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Al cui e terenul?

Ce lipsește comunității și putem face aici? 



Există viață după dezindustrializare ?
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3 scenarii de acțiune

Orașe mai bune

Comunități mai bune

Politici publice mai bune
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Abordarea practică pentru regenerare urbană

Oameni

(People-based)

• Cine locuiește în oraș?

• Ce talent există pe plan local?

• Care sunt motivele pentru care 

oamenii stau/ pleacă (d)in oraș? 

Unde se duc și de ce?

• Cine e exclus de la serviciile urbane 

și educaționale?

• Cine e exclus de pe piața muncii?

• Ce aspirații au locuitorii și decidenții 

orașului?
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Oameni

(People-based)

Loc

(Place-based)

• Cine locuiește în oraș?

• Ce talent există pe plan local?

• Care sunt motivele pentru care 

oamenii stau/ pleacă (d)in oraș? Unde 

se duc și de ce?

• Cine e exclus de la serviciile urbane și 

educaționale?

• Cine e exclus de pe piața muncii?

• Ce aspirații au locuitorii și decidenții 

orașului?

• Unde locuiesc oamenii în oraș?

• Unde sunt amplasate obiectivele 

administrativ-sociale? Dar afacerile?

• Ce fel de caracteristici și facilități are 

mediul construit și natural?

• Ce terenuri / clădiri există disponibile 

pentru autoritatea publiică, 

investitori, comunitate etc.?

Abordarea practică pentru regenerare urbană



6

Oameni

(People-based)

Loc

(Place-based)

Particularitățile orașelor 

est-europene

• Cine locuiește în oraș?

• Ce talent există pe plan local?

• Care sunt motivele pentru care 

oamenii stau/ pleacă (d)in oraș? Unde 

se duc și de ce?

• Cine e exclus de la serviciile urbane și 

educaționale?

• Cine e exclus de pe piața muncii?

• Ce aspirații au locuitorii și decidenții 

orașului?

• Unde locuiesc oamenii în oraș?

• Unde sunt amplasate obiectivele 

administrativ-sociale? Dar afacerile?

• Ce fel de caracteristici și facilități are 

mediul construit și înconjurător?

• Ce terenuri / clădiri există disponibile 

pentru investitori?

• Urbanizare prin industrializare, 

orașe mono-industriale

• Fragmentare ridicată a proprietății

• Activități economice cu valoare 

adăugată limitată

• Abordare sectorială a provocărilor

• Asumare limitată a responsabilității

• Centralizare fiscală

• E nevoie de intervenții și procese 

de durată ...

Abordarea practică pentru regenerare urbană
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2016 - prezent

• Diagnostic

• Soluții redezvoltare brownfield

• Promovare portofoliu investițional

• Creșterea capacității locale

• Atragere investiții & parteneriate

strategice

• Aplicații pentru finanțare în 

parteneriat

Sau ce poți face în 
într-un oraș
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Investiții

Investitori Capacitare

Incluziune
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Investiții

Investitori Capacitare

Incluziune

• Radiografie 

terenuri

• Analiză imobiliară

• Plan de 

comunicare

• Mape de 

prezentare pentru 

investitori și 

dezvoltatori

• Identificare nevoi 
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Investiții

70 parcele cu 

25 proprietari

pe un 

fost sit industrial 

de 42ha
?
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Investiții

Investitori Capacitare

Incluziune

• SDL Reșița 

POCU 2014-2020
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7 milioane euro atrași pentru 
proiecte integrate de investiții în 
zone vulnerabile (POCU + POR)
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Modernizarea stocului de locuințe sociale 
Investiții în infrastructură fizică din cartierele marginalizate 
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Modernizarea stocului de locuințe sociale 
Investiții în infrastructură fizică în cartierele marginalizate 
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locuireinformala.ro

N-am acte, nu exist. 
Model inovativ de intervenție
participativă în așezări informale

Proiect derulat de Asociația 
Make Better în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Reșița 

și Fundația Humanitas Pro 
Deo Reșița, prin programul 

Active Citizens Fund România, 
finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin 
Granturile SEE 2014-2021.
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P.U.Z. AȘEZARE INFORMALĂ2021

elaborator VITAMIN ARCHITECTS

N-am acte, nu exist. 
Model inovativ de intervenție
participativă în așezări informale
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Investiții

Investitori Capacitare

Incluziune
• Campania 

investinresita.ro

• Vizibilitate

• Proactivitate 
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Exemplul Reșița – rezultate
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Investiții

Investitori Capacitare

Incluziune

• Traininguri

• Parteneriate 

de lucru & 

finanțare
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muzeulvirtualresita.ro



În loc de concluzii, o invitație
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Mihai Șercăianu / mihai.sercaianu@mkbt.ro / contact@mkbt.ro

va urma

mkbt.ro
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