
Sesiunea 1.1

Curs: Buna guvernare în 
democratiile emergente:

Consolidarea capacitătii privind 
procesul de descentralizare si de 
implicare a publicului în 
planificarea urbană

Lector: Nicolae Taralunga I arh I dr

Sesiunea 1.1 - Introducere:

• obiective si concepte de bază
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tinta planificarii urbane

Folosirea în planificarea urbană de instrumente capabile să 
identifice si să răspundă schimbărilor sociale, culturale, 
economice si de mediu ale orasului privit în context regional
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cum poate fi atinsă?

Integrarea aspectelor fizice si spatiale ale planificării dezvoltării 
oraselor cu nevoile sociale si economice ale comunitătii

Concentrare asupra metodelor ce ajută la crearea efectelor 
sinergice între actorii urbani si a eforturilor acestora către 
dezvoltare

Analiza problemelor urbane, a importantei acestora si capturarea 
oportunitătilor în dezvoltarea orasului
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Transpunerea viziunii si a obiectivelor strategice de dezvoltare 
într-un plan concret de actiuni, definit prin responsabilităti, timp 
si resurse

Asigurarea sustinerii implementării de către politicieni, finantatori 
si alti actori urbani (firme, ONGuri, mediul universitar si de 
crecetare, comunitătile locale)

cum poate fi atinsă?
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obiectivul cursului

Intelegerea si descrierea procesului de planificare precum si 
folosirea de tehnici legate de formularea, prezentarea si 
implementarea viziunii, strategiilor si proiectelor ce integrează 
componentele sociale, de mediu, economice, spatiale, fianaciare 
si institutionale ale planurilor urbane
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In final participantii au capacitatea de a:

• Intelege conceptele si caracteristicile privind guvernarea 
urbană, planificarea strategică și participarea publica 

• Evalua modul de aplicare a acestor concepte în orase din 
Republica Moldova

• Folosi aceste metode si tehnici în realizarea a trei studii de 
caz (3 orase diferite)

rezultate specifice
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cum ajuta cursul?

 Intelegerea si formarea de aptitudini în a  prezenta cum 
functionează un oras din punct de vedere social, mediu 
natural, economic, spatial, financiar si institutional (Analiza)

 Intelegerea si folosirea de tehnici ce permit transpunerea 
potentialului multidimensional al orasului / regiune urbană în 
ceea ce orasul ar trebui si poate sa fie (Viziunea si obiectivele 
strategice de dezvoltare)
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• Prin cunoasterea unor instrumente a căror folosire este utilă 
formulării planurilor si proiectelor necesare orasului 
(Planificarea)

• Prin utilizarea de tehnici care facilitează proiectarea si 
implementarea planurilor si proiectelor precum si a 
monitorizarii si evaluarii acestora (Implementarea)

• Prin cunoasterea de metode de comunicare pentru 
informarea si implicarea comunitatilor locale (Comunicarea)

cum ajuta cursul?
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metode de lucru

Abordare integrata prin: 

Prezentare elemente teoretice si practice prin descrierea si 
analizarea unor studii de caz relevante grupului

Descriere si implementare tehnici pentru învătare si aplicare a 
ceea ce a fost învătat prin realizarea de exercitii

Prezentări, roluri si discutii în grup 

Exercitii în grup
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desfăsurarea programului

Lucru în echipă si prezentare finală

Participantii vor primi sustinerea necesară pe parcursul realizării 
lucrului în echipă

Participantii vor primi ajutorul necesar în prezentările organizate 
în diverse momente ale elaborării exercitiilor 

Prezentări finale vor fi realizate de fiecare grup în faza 1 a 
programului (Bucuresti) si faza 2 a programului (Chisinau)
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Intrebările cursului

1. Care sunt etapele formularii strategiei de dezvoltare?

2. Ce ar putea cetătenii să solicite administratiei locale pe 
parcursul procesului planificării orasului?

3. Ce ar trebui administratia publică locală să facă pentru a 
implica cetătenii în procesul de planificare? 

4. Ce metode ar trebui folosite pentru a atrage cetătenii în 
procesul planificării orasului?


