii 
grădiniței. De asemenea, au fost organizate 2 întâlniri ale grupului de voluntari și a implementatorilor de proiect 

cu implicarea experților din primărie, ecologilor, reprezentaților Solidarity Fund PL in Moldova. Ca urmare a acestor 

întâlniri au fost elaborate traseele ecologice și au fost recepționate recomandări din partea arhitectului orașului, 
specialiștii Inspectoratului Teritorial Ecologic și voluntari. Activitățile au fost realizate prin consultarea copiilor și a 
părinților în cadrul unui concurs de desen privind amenajarea grădiniței.  

Rezultate obținute – indicatori de infrastructură:  

− Reconstrucția acoperișului – 879 m2  de țiglă  

− Borduri instalate – 110 m  

− Termoizolarea clădirii – 496 m2  

− Construcția cărării ecologice cu scop educativ și curativ în valoare de 108 000 MDL  

− Înlocuirea corpurilor de iluminat – 6 unități    
− Instalarea ușilor noi – 2 unități  

 

Rezultate obținute – indicatori sociali/civici:  

− Desfășurarea unui concurs civic de idei de proiecte în rândul copiilor și părinților grădiniței nr. 6 

− Organizarea unei expoziții a desenelor din cadrul concursului, în incinta sediului AO VESTA 

− Organizarea unei lecții deschise cu subiectul "Țara Verde", cu participarea voluntarilor și a 

reprezentanților Inspecției Ecologice de Stat 

− A fost creat un grup de lucru pentru dezvoltarea traseului ecologic 

 

 

 



 

 

 

 

Până la (martie 2018) 

 

După (noiembrie 2018) 

  

Până la (martie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

 
 

 

 

Până la (martie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  



Această activitate este implementată în contextul promovării abordării de Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul 
programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. 

 

 

Revitalizarea Urbană în Republica Moldova – proiect pilot Edineț 

 

Proiect: Importanța Grădinii Publice Vasile Alecsandri pentru municipiul Edineț în contextul schimbării climaterice 

Parteneri: Primăria mun. Edineț, Asociaţia Raională de Educare a Adulţilor „Prutul de Sus” – AREAP 

Budgetul Total: 1 300 000 MDL 

Finanțare FGM 800 000 MDL 

Finanțare APL       500 000 MDL 

 

Perioada de implementare: 01 mai – 30 noiembrie 2018 

Obiectivul general: Scopul proiectului este îmbunătățirea vieții populației din mun. Edineț prin modernizarea, 
revitalizarea și conservarea peisajului terestru din Grădina Publică V. Alecsandri, cu implicarea societății civile. 

Beneficiari direcți: 10 000 cetăţeni, 25 Membrii AO AREAP, 150 persoane cu dizabilității, 250 de copii de 

la grădinițele Nr. 3 şi Nr. 4 

Sumarul proiectului: Proiectul din Edineț a fost cofinanțat de Primăria mun. Edineț și Solidarity Fund PL în Moldova. 
Scopul proiectului a fost renovarea și modernizarea peisajului terestru din Grădina Publică V. Alecsandri, cu 
implicarea societății civile. În cadrul proiectului, voluntarii AREAP împreună cu echipa primăriei au efectuat 

activități de chestionare a 78 de persoane, privind amenajarea parcului. Au fost efectuate lucrări de curățire  și 

înverzire, amenajare a zonei degradate pe o suprafață de 3000 m2, pavarea a 1000 m2 trotuare, iluminarea cu 

felinare LED, dotarea cu echipament a unei zone de agrement sportiv şi extra sportiv „Orăşelul Generaţiilor” în 
zona degradată din Grădina Publică „V. Alecsandri”, renovarea estradei pentru activități culturale în aer liber, un 

șir de activități de dezvoltare a spiritului civic. 

 

 

Rezultate obținute – indicatori de infrastructură:  

− Renovarea, construcția trotuarelor – 804 m2  pavaj  

− Reconstrucția estradei de dans – 249 m2  asfaltarea suprafeței  
− Bordură nouă – 620 m  

− Piloni și corpuri de iluminat stradal – 18 unități  
− Echipament de joacă și fitness – 23 unități  
− Mobilier stradal – 11 bănci  
− Urne de gunoi – 6 unități  
− Mese cu table de șah – 5 unități 
 

Rezultate obținute – indicatori sociali/civici:  

− Sondaj de opinie privind amenajarea parcului 

− Consultări publice privind selectarea echipamentului de dotare a parcului 
− Colectarea fondurilor de la cetățeni pentru lucrările de amenajare a parcului 
− Activități de informare a locuitorilor privind activitățile de amenajare a parcului 

 



 

 

Până la (octombrie 2018) 

 

După (noiembrie 2018) 

  

Până la (octombrie 2018) 

 

După (noiembrie 2018) 

  
 
 

Până la (octombrie 2018) 

 

După (noiembrie 2018) 

  



Această activitate este implementată în contextul promovării abordării de Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul 
programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. 

 

 

Revitalizarea Urbană în Republica Moldova – proiect pilot Ocnița 

 

Proiect: Revitalizarea cartierului Iubileinîi din or.Ocnița 

Parteneri: Primăria orașului Ocnița, Asociația Obștească PARADIS 

Budgetul Total: 1 416 160 MDL 

Finanțare FGM 440 000 MDL 

Finanțare APL       140 900 MDL 

Finanțare GEF 835 260 MDL 

 

Perioada de implementare: 01 mai – 30 noiembrie 2018 

Obiectivul general: Proiectul are ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor și sporirea 

atractivității zonei cartierului Iubilienîi din or. Ocnița, prin renovarea și modernizarea spațiilor publice de utilizare 
intensă, cu implicarea locuitorilor din zonă în cooperare cu primăria și societatea civilă. 

Beneficiari direcți: Peste 500 de locuitori ai cartierului Iubileinîi. 

Sumarul proiectului: Proiectul din Ocnița a fost un proiect integrat, cofinanțat de 3 instituții: Solidarity Fund PL în 
Moldova, Primăria or. Ocnița și Facilitatea Globală de Mediu (GEF). Scopul proiectului a fost renovarea și 
modernizarea zonei de agrement a cartierului Iubileinîi cu implicarea activă a voluntarilor și a locatarilor în activități 
comunitare. În cadrul proiectului, a fost organizat un eveniment de lansare a proiectului și consultări publice cu 
societatea civilă privitor la activitățile din cadrul proiectului. De asemenea, parcul aferent blocurilor de locuit a fost 

renovat și amenajat. A fost construit un teren de fitness în aer liber și amenajate 3 gunoiști cu dotarea lor cu 

containere. Au fost implementate 9 micro proiecte comunitare selectate în cadrul concursului organizat la nivel 
de zonă.  

Rezultate obținute – indicatori de infrastructură:  

− Renovarea, construcția trotuarelor – 215 m2  acoperire de beton din care 95 m2 trotuar nou  

− Trepte de acces – 66 m  

− Bordură nouă instalată – 488 m  

− Instalarea echipamentului nou de fitness, joc și mobilier urban – 10 unități  
− Reconstrucția a 3 platforme de colectare a deșeurilor cu capacitatea de 7 tomberoane – 90 m2  

 
Rezultate obținute – indicatori sociali/civici:  

− 40 de voluntari AO PARDIS implicați în activitățile proiectului 

− 43 de locuitori activ implicați în activitățile de amenajare a blocurilor de locuit și a terenurilor aferente 
scuarului 

− Activități comunitare (ședințe cu locuitorii, discutarea regulamentului de concurs de mini granturi etc.) 

− Eveniment de lansare a proiectului și dezbateri publice organizate și desfășurate 
− Un concurs de mini granturi organizat de și pentru locutorii blocurilor aferente parcului 

− 9 micro-proiecte comunitare implementate cu succes 

 

 

 



 

 

 

 

 

Până la (martie 2018) 

 

După (noiembrie 2018) 

  

Până la (martie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  
 

 

Până la (martie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  



Această activitate este implementată în contextul promovării abordării de Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul 
programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. 

 

 

Revitalizarea Urbană în Republica Moldova – proiect pilot Ungheni 

 

Proiect: Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni 

Parteneri: Primăria Municipiului Ungheni, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă 

Budgetul Total: 3 355 007.36 MDL 

Finanțare FGM 839 454.00 MDL 

Finanțare APL       1 685 871.92 MDL 

Finanțare GEF 829 681.44 MDL 

 

Perioada de implementare: 1 mai - 30 noiembrie 2018 

Obiectivul general: Îmbunătățirea infrastructurii și condițiilor de trai, odihnă și agrement pentru locatarii a patru 

blocuri multietajate din cartierele Centru și Tineretului ale orașului Ungheni prin utilizarea resurselor regenerabile 

și implicarea civică a locuitorilor. 

Beneficiari direcți: Peste 1360 de locuitori ai 4 blocuri multietajate din cartierele Centru și Tineretului. 

Sumarul proiectului: Proiectul din Ungheni a fost un proiect integrat, cofinanțat de 3 instituții: Solidarity Fund PL 

în Moldova, Primăria mun. Ungheni și Facilitatea Globală de Mediu (GEF). Scopul proiectului a fost revitalizarea 

curții a 4 blocuri multietajate cu implicarea activă a locatarilor în activități comunitare și crearea asociației de 

locatari, care urmează să prea în administrare curtea renovată și bunurile instalate. În cadrul proiectului, au fost 

chestionați și consultați 200 de locuitori ai 4 blocuri, s-a inițiat procedura de creare și înregistrare a asociației de 
locatari ”Casa Modernă”, au fost organizate activități comunitare printre care amenajarea bradului de crăciun de 

către locatari. De asemenea, au fost reconstruite căile de acces către curțile blocurilor. A fost construită o parcare, 

trotuare noi, un teren de fitness și de joacă, au fost amenajate spații verzi. Până în luna mai 2019, urmează a fi 
instalate și amenajate stația fotovoltaică, 50 de piloni cu corpuri de iluminat, mobilier urban și continuarea 

amenajării spațiilor verzi. 

Rezultate obținute – indicatori de infrastructură:  

− Spații verzi, teren de joacă și fitness – 274 m2  cu 9 unități de echipament  
− Trotuare pavate – 416 m2 

− Bordură instalată – 659 m 

− Drum de acces - 1198,7 m2 

− Parcări - 2260,8 m 

− Piloni și corpuri de iluminat -  50 unități* 

− Stație fotovoltaică – 1 unitate* 

− Mobilier urban – 14 bănci și 14 coșuri de gunoi* 

* - Urmează a fi instalate în cadrul proiectului finanțat de GEF, până în luna mai 2019. 

Rezultate obținute – indicatori sociali/civici:  

− Chestionarea și consultarea peste 200 locuitori din zonă 

− Inițierea procesului de creare a asociației de locatari  
− Activități comunitare 

− Ședințe regulate ale locatarilor și implicarea GLI din zonă 

− Implicarea aproximativ a 400 de locuitori din zonă în procesul de revitalizare 

 

 

 



 

 

 

 

 

Până la (martie 2018) 

 

După (noiembrie 2018) 

 
 

Până la (martie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  
 

 

Până la (martie 2018) 
 

După (noiembrie 2018) 

  




