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Introducere Introduction

La 18 și 19 aprilie 2016, la Chișinău s-a desfășu-
rat Forumul „Urbanismul și dezvoltarea durabilă 
a Chișinăului”. Timp de două zile ale forumului, 
în aceeași sală au interacționat experți din Franța 
și Moldova, reprezentanți ai autorităților publice 
locale, organizații neguvernamentale și diverse 
persoane interesate de dezvoltarea durabilă a 
Chișinăului.

În această broșură, publicată cu suportul 
Ambasadei Franței în Republica Moldova, sunt 
prezentate activitățile, discuțiile și recomandările 
apărute în timpul forumului.

Scopul acestei publicații este de a informa publi-
cul larg despre temele discutate și de a promova 
propunerile concrete, elaborate de participanții la 
forum în speranța realizării acestora.

Această broșură este dedicată tuturor celor 
interesați de promovarea dezvoltării durabile a 
Chișinăului.   

Les 18 et 19 avril 2016 à Chisinau a eu lieu le 
forum «Urbanisme et développement durable à 
Chisinau». Pendant deux jours, des experts ori-
ginaires de France et de Moldavie, des représen-
tants des autorités locales, des ONG et différents 
acteurs concernés par le développement du 
Chisinau, se sont rassemblés.

Cette brochure, publiée avec le soutien de l’Am-
bassade de France en Moldavie, vous présente les 
activités, les discussions et les recommandations 
formulées au cours de ce forum.

L’objectif de cette publication est d’informer le 
public sur les sujets abordés et promouvoir les 
propositions concrètes faites par les participants 
du forum qui espèrent leur réalisation.

Ce fascicule est dédié à tous les intéressés au sujet 
de la promotion du développement durable à 
Chisinau.
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Timp de două zile de dezbateri intense, experții și 
aleșii locali francezi au lucrat productiv cu repre-
zentanții primăriei, autorităților moldovenești și 
cu societatea civilă pentru a face posibilă apariția 
unor recomandări concrete.

Sunt convins de potențialul Chișinăului, un oraș 
alb în mijlocul unui ocean de verdeață. Este un 
oraș bogat cu un patrimoniu peisagistic excepțio-
nal, ceea ce-l face unul din cele mai verzi orașe din 
Europa. Monumentele și construcțiile sale sunt 
reflecția atât a numeroaselor straturi istorice dife-
rite (perioada țaristă, perioada română, perioada 
sovietică), cât și a mai multor culturi.

Sper că rezultatele muncii din cadrul acestui 
forum vor fi utilizate pentru a valorifica acest 
patrimoniu și pentru a planifica dezvoltarea 
urbană în mod durabil.

Ambasada Franței în 
Republica Moldova a decis 
ca domeniul urbanismului 
să fie o direcție prioritară 

de cooperare pentru anul 2016.

Când vorbim despre dezvoltare, în mod evident 
vorbim și despre urbanism. În 2016, această temă 
a fost în topul priorităților internaționale datorită 
organizării conferinței ONU, Habitat III. Diverse 
forumuri au loc pe toate continentele pentru pre-
gătirea acestei conferințe.

La Chișinău, la fel, această temă este de o actuali-
tate majoră, primăria angajându-se să revizuiască 
Planul Urbanistic General. Acest proces deja a 
provocat dezbateri și probabil va continua să pre-
zinte un mare interes în sânul societății civile.  

Pe parcursul organizării forumului „Urbanismul 
și dezvoltarea durabilă a Chișinăului” în partene-
riat cu Primăria, Consiliul municipal și Agenția 
de inspectare și restaurare a monumentelor, noi 
am dorit să oferim un sprijin pentru a inspira și a 
ghida luarea deciziilor și pentru a favoriza parti-
ciparea cetățenilor și a tuturor părților implicate.

Excelența Sa 
Pascal Vagogne, 
Ambasadorul Franței în 
Republica Moldova

EDITORIAL

„Sunt convins de potențialul 
Chișinăului, un oraș alb 
în mijlocul unui ocean de 
verdeață.”
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L’Ambassade de France en République de 
Moldavie a choisi de faire du thème de l’urba-
nisme une priorité de sa coopération pour l’année 
2016.

La question de l’urbanisme est une évidence en 
matière de développement. Elle figurera en 2016 
en tête des priorités internationales grâce à l’orga-
nisation de la conférence ONU Habitat III. Des 
forums se tiennent sur tous les continents pour sa 
préparation.

A Chisinau, il s’agit d’un thème d’une grande 
actualité, la mairie venant d’engager la révision du 
Plan d’urbanisme général. Ce processus suscite 
d’ores et déjà beaucoup d’intérêt et de débat au 
sein de la société civile.

A travers l’organisation de ce forum sur l’ « urba-
nisme et le développement urbain durable à 
Chisinau », en partenariat avec la mairie, le con-
seil municipal et l’agence d’inspection et de resta-
uration des monuments, nous avons voulu fournir 
un appui pour inspirer et éclairer la prise de déci-
sion et favoriser l’implication des citoyens et de 
toutes les parties prenantes.

Son Excellence 
Pascal Vagogne, 
Ambassadeur de France 
en Moldavie

EDITORIAL

Pendant deux jours de débats intenses, les experts 
et les élus locaux français ont bien travaillé avec 
les représentants de la municipalité, des autorités 
moldaves et de la société civile, pour faire émerger 
des propositions concrètes.

Je suis  convaincu du potentiel de Chisinau, ville 
blanche au milieu d’un océan de verdure. Il s’agit 
d’une ville riche d’un patrimoine paysager excep-
tionnel qui en fait l’une des villes les plus vertes 
d’Europe. Ses monuments et constructions sont le 
reflet de nombreuses strates historiques différen-
tes (période russe tsariste, période roumaine, péri-
ode soviétique) mais aussi plusieurs cultures.

J’espère que les travaux issus de ce forum seront 
utiles pour valoriser ce patrimoine et planifier le 
développement urbain de manière durable.

«Je suis  convaincu du 
potentiel de Chisinau, ville 
blanche au milieu d’un 
océan de verdure.»
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Forumul „Urbanismul și dezvoltarea durabilă a 
Chișinăului” s-a desfășurat la 18 și 19 aprilie 2016. 
Moldova este marcată de noi provocări ale urba-
nizării și de oportunitățile pe care le oferă realiza-
rea planurilor urbanistice generale și zonale.

Acest forum a avut drept scop de a oferi posibi-
litatea unui schimb de viziuni asupra politicilor 
și strategilor care ar permite reafirmarea rolului 
orașului și al teritoriului în calitate de motor al 
dezvoltării durabile.

În cadrul deschiderii oficiale a forumului, dna 
Monica Babuc, Ministră a Culturii din RM și 
Excelența Sa, dl. Pascal Vagogne, Ambasadorul 
Franței în RM, au fost semnat un acord de coo-
perare bilaterală în domeniul patrimoniului și al 
culturii.

După partea oficială a forumului, a urmat un tur 
de oraș cu experții din Franța și Moldova pentru 
a cunoaște trei realități urbane. Turul a început 
la Muzeul Chișinăului, in incinta Turnului de 
Apă și cunoașterea centrului istoric al orașului 
din perioada țaristă și planurile de reconstruc-
ție a Chișinăului din perioada sovietică. Apoi a 
urmat vizita la Muzeul A. Pușkin, zona de ori-
gine a orașului. Tot aici s-a observat identitatea 
orașului, pusă în pericol de construcții sălbatice și 
arii neutilizate de pe malurile râului Bâc. Cea de-a 
treia zonă vizitată a fost arealul de pe lângă Circ 
și Biserica „Sf. Constantin și Elena”. Acesta este 
un peisaj urban nevalorificat, situat între centrul 
istoric și un sector nou al orașului, Râșcani.

Despre Forum În a doua jumătate a zilei de 18 aprilie și cea mai 
mare parte a zilei de 19 aprilie s-au desfășurat 
concomitent trei ateliere de lucru care au abordat 
următoarele teme: „Patrimoniul, motor al politicii 
turistice și economice;” „Amenajarea teritoriu-
lui și dezvoltare locală durabilă” și „Planificarea 
urbană și documentația de urbanism”. Forumul 
s-a încheiat în după-amiaza zilei de 19 aprilie cu 
prezentarea concluziilor și recomandărilor.

Împreună, actorii și experții din domeniul urba-
nismului și-au împărtășit viziunile referitor la vii-
torul orașului Chișinău, printre aceștia figurând 
aleșii locali și naționali, ingineri, arhitecți, urba-
niști, geografi, sociologi, economiști, profesori 
universitari, artiști.

Forumul „Urbanismul și dezvoltarea durabilă a 
Chișinăului” din 2016 a demonstrat cât de nece-
sare sunt dialogurile deschise și participative 
pentru buna dezvoltare a unui oraș. Atât orga-
nizatorii, cât și participanții la forum speră că 
rezultatele acestuia vor inspira și vor motiva acto-
rii locali spre realizarea de proiecte de dezvoltare 
durabilă a Chișinăului.
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Le forum «Urbanisme et développement dura-
ble à Chisinau» a eu lieu le 18 et 19 avril 2016. 
La Moldavie est marquée par les nouveaux défis 
urbanistique et les possibilités offertes par la mise 
à jour du plan d’urbanisme général et l’élaboration 
d’un plan urbanistique zonal. 

Ainsi le forum se présente comme une opportu-
nité d’échanger sur les politiques et les stratégies 
à mettre en place, permettant de réaffirmer le rôle 
de la ville et des territoires en tant que moteurs du 
développement durable.

L’ouverture officielle du forum a été assistée par 
Mme. Monica Babuc, la ministre Moldave de la 
Culture, Son Excellence Pascal Vagogne, ainsi 
que l’ambassadeur de France en Moldavie. Ces 
derniers ont profité de l’occasion afin de signer 
un accord de coopération bilatérale en matière de 
culture et de patrimoine.

La partie officielle a été suivie par une visite de 
la ville pour les experts français et moldaves dans 
l’intention d’observer trois réalités urbaines. La 
visite a commencé au Musée de Chisinau en 
vue de prendre connaissance du centre histo-
rique de la ville à l’époque tsariste, ainsi que les 
plans de reconstruction de Chisinau de la période 
soviétique. Par la suite, la présentation a conti-
nué avec une visite du Musée A. Pouchkine, la 
zone originelle de la ville. Ce qui a également 
permis de se familiariser avec l’identité de la ville, 
menacée par des constructions sauvages et les 
friches urbaines au bord du rivière Bâc. Enfin, le 

Le Forum troisième lieu visité se situe près du Cirque et de 
l’église «St. Constantine et Elena». Il s’agit d’un 
paysage urbain délaissé, situé entre le centre his-
torique et un nouveau secteur de la ville, nommé 
Râșcani.

Au cours de l’après-midi du 18 Avril et de la jour-
née du 19 Avril, trois ateliers ont été menés sur les 
sujets suivants: «Le patrimoine, moteur de la poli-
tique touristique et économique»; «Aménagement 
territorial et développement local durable» et «La 
planification urbaine et documentation d’urba-
nisme». Le forum a été clos dans la soirée du 19 
avril par la présentation des conclusions et des 
recommandations prises lors du forum.

Ensemble, les acteurs et les professionnels, qui 
agissent sur la question urbaine, ont partagés leur 
vision sur l’avenir de la Ville de Chișinău: élus 
municipaux et nationaux, ingénieurs-techniciens, 
architectes, urbanistes, géographes, sociologues, 
économistes, universitaires, artistes.

Le forum «Urbanisme et développement dura-
ble à Chisinau» 2016 a mis en avant la nécessité 
d’un dialogue ouvert et participatif dans le dessein 
d’encourager le bon développement de la ville. Les 
organisateurs et participants du forum espèrent 
que ses résultats inspireront et motiveront les 
acteurs locaux de manière à réaliser des projets de 
développement durable à Chisinau.
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 > Proiectarea unei noi geografii administrative 
a municipiului Chișinău, pentru o mai bună 
corespondență între unitățile administrative și 
cele funcționale prin crearea unui sector central 
și a sectoarelor periferice.

 > Protejarea spațiului public de invazia automo-
bilelor prin consolidarea și dezvoltarea alerna-
tivelor de mobilitate prin oraș, cum ar fi mo-
dernizarea sistemului de transport public și a 
modului de plată, precum și crearea rețelelor de 
piste pentru biciclete.

 > Dezvoltarea unui oraș confortabil, plăcut pen-
tru trai pentru toată lumea, inclusiv pentru 
copii, persoanele în vârstă sau cu mobilitate 
redusă.

 > Adaptarea spațiul public funcțiilor temporare și 
sezoniere. Planificarea a noi spații de trai și uz 
public, cum ar fi râul și împrejurimile sale, cu 
alte funcții decât cele de uz industrial pentru 
crearea unui nou centru de atracție.

Recomandări generale ale forumului
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 > Envisager une nouvelle géographie adminis-
trative de la ville de Chisinau en vue d’une 
meilleure adéquation entre mailles adminis-
tratives et mailles fonctionnelles: création d’un 
arrondissement central et d’arrondissements 
périphériques.

 > Sacraliser l’espace public face à l’invasion au-
tomobile. Renforcer et développer l’offre pour 
les modes doux (réseaux de pistes cyclables). 
Moderniser le système de transport et le mode 
de paiement.

 > Penser le développement pour une ville confor-
table, agréable à vivre, pour tous, y compris les 
personnes âgées, à mobilité réduite.

 > Programmer l’espace public en fonction des 
usages temporaires et saisonniers. Considérer 
de nouveaux lieux de vie et d’usages, comme la 
rivière et ses abords, autre qu’un usage indus-
triel pour un nouveau pôle d’attractivité.

Recommandations générales du 
Forum
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Condus de către Djoudé Merabet, primar de 
Elbeuf, și Vice-președinte Rouen Métropole 
Normandie, Sophie Métadier, primar de 
Beaulieu-lès-Loches și Alexandru Corduneanu, 
ex-viceprimar al Chișinăului, atelierul nr. 1 
al forumului a studiat bunuri patrimoniale 
arhitecturale, naturale, arheologice și imateriale. 
În cadrul atelierului au fost abordate probleme 
legate de:

 > rolul central al orașului Chișinău în dezvoltarea 
turistică a țării;

 > lacunele în aplicarea legislației ce vizează patri-
moniul și urbanismul; 

 > necesitatea unei coordonări între diversele 
servicii;

 > consultarea insuficientă a societății civile despre 
protecția patrimoniului.

Atelierul a subliniat, de asemenea, nevoia de for-
mare a profesioniștilor în urbanism și arhitectură 
și dorința autorităților locale de valorificare eco-
nomică patrimoniul.

Recomandări specifice:

 > Patrimoniul să fie considerat sursă economică 
- nu doar o cheltuială. Valorificarea lui, în func-
ție de potențialul său, va duce la consolidarea 
sentimetelor de apartenență a cetățenilor și a 
instituțiilor față de patrimoniu.

Patrimoniul, motor al politicii 
turistice și economice

 > Definirea patrimoniului printr-o listă comple-
xă, care integrează toate formele sale (clădiri 
tradiționale, structuri urbane și împrejurimi, 
spații publice, patrimoniu imaterial, spiritual, 
gastronomic, arheologic și natural).

 > Realizarea unui inventar științific, istoric și 
al obiceiurilor, împărtășite de către diferiți 
profesioniști.

 > Cunoașterea, îmbunătățirea și, unde este cazul, 
aplicarea regulamentelor locale, naționale și 
europene (PUG, Codul european de bune 
practici arheologice, etc.).

 > Valorificarea în comun a patrimoniului, 
acesta trebuie să fie întreținut și actualizat, cu 
participarea locuitorilor săi.

 > Patrimoniul trebuie să fie subiect al comunică-
rii și mediatizării, printre populația largă, utili-
zatori și profesioniști.

 > Profesioniștii din domeniile arhitecturii, 
planificării urbane și a patrimoniului trebuie 
să beneficieze de o formare specializată în 
domeniul patrimoniului.

Atelier nr. 1
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L’atelier a été organisé et animé par M. Djoudé 
Merabet, maire d’Elbeuf, Vice-président de 
Rouen Métropole Normandie, Sophie Métadier, 
Maire de la Ville de Beaulieu-lès-Loches et 
Alexandru Corduneanu, ancien vice-maire 
de Chișinău. Parmi les sujets discutés, ont été 
mentionnés:

 > Place centrale de la Ville de Chișinău dans la 
valorisation touristique du pays;

 > Lacunes dans l’application de la législation en 
matière de patrimoine et d’urbanisme;

 > Besoin de coordination entre les différents 
services;

 > Faible mobilisation et sollicitation de la so-
ciété civile en ce qui concerne la protection du 
patrimoine.

L’atelier a également mis en avant la nécessité de 
renforcer la formation des professionnels dans le 
domaine de l’urbanisme et de l’architecture, ainsi 
que la volonté des autorités locales de mettre en 
valeur économiquement le patrimoine.

Recommandations spécifiques:

 > Le patrimoine peut devenir une ressource éco-
nomique et ne pas être perçu seulement comme 
une dépense. Il faut lui attribuer un usage en 
fonction de son potentiel, ce qui permettra son 
appropriation par les habitants, les institutions, 
et les établissements scolaires.

Le patrimoine, moteur de la 
politique touristique et économique

 > Le patrimoine doit être défini selon une liste 
intégrant les diverses formes qu’il peut recou-
vrir (bâti traditionnel, structures urbaines et 
ambiances, espaces publics, patrimoine im-
matériel, spirituel, gastronomique, archéolo-
gique et naturel).

 > Dresser un inventaire scientifique, histo-
rique et d’usages, partagé entre les différents 
professionnels.

 > Les réglementations locales, nationales et eu-
ropéennes (PUG, Code européen des bonnes 
pratiques archéologiques, etc.) doivent être 
répertoriées, améliorées et, le cas échéant, 
appliquées.

 > Le patrimoine doit faire l’objet d’un travail 
commun, être entretenu et présent, en particu-
lier auprès de ses habitants.

 > Le patrimoine doit être l’objet d’une diffusion 
et d’une médiation, auprès des habitants, des 
usagers et des professionnels.

 > Les professionnels de l’architecture, de l’urba-
nisme et du patrimoine doivent pouvoir bénéfi-
cier d’une formation spécialisée dans le domai-
ne du patrimoine. 

Atelier n° 1
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Al doilea atelier de lucru, condus de către Patrice 
Berthe, membru Expert al Comitetului de ori-
entare științifică al Atelierului Internațional din 
Cergy-Pontoise, Iurie Povar, director general 
„UrbanProiect” și Claire Delfosse, profesor la 
Universitatea Lion 2, a arătat că orașul Chișinău 
se confruntă cu provocări similare celor din 
multe metropole europene. Unele din problemele 
majore identificate sunt: globalizarea în masă și 
concurența internațională; urbanizarea haotică; 
reminiscențe ale epocii sovietice în necesitate 
urgentă de reabiltare; utilizarea tot mai intensă a 
automobilelor personale, precum și insuficiența și 
calitatea proastă a transportului în comun; acti-
vități industriale ce duc la poluarea resurselor 
acvatice.

Cu toate acestea, acest atelier a arătat multe avan-
taje ale Chișinăului, care oferă potențial ridicat 
de dezvoltare urbană durabilă. Printre acestea: 
amplasarea pitorească a orașului pe coline, un râu 
și lacuri; nucleul vechi și istoric; „cartiere dor-
mitoare” cu mai mult de 100 000 de locuitori și 
foarte multe zone verzi și spații naturale extinse, 
integrate în țesutul urban.

Recomandări specifice:

 > Cunoașterea, păstrarea și valorificarea naturii 
urbane prin dezvoltarea “rețelelor verzi și albas-
tre (acvatice)”, mai mult decât crearea de noi 
zone verzi sau lacuri - protecția și asigurarea 
continuității ecologice existente.

Atelier nr. 2
Amenajarea teritoriului și dezvoltare 
durabilă locală

 > Să se țină cont și de riscurile naturale (alunecări 
de teren, seismicitate, inundații, poluare, fur-
tuni), de schimbările climatice și biodiversitate 
prin inventarierea și păstrarea biodiversității în 
grădinile individuale.

 > Adoptarea unui registru al spațiilor verzi în 
baza căruia să fie lansate acțiuni participative 
care implică atît actori publici și privați, cît și 
societatea civilă. Aceștia vor avea ca scop de-
finirea a ce trebuie protejat și valorificat. De 
exemplu, cunoștințele naturaliste vernaculare 
ale oamenilor: cultivarea viței de vie și grădină-
ritul. Pădurea este obiect cu valoare economică.

 > Reabilitarea rețelelor de colectare a apelor plu-
viale și canalizare în paralel cu renovarea spații-
lor publice și valorificarea spațiilor verzi.

 > Elaborarea unei strategii cu un viitor pozitiv 
pentru Piața Centrală. Aceasta joacă un rol 
foarte important în aprovizionarea locuitorilor, 
dar care are și potențial (prin curiozitate) de 
atragere a turiștilor, cu condiția de a oferi acces 
la obiecte de artizanat autohtone, cît și la și pro-
duse agricole locale, altele decît cele cotidiene, 
cum ar fi vinul.

 > Alegerea corectă a dimensiunii „cartierelor 
dormitoare”. De exemplu, un oraș de mărime 
medie sau o prefectură în Franța dispune de 
infrastructură centralizată cu: comerț, servicii, 
infrastructură administrativă, sportivă și învă-
țământ superior.
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Le deuxième atelier, pris en charge par Patrice 
Berthé, expert membre du comité d’orienta-
tion scientifique des Ateliers Internationaux de 
Cergy-Pontoise, Iurie Povar, directeur général 
d’Urbanproiect et Claire Delfosse, Professeure des 
Universités à l’Université Lyon 2 a montré que la 
ville de Chișinău est confrontée à des enjeux simi-
laires à de nombreuses agglomérations européen-
nes et de pays en développement. Les principaux 
points identifiés sont: la mondialisation et la con-
currence internationale, l’urbanisation chaotique, 
les réminiscences de l’époque soviétique qui ont 
besoin d’une réhabilitation d’urgence, la place 
croissante de la voiture particulière en parallèle à 
l’insuffisance et la mauvaise qualité du transport 
publique, les activités industrielles polluant les 
cours d’eau.
Néanmoins, cet atelier a remarqué les atouts de 
Chișinău offrant un fort potentiel pour un déve-
loppement urbain de grande qualité, au travers de 
l’emplacement pittoresque sur 7 collines, d’une 
rivière et des divers lacs, ainsi que le centre ancien 
et historique. Mais aussi, les “villes nouvelles”, 
chacune de plus de 100 000 habitants et les nom-
breux grands espaces naturels insérés dans le tissu 
urbain.

Recommandations spécifiques:
 > Connaître, préserver, mettre en valeur la nature 
en ville par l’élaboration de trames verte et bleue 
(aquatique). Il est davantage question de pro-
téger, mettre en réseau, assurer les continuités 

Aménagement territorial et 
développement local durable

Atelier n° 2 écologiques, réhabiliter et mettre en valeur que 
de créer de nouveaux espaces verts ou lacs.

 > La nature en ville implique également la prise 
en compte des risques (glissements de terrain, 
risque sismique, inondations, pollutions, tem-
pêtes), le changement climatique, la biodiver-
sité. Il convient d’assurer leur inventorisation et 
préservation dans les jardins individuels. 

 > L’adoption d’un cadastre des espaces verts. Sur 
la base duquel pourraient être engagées des dé-
marches participatives associant acteurs publics 
et privés ainsi que les citoyens. Elles viseront à 
définir ce qui doit être protégé et mis en valeur 
comme les savoirs naturalistes vernaculaires des 
citoyens: la vigne et le jardinage. Au regard de 
son importance la forêt pourrait faire l’objet 
d’une valorisation économique.

 > La réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales et 
des eaux usées, en lien avec la rénovation des 
espaces publics et la valorisation des espaces 
verts et naturels.

 > L’élaboration d’une stratégie pour un avenir po-
sitif sur le marché central. Il joue en effet un 
rôle clé dans l’approvisionnement quotidien 
des habitants. Il constitue également une curi-
osité qui peut permettre d’attirer le tourisme à 
condition que l’on y trouve les produits artisa-
naux moldaves, ainsi que des produits agricoles 
qui ne font pas partie du quotidien moldave 
comme le vin.

 > Un choix concernant la taille des «villes nouve-
lles». Par exemple, une ville préfecture en France 
dispose des équipements de centralité tels que 
des commerces et services, équipements admi-
nistratifs, sportifs et d’enseignement supérieur.



16

U
rb

an
is

m
ul

 și
 d

ez
vo

lta
re

a 
du

ra
bi

lă
 a

 C
hi

și
nă

ul
ui

Cel de-al treilea atelier de lucru, animat de 
Delphine Baldé, membru Expert al Comitetului 
de orientare științifică al Atelierului Internațional 
din Cergy-Pontoise, Lydia Coudroy de Lille, pro-
fesor la Universitatea Lumiere Lion 2 și Svetlana 
Dogotaru, președinte la Institutul de Dezvoltare 
Urbană, a constatat că Planul Urbanistic General 
din 2007 a constituit o bază de lucru, dar nu a fost 
niciodata pus în aplicare. Totodată, cunoștințele 
de bază, precum numărul de locuitori, capacita-
tea fondului de locuințe sau dinamica socială și 
economică, necesare pentru a dezvoltarea orașului 
sunt complet neactualizate.

Recomandări specifice:

 > Evaluarea Planului Urbanistic General (PUG), 
a relevanței sale, a metodelor de aplicare și / sau 
de actualizare a acestuia.

 > Adaptarea PUG-ul din perspective cuantifica-
bile de dezvoltare economică și demografică.

 > Efectuarea unui diagnostic al inițiativelor exis-
tente de democrație participativă în Moldova 
pentru colaborare și schimb de bune practici în 
beneficiul Chișinăului. Crearea consiliilor sau a 
comitetelor participative, concentrându-se pe 
competențele civice.

 > Îmbunătățirea comunicării municipale folosind 
instrumente digitale și instrumente de repre-
zentare inovatoare.

Atelier nr. 3

Planificare urbană și documentația  
de urbanism
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Le troisième atelier a été animé et organisé par 
Delphine Baldé, expert membre du comité d’ori-
entation scientifique des Ateliers Internationaux 
de Cergy-Pontoise, Lydia Coudroy de Lille, 
Professeure à l’Université Lumière Lyon 2 et 
Svetlana Dogotaru, expert en développement 
urbain. Ils ont constaté que le Plan d’Urbanisme 
Général (PUG) de 2007 constitue une base de 
travail. Cependant, il n’a pas été jamais appliqué. 
D’autre part, les connaissances basiques pour 
penser la ville et son devenir sont incomplètes à 
ce jour (nombre d’habitants, parc de logements, 
dynamiques économiques et sociaux chiffrées, 
etc.).

Recommandations spécifiques:

 > Évaluer le PUG, sa pertinence, les modalités de 
son application et/ou de son actualisation.

 > Estimer le PUG à des perspectives chi-
ffrables de développement économique et 
démographique.

 > Faire un diagnostic des initiatives existantes 
de démocratie participative en Moldavie et 
échanger des bonnes pratiques au bénéfice de 
Chișinău. Créer des conseils ou comités parti-
cipatifs, miser sur les compétences citoyennes. 

 > Améliorer la communication municipale en 
utilisant les outils numériques et innover les 
outils de représentation.

Planification urbaine et 
documentation d’urbanisme

Atelier n° 3
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La 3 martie 2016, Ambasada Franței în RM, 
Primăria Chișinău, Agenția de Inspectare și 
Restaurare a Monumentelor au anunțat lansarea 
unui concurs de urbanism și arhitectură pentru 
reamenajarea a doua zone din or. Chișinău. Prima 
zonă prevedea transformarea unei porțiuni a stră-
zii 31 august 1989, în inima zonei istorice și de 
patrimoniu, în zonă pietonală (în perimetrul stră-
zilor str. M. Cibotari și A. Pușkin). Cea de-a doua 
zonă vizată a fost cartierul Circului, actualmente 
fiind un spațiu urban neutilizat, situat între două 
zone urbane - orașul vechi și un sectorul Râscani

Scopul acestui concurs a fost de a antrena tinerii 
urbaniști și arhitecți în proiecte urbane pentru a 
le consolida sentimentele de apartenență față de 
oraș și de propune viziuni alternative pentru ame-
najarea spațiilor urbane. Acest concurs a servit 
drept sursă de reflecție și inspirație pentru proiec-
tele de viitor care vor fi implementate de munici-
palitate în anii viitori. 

La concurs au participat 21 tineri arhitecți și 
urbaniști. La 19 aprilie 2016, în cea de-a doua 
zi a forumului „Urbanismul și dezvoltarea dura-
bilă a Chișinăului” a avut loc ceremonia ofi-
cială de deschidere a expoziției „Urbanism și 
Arhitectură”. După o analiză riguroasă și dez-
baterile juriului moldo-francez, au fost anunțate 
rezultatele concursului. Premiul mare a fost acor-
dat colectivului interdisciplinar format din Ina 
Borozan, Toma Deleanu, Vlad Moldovan, Andrei 

Concursul proiectelor de urbanism
Vatamaniuc, Stanislav Vrednic, Vladimir Us și 
Vitalie Sprînceană, pentru proiectul de transfor-
mare al unei porțiuni a străzii 31 august 1989 în 
spațiu pietonal. Premiul II i-a revenit grupului de 
arhitecți format din Ion Burungiu, Mihai-Ionuț 
Danciu, Inesa Lisnic și Ion Prunici, pentru pro-
iectul de amenajare a spațiului din zona Circului 
și aria adiacentă bul. Renașterii. Un premiu spe-
cial de 10 mii lei a fost oferit Atelierului de pro-
iectare și arhitectură „Oldarchitecture” (condus de 
Teo Naval).
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Le 3 mars 2016, l’ambassade Française en 
Moldavie, la Municipalité de Chisinau et l’Agence 
pour l’inspection et la restauration des monu-
ments ont annoncé le lancement d’un concours 
d’architecture et d’urbanisme pour le réaménage-
ment des deux zones dans la ville de Chisinau. 
Le premier projet agit sur la transformation d’une 
partie de la rue 31 August 1989, au cœur de la 
ville historique dans un espace piéton (dans le 
périmètre des rue M. Cibotari et A. Pușkin). La 
deuxième zone visée est la friche du Cirque, située 
entre deux zones urbaines - la ville historique et 
un nouveau secteur Râșcani).

Le but de ce concours a été d’entraîner les jeunes 
dans des projets urbains pour renforcer l’appropri-
ation de la ville et pour proposer des visions alter-
natives sur l’aménagement des espaces urbains. 
Ce concours a apporté une source de réflexion et 
d’inspiration pour des projets que la municipalité 
mette en œuvre au cours des années à venir.

21 jeunes architectes et urbanistes ont participés au 
concours. Le 19 avril 2016 à l’occasion de la deu-
xième journée du forum «Urbanisme et dévelo-
ppement économique durable à Chisinau», lors de 
la cérémonie officielle d’ouverture de l’exposition 
«Urbanisme et Architecture» après une analyse 
méticuleuse et un débat vif du jury franco-mol-
dave, les résultats du concours ont été annoncés. 
Le premier prix a été accordé au groupe d’auteurs: 
Ina Borozan, Toma Deleanu, Vlad Moldovan, 

Le concours des projets d’urbanisme
Andrei Vatamaniuc, Stanislav Vrednic, Vladimir 
Us, Vitalie Sprînceana pour leur projet visant à la 
transformation d’une portion de la rue 31 August 
1989 dans un espace piéton. Le deuxième prix a 
été accordé au groupe des architectes composé par 
Ion Burungiu, Mihai-Ionuţ Danciu, Inesa Lisnic 
et Ion Prunici pour leur projet d’aménagement de 
la zone non-protégé, l’espace publique – le Cirque 
de Chisinau et la zone adjacente au boulevard 
de la Renaissance Nationale. Un prix spécial de 
10000 lei a été accordé par le jury franco-mol-
dave à l’Atelier de projection et d’architecture 
Oldarchitecture (Teo Naval, directeur).
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ui Premiul mare. Proiectul vine să amenajeze un 

spaţiu pietonal public accesibil și incluziv, de care 
s-ar bucura toate grupurile sociale, cu potenţial 
de dezvoltare în toate direcţiile așa încât să fie 
posibilă conectarea sa cu alte segmente pietonale 
până la construcţia unei reţele de străzi și alei 
pietonale la nivelul întregului oraș. 

Autori: 
arhitect, Ina BOROZAN 
arhitect, Toma DELEANU 
arhitect, Vlad MOLDOVAN 
arhitect, Andrei VATAMANIUC 
arhitect, Stanislav VREDNIC
artist/curator, Vladimir US
sociolog/filosof, Vitalie SPRÎNCEANă

Le premier prix. Le projet envisage 
l’aménagement d’un espace piéton accessible 
à tous et permettant un échange entre tous les 
groupes sociaux. Il présente un potentiel de 
développement dans chaque direction. Cette zone 
de rencontre assure la connexion avec d’autres 
segments piétons qui permettra de construire un 
réseau de rues et de zones piétonnières dans toute 
la ville. 
Auteurs: 
architecte, Ina BOROZAN 
architect, Toma DELEANU
architect, Vlad MOLDOVAN
architect, Andrei VATAMANIUC
architect, Stanislav VREDNIC 
artist/curateur, Vladimir US
sociologue/philosophe, Vitalie SPRÎNCEANă
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Premiul II. Proiectul propune revitalizarea 
cartierului Visterniceni printr-un proces 
ascendent, bottom-up (de jos în sus),  în manieră 
participativă. Crearea acestui cartier implică o 
colaborare strânsă între comunitatea artistică 
și comunitatea locală, între actorii economici și 
administrația publică locală.

Autori: 
arhitect, Ion BURUNGIU
arhitect, Mihai-Ionuț DANCIU
arhitect, Inesa LISNIC
arhitect, Ion PRUNICI

Le deuxième prix. A l’aide de ce projet, les au-
teurs proposent la revitalisation du quartier Vis-
terniceni par le biais d’un processus participatif 
et ascendant (de bas en haut). La création de ce 
quartier implique une coopération forte entre la 
communauté d’artistes et locale, entre les acteurs 
économiques et la municipalité.

Auteurs: 
architect, Ion BURUNGIU
architect, Mihai-Ionuț DANCIU
architecte, Inesa LISNIC
architect, Ion PRUNICI
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Premiul special. Viața într-un oraș e dictată 
de confortul psihologic al locuitorului și 
pietonului, iar o stradă pietonală e un impuls 
pentru valorificarea acestuia. Conceptul de stradă 
pietonală aduce ideea de a da în folosință orașul 
pietonilor. Lăsându-se astfel cucerit, orașul reînvie 
din mai multe puncte de vedere: cultură, istorie, 
ecologie, comerț, interacțiune.

Autori:
Atelierul de proiectare și arhitectură 
„Oldarchitecture”.

Le prix spécial. La vie dans une ville est dictée 
par le confort psychologique de l’habitant et du 
piéton et une rue piétonne est un coup de pouce à 
leur mise en valeur. Le concept de la rue piétonne 
est de mettre en service la ville aux piétons. Etant 
conquis, la ville revit dans tous les aspects: la 
culture, l’histoire, l’environnement, le commerce, 
l’interaction.

Auteurs:

L’atelier de design et architecture 
«Oldarchitecture».



25
U

rb
an

is
m

e 
et

 le
 d

év
el

op
pe

m
en

t u
rb

ai
n 

du
ra

bl
e 

à 
Ch

is
in

au



U
rb

an
is

m
ul

 și
 d

ez
vo

lta
re

a 
du

ra
bi

lă
 a

 C
hi

și
nă

ul
ui

26

2 zile de lucru
jours de travail

Forumul în cifre: 
Le forum en chiffres:

25 de recomandări specifice
recommandations spécifiques

3 organizatori
organisateurs

80 participanți
participants

3 ateliere de lucru
ateliers

11 parteneri din Franța și Moldova
partenaires de la France et Moldavie

11 experți
experts

4 recomandări generale
recommandations générales
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Organizatori:
Organisateurs:

Parteneri:
Partenaires:



Republica Moldova, Chișinău 2017
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