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CONTEXTUL CARE GENEREAZĂ NOUL BAUHAUS EUROPEAN



Schimbările climatice de mediu amenință securitatea alimentară și nutriția prin efectele
interconectate asupra solului, creșterii culturilor, supraviețuirii animalelor și productivității
muncii.

3Cs and  5Fs

SOURCE: https://www.bmj.com/content/378/bmj-2022-071534



THE NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) a fost lansat pentru a transpune în termeni concreți conceptul
european de "Green Deal".

schimbări concrete pe teren care să ne îmbunătățească viața de 

• zi cu zi, în clădiri, 
• în spațiile publice, 
• dar și în modă sau mobilier. 

Noul Bauhaus european își propune să creeze un nou stil de viață care să îmbine

• sustenabilitatea cu un design bun, care să vizeze neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon

• și care să fie incluziv și accesibil pentru toți, 

respectând în același timp diversitatea pe care o avem în Europa și nu numai.

SOURCE: https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2023-01/CP-003%20-%20Report%20from%20the%20Commission%20%28EN%29%20Part%201.pdf

NEB CA INSTRUMENT DE PUNERE ÎN APLICARE



New European Bauhaus , un catalizator major al "Green Deal" european,

PROCES PARTICIPATIV

ABORDARE 
TRANSDISCIPLINARĂ

ANGAJAMENT LA MAI 
MULTE NIVELURI

ÎMPREUNĂ

DURABIL

FRUMOS



Bauhaus a contestat fundamentele și percepțiile
comune ale designului, artei și arhitecturii.

Școala Bauhaus a pus accentul pe o înțelegere puternică
a designului de bază, în special a principiilor de 
compoziție, a teoriei culorilor și a măiestriei, într-o gamă
largă de discipline.

Obiectivul său principal a fost un concept radical: să
reimagineze lumea materială pentru a reflecta
unitatea tuturor artelor.

SOURCES: GARDENVISIT.COM, METMUSEUM.ORG, MASTERCLASS.COM 

Școala Bauhaus a fost, înainte de toate, o încercare de a crea
opere de artă care să fie utile pentru viața de zi cu zi, de a lega
ARTA, CUNOAȘTEREA ȘI INDUSTRIA

DE LA BAUHAUS LA NOUL BAUHAUS



After II War ----> 70s -----------> 80s -----------> 90s ----> MC ----> 10s ----> 20s ----> 

Bretton Woods

Marshall’s Plan

End of post war boom

Industrial crisis inception 
(oil and steel)

Fall of the Bretton Woods 
System

Strong Economic 
recession in Europe 

Terrorism, political 
instability 

Industrial districts 
crisis

Competition of 
new 
industrialized 
countries

Huge rise of 
unemployment in 
Europe

Towards new 
economies

Western Balkans 
war

EU single 
Market is 
definitively 
launched

Internet service 
era starts to 
flourish 

The euro is the 
new currency of 
many EU 
countries

Global financial crisis 
(housing bubble)

Strong urbanization in 
developing  countries 
and emergent 
economies countries 
(India, Brasil)

Lisbon Agenda 
expectations and 
evident failure 

EU enlargement 
towards Eastern 
Europe

POST WAR 
RECONSTRUCTION

EXAPNSION OF CITIES
(IN-MIGRATIONS)

CRISIS IN WORKING CLASS 
NEIGHBOURHOODS

MARGINALISATION AND SOCIAL 
EXCLUSION

SOCIAL POLARISATION AND 
GENTRIFICATION

BRICK AND MORTAR 
POLICIES  

PLANIFICARE DE SUS ÎN JOS

PROBLEME DIN 

CENTRUL ORAȘELOR, 

PROIECTE DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

“AREA BASED”

ANTREPRE
NORIAT

POLITICI 
COMPETITIVE

URBANISATION OF 
METROPOLITAN AREAS

INCREASING USE OF TEMPORARY 
SOLUTIONS IN URBAN AREAS

POLITICI DE 
AUSTERITATE ȘI 

BAZATE PE 
TEHNOLOGIE

COVID

RECOVERY FUND

CLIMATE NEUTRAL ECONOMY
( JUST TRANSITIONS FUNDS)

DIGITAL TRANSITION

INNOVATION IN P.A.

EU GREEN DEAL

NEB



KEY STEPS

1972 1987 1992 2002 2012

The Club of Rome 
stimulated considerable 
public attention with 
the first report : The 
Limits to Growth. The 
economic growth could 
not continue indefinitely 
because of resource 
depletion.

Our Common Future, also 
known as the Brundtland 
Report recognizes that  
human resource 
development in the form of 
poverty reduction, gender 
equity,  and wealth 
redistribution was crucial to  
formulating strategies  for 
environmental conservation,  
and it also recognised that 
environmental-limits to 
economic  growth in 
industrialised and 
industrialising societies 
existed.

Agenda 21 is a non-binding 
action plan of the United 
Nations with regard to 
sustainable development. 
It is a product of the Earth 
Summit (UN Conference on 
Environment and 
Development) held in Rio 
de Janeiro, Brazil, in 1992: 
The notion of “think 
globally, act locally” 
extends to recognition that 
the environment is a global 
common resource

2015/16

The SDGs replace the 
Millennium 
Development Goals 
(MDGs). At the United 
Nations Conference on 
Sustainable 
Development 
(Rio+20) in Rio de 
Janeiro, Brazil, in June 
2012, Member States 
adopted the outcome 
document "The Future 
We Want" in which they 
decided, inter alia, to 
launch a process to 
develop a set of SDGs .

The 2030 
Agenda for 
Sustainable 
Development: 
PEOPLE, 
PLANET, 
PROSPERITY, 
PEACE, 
PARTNERSHIP

Earth Summit in 
Johannesburg (Rio+10) 
produced the Johannesburg 
Declaration. It reiterated the 
global commitment to 
sustainable development to 
ensure the relationship 
between nature’s resources 
and human needs (or reeds): 
not exceeding the Planet’s 
carrying capacity

H3, The new 
Urban 
Agenda,
2016

The Paris 
Agreement 
on climate 
change



SOURCE: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/11844

evoluția adevăratului Bauhaus De la perioada industrială la cea post-industrială (sau la 
sfârșitul perioadei industriale?)



În conformitate cu angajamentele asumate în
cadrul Acordului de la Paris privind schimbările
climatice, UE a adoptat în 2019 o strategie
ambițioasă pentru atingerea neutralității climatice
până în 2050:The European Green Deal.

The European Green Deal is a European Commission strategy aimed at making 
Europe the first climate-neutral continent. It is also one of Commission President 

Ursula von der Leyen's six political priorities. 

Modul în care va fi finanțat Green Deal este
descris în Sustainable Europe Investment Plan
(the European Green Deal Investment Plan).

Planul menționează Politica de Coeziune ca fiind
una dintre sursele bugetare ale UE care pot 
contribui la finanțarea investițiilor în proiecte
legate de climă și mediu.

SOURCE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021



GREEN DEAL-ul european poate fi implementat la nivel local 
șila nivel regional pentru o selecție de domenii de politică:

• Construcții și renovare
• Mobilitate durabilă
• Poluare zero- Biodiversitate
• Consum și producție durabile și economie circulară
• Energie curată

Noul Bauhaus european poate oferi perspective asupra unor
potențiale bune practici și noi abordări în materie de renovare
și planificare urbană. Un aspect-cheie al noului Bauhaus 
inițiative este accentul puternic pus pe incluziunea și coeziunea
socială, combinate cu sustenabilitatea mediului.





Sustenabilitatea, de la 
obiectivele climatice, la 

circularitate, poluare zero și
biodiversitate

Estetica, calitatea experienței
și stilul, dincolo de 

funcționalitate

Incluziune, de la valorificarea
diversității, la asigurarea

accesibilității și a accesibilității
financiare

Reconectarea cu natura

Recâștigarea sentimentului de 
apartenență

Stabilirea priorităților pentru
locurile și oamenii care au cea

mai mare nevoie de ea

Promovarea gândirii pe termen 
lung, a ciclului de viață și a 

gândirii integrate în ecosistemul
industrial

…de locuri pe teren (on the 
ground)

…a mediului care permite
inovarea

...a perspectivelor și a 
modului nostru de gândire

VALORI TRANSFORMĂRI 
INTERCONECTATE

AXE TEMATICE

THE  NEW BAUHAUS AS PROPOSED BY THE EU   



CUM SE POATE PUNE ÎN PRACTICĂ NOUL BAUHAUS EUROPEAN



ÎMPREUNĂ

PENTRU A 
REGENERA

DE A INCHIDE 
CICLURILE

SĂ SE READAPTEZE

DURABIL

INTEGRAREA

SĂ SE CONECTEZE

SĂ ACTIVEZE

FRUMOS

NEB: O PRIVIRE DE ANSAMBLU

DE 
TRANSFORMARE

DE CONSOLIDAT

PENTRU A 
INCLUDE

SOURCE: https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-12/NEB_Compass_V1.pdf



DURABIL

PENTRU A 
REGENERA

DE A INCHIDE 
CICLURILE

SĂ SE READAPTEZE

REFERINȚĂ ÎN 
CONTEXTUL POLITICII

SOURCE: https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-12/NEB_Compass_V1.pdf

REFOLOSIM SI ADAPTAM ECONOMIA CIRCULARA SOLUȚII BAZATE PE NATURĂ

Un proiect sustenabil are ca scop 
reamenajarea pentru a evitarea și
reducerea impactului asupra
mediului și favorizează
durabilitatea, adaptabilitatea, 
reciclabilitatea.

Un proiect durabil urmărește să
închidă circuitul, să reducă procesele
liniare sau să le transforme în procese
circulare, procese circulare pentru a 
viza poluarea zero.

Un proiect durabil urmărește
să dea înapoi mai mult decât
ia, îmbunătățind mai degrabă
decât epuizând
biodiversitatea,stimulând
restaurarea și extinderea
naturii.



Type 1 – Better use of protected/natural ecosystems
1. Protection and conservation strategies in terrestrial (e.g. Natura2000),
2. Marine (e.g. MPA), and coastal areas (e.g. mangroves) ecosystems

Type 2 – NBS for sustainability and multifunctionality of managed ecosystems
1. Agricultural landscape management
2. Coastal landscape management
3. Extensive urban green space management
4. Monitoring

Type 3 – Design and management of new ecosystems
1. Intensive urban green space management
2. Urban planning strategies
3. Urban water management
4. Ecological restoration of degraded terrestrial ecosystems
5. Restoration and creation of semi-natural water bodies and hydrographic networks
6. Ecological restoration of degraded coastal and marine ecosystems

Protecție și consolidare - Creșterea sustenabilității - Recuperare și regenerare

CLASIFICAREA SOLUȚIILOR BAZATE PE NATURĂ

SOURCE: https://platform.think-nature.eu/system/files/thinknature_handbook_final_print_0.pdf

INTERVENȚIE MINIMĂ

PUNEREA ÎN APLICARE A 
ECOSISTEMELOR ȘI A 

PEISAJELOR SUSTENABILE ȘI 
MULTIFUNCȚIONALE

ABORDARE INTRUZIVĂ, CREAREA 
DE NOI ECOSISTEME

SOURCEç https://www.researchgate.net/publication/315481005_Nature-based_solutions_new_influence_for_environmental_management_and_research_in_Europe



The value of nature to people has long been recognized, 

but in recent years, the concept of ecosystem services 

has been developed to describe these various benefits. 

An ecosystem service is any positive benefit that 

wildlife or ecosystems provide to people. The benefits 

can be direct or indirect—small or large.

Regulating services

Provisioning services

Supporting services

Cultural services

ECOSYSTEM SERVICES/SERVICII ECOSISTEMICE

Valoarea naturii pentru oameni a fost
recunoscută de mult timp, dar în ultimii ani a 
fost dezvoltat conceptul de servicii
ecosistemice pentru a descrie aceste diverse 
beneficii. Un serviciu ecosistemic este orice
beneficiu pozitiv pe care viața sălbatică sau
ecosistemele îl oferă oamenilor. Beneficiile pot 
fi directe sau indirecte - mici sau mari.

SERVICII DE REGLEMENTARE

SERVICII DE FURNIZARE

SERVICII DE SPRIJIN

SERVICII CULTURALE





A STEP OUT TO FACE THE 3Cs

Un al doilea punct care trebuie abordat pentru planificarea urbană este sistematic

luarea în considerare sistematică a aspectelor legate de schimbările climatice în
fiecare plan normativ sau strategic și în elaborarea fiecărui tip de politici urbane:

MITIGAREA SCHIMBĂRII CLIMATICE este orice acțiune
întreprinsă pentru a elimina sau a reduce permanent 
riscurile și pericolele pe termen lung ale schimbărilor
climatice pentru viața umană, proprietăți.

ADAPTAREA LA SCHIMBARE CLIMATICĂ se referă la 
capacitatea unui sistem de a se adapta la schimbările
climatice (inclusiv la variabilitatea climei și la fenomenele
extreme) pentru a modera daunele potențiale, pentru a 
profita de oportunități sau pentru a face față consecințelor.



https://www.activesustainability.com/climate-change/mitigation-adaptation-climate-change/

 Practică Eficiență
energetică

 O mai mare utilizare a 
energiei regenerabile

 Electrificarea proceselor
industrial

 Implementarea unor
mijloace de transport 
eficiente: transport public 
electric, biciclete, 
autoturisme partajate ...

 Taxa pe carbon și piețele
de emisii

 Locații și infrastructuri mai
sigure ale instalațiilor

 Restaurarea peisajului (peisaj
natural) și reîmpădurirea

 Cultivare flexibilă și
diversificată pentru a fi 
pregătiți pentru catastrofe
naturale

 Cercetare și dezvoltare
privind posibilele catastrofe, 
comportamentul
temperaturilor etc.

 Măsuri preventive și de 
precauție (planuri de 
evacuare, probleme de 
sănătate etc.)



REFERINȚĂ ÎN 
CONTEXTUL POLITICII

ÎMPREUNĂ

DE 
TRANSFORMAREDE CONSOLIDAT

PENTRU A 
INCLUDE

SOURCE: https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-12/NEB_Compass_V1.pdf

Un proiect incluziv acordă
accesibilitate (fizică,cognitivă, 
psihologică etc.) și accesibilitate
(affordability) pentru toți,indiferent
de sex, de originea rasială sau etnică, 
de religie sau decredință, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală

Un proiect favorabil incluziunii
promovează și egalizează relațiile
între utilizatori și/sau comunități, 
protejând principiul egalității de 
tratament și al justiției sociale.

Incluziunea inspiră noi
modalități de conviețuire, 
construind pe solidaritate și
cooperare, sensibilizareaa
discriminării și a 
nedreptății.

EGALITATE ȘI 
ACCESIBILITATE

NOI MODALITĂȚI DE CONVIEȚUIREDEPĂȘIREA SEGREGĂRII



ECONOMIC  REGENERATION

re-functionalization of different areas

SOCIAL  EXCLUSION

decision-making process

Local

Community Public

Authorities

Private

Stakeholders

Services

Incentives

PPPPPPP
Comm.

Actions

Local

Community

Disadvantaged

Groups

NGOs

Public

Institutions

Tackling Social Exclusion

DEVELOPING  AREA – BASED  

PERSPECTIVES/PLANNING  

ACTIONS

Strengthening, institutionalization, 

engagement, attracting

Local

Community Public

Authorities

NGOs

Consultants

Private

Stakeholders

Armonizarea mai multor aspecte ale guvernanței locale



The Integrated Territorial Approach

Abordarea integrată poate acționa la 
diferite scări urbane, de la cartier până la 
zona metropolitană.

Contextul conceptual este cel al unei
abordări bazate pe loc, ceea ce înseamnă
armonizarea acelor atuuri care 
caracterizează guvernanța verticală și
orizontală într-un cadru spațial clar definit.

Pentru un plan de acțiune, în fiecare caz
este important ca fiecare fază în parte să
fie implicată:
• Părțile interesate corespunzătoare,
• straturile de guvernanță competente

(reprezentând diversele politici
sectoriale)

• diversele competențe profesionale
(cunoștințe multidisciplinare aplicate)



INTEGRAREASĂ SE CONECTEZESĂ ACTIVEZE

FRUMOS

SOURCE: https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-12/NEB_Compass_V1.pdf

Un proiect frumos sporește
oportunitățile pentru interacțiuni

sociale semnificative și experiențe
colective.Consolidează un sentiment de 
apartenență și îmbogățește viețile.prin

conectarea diferitelor locuri și
persoane

Un proiect frumos
îmbunătățește starea fizică și
mentală al indivizilor prin luarea
în considerare a simțurilor și
emoțiile, pe lângă nevoile lor. 
Acesta activează
cultura,calitățile culturale, 
sociale și naturale ale unui loc, 
pentru a crea o atmosferă
unică.și experiențe pozitive.

Un proiect frumos permite crearea, 
inventarea colectivă a locurilor, a 
stilurilor de viață și a comunităților
cu care ne identificăm. Acesta
integrează noi valori culturale și
sociale,în special prin experiența
semnificativă la a broader‘us’ 
(inclusiv lumea non-umană).

CULTURA SI PATRIMONIU CULTURAL IDENTITATE SI STORY-TELLING HYPER-SPACES

REFERINȚĂ ÎN 
CONTEXTUL POLITICII



CULTURAL HERITAGE: AN OPERATIONAL 
DEFINITION FOR USE AND 

CONSUMPTION BY URBAN PLANNERS

In approaching the design of a strategic plan focussed on 
Cultural Heritage, it is important to define how this should be 
considered in order to have a comprehensive approach to the 
design process. The following definition can set the limits 
within it is possible to operate with Cultural Heritage in the 
context of a strategic plan:

Patrimoniul cultural este ansamblul de bunuri tangibile și
intangibile, atât moștenite din trecut, cât și create în
contemporaneitate, atât umane, cât și naturale, care, prin
selecția operată de valorile societale actuale, sunt considerate 

• a fi conservate,

• să fie utilizate în mod deschis în scopuri educaționale și
oportunități de învățare

• să fie promovate ca motor al dezvoltării durabile.



PATRIMONIUL 
CULTURAL NU ESTE 
DOAR 

O CHESTIUNE DE 
OBIECTE

Din perspectiva unei abordări strict arhitecturale legate de patrimoniul cultural 
tangibil (clădirile, obiectul, din antichitate până la contemporaneitatea
modernității târzii), relația cu patrimoniul se joacă în jurul a trei pietre de 
temelie: designul, tehnologia și valoarea culturală. Planificarea urbană, ca 
știință a dezvoltării și a societății, trebuie să ia în considerare aspectele
economice, sociale și utilizarea corectă a resurselor. Părțile interesate
(constructorii parteneriatelor, care trebuie să includă și cetățenii, componenta
"oameni") devin cruciale (în ceea ce privește înrădăcinarea locală a inițiativelor
și transformarea lor în inițiative "conduse de comunitate").



Linking Concepts

Cultural Heritage

Sustainable 
Development

DURATION

Conscious Tourism
OR 

Local sustainable 
economies

KNOWLEDGE

COMMUNITY

SENSE OF PLACE

SoP
relationship between people 

and 
spatial settings

Operationally 
(both in terms of design and/or 

implementation)

means

Place-Based
Tangible 

& 
Intangible Assets

ENHANCEMENT





CÂTEVA EXEMPLE DE REFERINȚĂ



UIA SPIRE Baia Mare
A NBS Urban Experiment 

UIA 4th Call Topics SPIRE Baia Mare Policy Domains



33

Componente si proces
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1890 2008 

, 
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ILEU
(immaterial Local Environmental Utility)

IT IS A LOCAL CURRENCY

INSPIRED BY LOCAL 
CURRENCIES EXPERIENCES

IT IS A LOCAL REWARD SYSTEM

IT IS A CRIPTOCURRENCY

IT CAN BE MINED

IT IS BASED ON A LOCAL PPPP 
(PUBLIC PRIVATE PEOPLE PARTNERSHIP)

IT IS A LOCAL SERVICES, PRODUCT 
EXCHANGE ECOSYSTEM

IT IS IMMATERIAL AS IT IS COMPLETELY 
BASED ON A COMPUTER SYSTEM AND 
CAN BE USED BY APP

THE CREATION OF ILEU HAS NO LIMITS

IT CAN BE MINED THROUGH 
ENVIRONMENTAL-FRIENDLY ACTIONS

EACH QUANTITY OF ILEU IS MATCHED BY A 
PROPORTIONATE AMOUNT OF WORK: 
SERVICES, PRODUCTS, ENVIRONMENTAL-
FRIENDLY BEHAVIOR,…





REGENERATION AND OPTIMISATION OF 

CULTURAL HERITAGE IN CREATIVE AND 

KNOWLEDGE CITIES



About ROCK

o 3 years period (2017-2020) H2020 Innovation Action (IA)

o Network of 10 cities: 7 Role Model cities: Athens, Cluj-

Napoca, Eindhoven, Liverpool, Lyon, Turin and Vilnius &

3 Replicator cities: Bologna, Lisbon, Skopje

o Objective: setup of Creative and Sustainable Districts

through shared generation of new sustainable

environmental, social, economic processes

ROCK aims to demonstrate how historical 

cities can become laboratories to test new 

models of urban development and CH-led urban 

regeneration processes
ROCK approach: a circular model

https://youtu.be/Rh4l53CAERI

https://www.youtube.com/watch?v=Rh4l53CAERI
https://www.youtube.com/watch?v=Rh4l53CAERI


Innovative, collaborative and circular systemic approach for

regeneration and adaptive reuse of historic city centres through

implementing a repertoire of successful heritage-led regeneration initiatives

Integration of  innovative tools & technologies in CH environment

CULTURAL 
HERITAGE 

EXPERIENCES

(VWG)

INTEGRATED

CH ANALYTICS

(VGTU)

CREATIVE 
TOOLS 

(JB)

LBA 

SENSE

(DFRC)

OUTDOOR 
MULTI-

PARAMETER 
TOOL

(ACCIONA)

OUTDOOR 
THERMAL 
CONFORT 
(UNIBO)

INDOOR MICRO-
CLIMATE 

MONITORING

(UNIBO)

CULTURE OF 
LIGHT            
(VBZ)

PEOPLE FLOW 
ANALYTICS

(TU/e)

ROCK tools (technologies and solutions)



Bologna case 

https://bologna.rockproject.eu/

#ROCKBologna is a 

research-action aimed 

at recognizing and 

strengthening the 

identity of  the 

ZONE - a cultural 

and creative district: a 

permanent laboratory 

focused on the care 

of  the cultural 

heritage intended as a 

common good.

https://bologna.rockproject.eu/


https://bp.primariaclujnapoca.ro/

https://bugetareparticipativa.ro/



• Browse through the 
information available 
and learn about the 
theory of 
participatory 
budgeting through 
guides or case studies.

• Decide on the main 
goal of your project. 
Besides distributing 
funds, your 
participatory budget 
could aim to educate 
community members 
on local topics, create 
interactions between 
participants, or gain 
insights into 
community members’ 
most urgent priorities.

• Decide how you want 
to engage your 
residents (online, 
offline or a mix of 
both).

• Communicate the timeframe, process, 
and rules. When will the community be 
able to participate? How long will it take 
you to process the ideas, and when can 
community members expect results? The 
CitizenLab platform has a built-in 
timeline that allows local governments to 
structure information and break down 
the process. 

• If you’re allowing community members 
to contribute ideas, it’s important to 
share clear eligibility criteria for these 
ideas, such as cost or accessibility.

• Make aware community members by 
proactively sharing important 
(background) information or 
recommendations from subject matter 
experts. If community members are 
weighing in on the distribution of 
mobility funds, you could for instance 
share traffic data or expert opinions on 
the current situation.

• Manage your community’s expectations 
by proactively being transparent and 
honest about the impact their 
participation will genuinely have on the 
final decision.

• Lead participants to 
the platform. To 
obtain a maximum 
number of responses, 
focus on the 
widespread 
communication of 
your campaign.

• Work with 
intermediaries 
(specific 
associations, 
religious leaders, 
syndicates), or other 
micro-influencers to 
help expand your 
reach and lower the 
threshold for groups 
that are traditionally 
underrepresented.

• Once the project is 
launched, allow 
community members 
to vote, comment, 
and discuss ideas on 
the platform.

Community 
input should 
be analyzed 
by city 
experts and 
checked 
according to 
the 
eligibility 
criteria 
defined 
earlier in 
the process. 
Select the 
final 
proposals 
and provide 
relevant 
feedback to 
participants.

Depending 
on the type 
of 
participatory 
budget 
you’re 
organizing, 
allow 
community 
members to 
allocate 
public funds 
to several 
themes or 
ideas

Which ideas 
made the 
cut? Which 
domains 
were given 
the biggest 
share of the 
budget? 
What are 
the next 
steps? It is 
critical to 
close the 
feedback 
loop by 
sharing the 
project’s 
outcomes 
with 
participants, 
proving the 
impact of 
their 
engagement 
efforts.

This is 
where 
residents 
get to 
see how 
their 
participa
tion 
makes a 
real, 
tangible 
impact. 
Turn 
dreams 
into 
plans 
and 
plans 
into 
action.

SA PREGATIM 
TERENUL

CO-WORK CU
PARTICIPANTII

GET 
COMMUNITY 

INPUTS

PROCESS/
EXPERTS 

INPUT
VOTE FEEDBACK IMPLEMENT

START OVER!
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1. MONEY

2. INSTITUIONAL 
DIEMENSION 

3. CONTINUITY

4. EFFECTIVE 
DIALOGUE

CO-PLANNING

5. 
ACCOUNTABILITY

PLASAREA PRACTICII PE SCARA DE PARTICIPARE



PARTICIPATORY BUDGETING IN THE WORLD

SOURCE: Carsten Herzberg, Yives Sintomer, Giovanni Allegretti, Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide 



OBSERVAȚII FINALE



DINCOLO DE MODELE ȘI POLITICILE CONTEMPORANE DETERMINATE DE 
INTERESE DE PIAȚĂ, POLITICE, CULTURALE...ETC.

AR TREBUI SĂ LUĂM ÎN CONSIDERARE, PENTRU O PLANIFICARE COERENTĂ 
ȘI CORECTĂ, TREI ONTOLOGII MAJORE

 GUVERNANȚA (INTEGRATION, PLACE BASED)

 DEZVOLTAREA DURABILĂ (LOCAL ROOTING, RESOURCES)

 REZILIENȚA SISTEMELOR URBANE ȘI NATURALE [CAPABILITY 
(LOCAL CAPABILITY AND RIGHT SCALE OF ACTION) AND 
CRITICAL INFRASTRUCTURES]



Trecerea de la logica de proiect la logica de proces (nu este vorba
doar de a proiecta și construi noi clădiri pentru a servi grupuri de 
interese sau noi spații pentru servicii private/publice).

Trecerea de la simpla gestionare tehnică a intervențiilor la una 
care plasează în centru procesul de guvernanță
urbană/metropolitană/teritorială

Promovarea unor instrumente de planificare care să faciliteze
investițiile private, dar în condiții precise, în interes general și
public.

Promovarea unor procese decizionale pluraliste (guvernanță
multipartită / orizontală).Procese de planificare multidisciplinare 
(implicând profesioniști cu diferite pregătiri, nu doar arhitecți și
ingineri).

Înlocuirea logicii BUSINESS PLAN cu logica BUSINESS STRATEGY 
(un plan de acțiune pe termen lung conceput pentru a atinge un 
anumit scop sau un set de scopuri sau obiective).obiettivi).

Activarea guvernanței pe mai multe niveluri în zonele de 
intervenție (activarea competențelor multiscalare și facilitarea
coordonării politicilor intersectoriale).

Abordare bazată pe zonă/LOC (angajament pentru
consolidarea capacităților comunităților implicate, identificarea
precisă a zonei de intervenție).

Abordare bazată pe timp (definirea unor termene clare și
realiste pentru procesele de regenerare/dezvoltare urbană).

Definirea clară a domeniilor de intervenție care răspund
priorităților evidențiate în procesele de planificare strategică
(locuințe, zone productive, servicii publice...).

O concepție clară a/pentru infrastructura critică (rețele verzi, 
albastre, de mobilitate, de servicii)

STRATEGIE TACTICĂ



Carrying capacity of planet earth (resources

available for humans and other species)

Delay of the strong and 
uncontrolled urbanization

decrease in the 
peak of 
urbanizationCurrent 

laissez faire

A reloaded global 
governance

A balanced urbanization

Serious measures taken 
for climate change

A better quality of life

LE
V

EL
 O

F 
U

R
B

A
N

IZ
A

TI
O

N

TIME FOR OUR HAPPINESS ON THIS PLANET

DR.-ING. PIETRO ELISEI

COVENANT OF MAYORS EXPERT
UIA EXPERT
URBACT EXPERT

ISOCARP PRESIDENT www.isocarp.org
URBASOFIA, Director & Founder

Skype: pietroelisei
pietro.elisei@urbasofia.eu
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