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I. INTRODUCERE 

1.1  Descrierea generală a orașului 
Oraşul Floreşti este situat pe coasta stînga a văii rîului 

Răut, în partea de Nord-Est a Republicii Moldova, la o 

distanţă de 131 km de capitala ţării mun. Chişinău şi la 

distanţă de 31 km de mun. Bălţi- centrul regional din 

Regiunea de Nord a ţării. Oraşul Floreşti este centru 

administrativ, economic şi cultural al raionul Floreşti. La 

etapa actuală numărul populaţiei în oraşul Floreşti 

constituie 12786 de locuitori. 

Suprafaţa oraşului este de 1512,3 ha, dintre care 890 ha 

intravilan. Orașul este conectat la rețeaua rutieră 

formată din arterele rutiere: R13 Bălți-Soroca, R18 

Florești-Sîngerei. Din partea de Est-Vest oraşul este 

străbătut de o cale ferată Rîbniţa-Bălţi.    

                                                                      Imaginea nr.1 Harta Republicii Moldova; 

Prima atestare documentară a localităţii datează de la mijlocul secolului al XVI-lea (între 1552-

1561), când domnitorul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu, întărea slugilor sale Flore, Ilie Pohreb şi 

Oanță, un loc pustiu, pentru a întemeia un sat. Satul fondat ia numele Floreşti, indicând originea 

personală a localităţii. Mai târziu, într-un document din anul 1588 este menţionat vârful Rădiul 

Florilor sau Dumbrava Florilor, care este identificat adesea cu localitatea Floreşti.  

Este cert faptul că anume documentul dat de Alexandru Lăpuşneanu vorbește despre localitatea 

care a stat la originea actualului oraş Floreşti. În secolul al XVII-lea satul Floreşti pe Răut ajunge în 

stăpânirea cronicarului Miron Costin, unul dintre cei mai mari proprietari de pământ din Moldova 

în acea epocă. După moartea marelui cărturar Floreştii i-au revenit fiicei sale, Maria, căsătorită cu 

vistiernicul Ilie Cantacuzino.  

Istoria orașului este un bun prilej de mândrie, demnitate, patriotism, dar și un  îndemn la acțiune, 
la făurire. 
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 „Oraşul despre care nu se vorbeşte nu fi construit 

niciodată” 

 
Imnul oraşului Floreşti 

Versuri:Raisa Dîrda 

   Muzica: Elena Munteanu 

 

 

Oraş al ţării mele 

Cu inima de floare, 

Şi datini dintre acele 

Ce sfinte-s la  popoare… 

Tu, Soare, Cutezanţă, 
Virtute ne-ntrecută, 
Ne torni în piept speranţă 

Spre-o viaţă mai avută. 
 

 

Refren: 

Floreşti iubit, oraşul meu natal, 
Eşti legănat mereu de-al vremii val, 

Vei înflori şi mîine tot aşa, 
Oriunde – om fi, în inimi te-om păstra. 
Miron Costin  prin faptă, 
Jertfire şi căldură, 
Prin legea cea mai dreaptă 

Ţi-a insuflat cultură. 
Şi-acum te ocroteşte, 
Măreţ izvor de artă, 
Granitul povesteşte 

De-o viaţă mult visată. 
  

Refren. 

 Pe mal de Răut presărat – 

Grădină pitorească, 
De Dumnezeu eşti aşezat – 

Gură de rai cerească. 
Ca templul în urcare 

Spre-un idéal Zenit, 

Eşti azi în sărbătoare, 
Oraşule-ndrăgit. 
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1.2 Conceptul de Revitalizare Urbană  
Revitalizare urbană este un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, 

desfășurat în mod complex, prin acțiuni integrate teritorial, desfășurate de către administrațiile 

locale prin parteneriate locale, regionale, naționale eficiente în baza unui Program de revitalizare. 

Conform definiției, procesul de revitalizare se bazează pe un Program de revitalizare. Revitalizarea 

începe odată cu inițierea procesului de elaborare programului și durează până când programul 

este implementat.  

În scopul dezvoltării eficiente a orașului Florești, Primăria a inițiat elaborarea și implementarea 

unui Program de Revitalizare Urbană, care constituie o planificare riguroasă a dezvoltării urbane și 

un punct de relansare și concentrare a resurselor administrative.  

Planificarea strategică integrată necesită revitalizarea unor măsuri zonale, care vor contribui la 

îmbunătăţirea urbană în mod eficient. În acest context, considerăm că Programul de Revitalizare 

Urbană este cea mai eficientă soluție. Implementarea acestui document va concentra eforturi pe 

termen scurt și mediu în dezvoltarea zonelor degradate și prioritare, care pot avea efect 

multiplicator asupra revitalizării urbane. 

Primăria orașului Florești este responsabilă pentru implementarea programului de revitalizare, iar 

procesul în sine de creare a documentului este realizat cu implicarea locuitorilor orașului, 

beneficiind de suport tehnic din partea facilitatorilor Solidarity Fund PL în Moldova. La fel, în 

elaborarea programului de revitalizare, primăria orașului Florești a fost sprijinită de către Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord, astfel ca programul să fie în conformitate cu reglementările 

naționale și principiile de revitalizare.  

Programul de Revitalizare Urbană a orașul Florești este un document operațional pentru perioada 

2021-2024 în domeniul revitalizării și definește obiective, direcțiile de activități și proiectele de 

revitalizare, precum și principiile mecanismelor de coordonare și management, monitorizare și 

evaluare ale programului.  

Procesul de elaborare a programului a fost divizat în patru etape de bază: 

1.  Delimitarea zonelor orașului și diagnoza zonelor degradate; 

2. Analiza Aprofundată a Zonei de Revitalizare; 

3. Planificarea ideilor de proiecte; 

4. Consultarea și aprobarea Programului de Revitalizare Urbană; 
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   În acest sens, Consiliul orășenesc Floreşti a aprobat Decizia nr. 10/14 din 11 decembrie 2020  ,,Cu 

privire la inițierea procesului de Revitalizare Urbană a orașului Floreşti”, având un caracter 

strategic, iar la bază fiind pusă convingerea că acesta este răspunsul corect la provocările de 

dezvoltare care apar în oraș. Totodată, prin Dispoziția primarului nr. 209A din 15 decembrie 2020 

a fost desemnat persoana responsabilă de procesul de revitalizarea urbană din cadrul primăriei, 

pentru pregătirea și organizarea eficientă a programului de revitalizare, a fost creat Comitetul de 

Coordonare, constituit din specialiști locali.  La fel, un aport considerabil în procesul de RU l-a avut 

Comisia consultativă, care a fost creată după determinarea zonei de revitalizare, fiind formată din 

locuitorii ZR. 

1.3. Legăturile programului cu documentele strategice naționale 

PRU a orașului Florești se aliniază la politicile naționale, regionale și locale de dezvoltare. Vor fi 

nominalizate cele mai importante documente, care constituie temelia elaborării acestui program. 

Astfel, au fost consultate: 

Liniile directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova reprezintă un document 

elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. PRU a orașului Florești este 

realizat în conformitate cu Linii Directoare, ce corespunde în totalitate normelor și principiilor de 

revitalizare urbană, fiind bazat pe cooperare între administrațiile publice la nivel central și local, 

parteneriate eficiente și durabile cu comunitatea locală și sectorul privat, campanii de 

informare/promovare, transparență în procesul decizional și nu în ultimul rând înțelegerea 

specificului și contextului local.  

Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 - document strategic de referință pentru toate 

documentele de politici la nivel național, regional și local.  

Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2020-2027 (dar care la momentul elaborării 

programului nu a fost aprobată de către Guvern); 

Planul Operațional Regional 2021-2023 (în proces de elaborare și aprobare) 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Florești este documentul local cu referire la 

raionul Florești, care stabilește direcții și priorități de dezvoltare pentru întreg raionul Florești. 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Florești 2021-2027 reprezintă un document 

de politici și instrumentul principal de planificare strategică a dezvoltării orașului Florești până în 

anul 2027. SDSE se bazează pe cinci priorități de dezvoltare durabilă:  
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● Asigurarea unei dezvoltări economice durabile, incluzive și inteligente; 

● Asigurarea accesului la infrastructură urbană, utilități publice și condiții de locuit moderne; 

● Asigurarea serviciilor de calitate pentru dezvoltarea inclusivă a capitalului uman și social 

robust; 

● Asigurarea unei guvernări eficiente și transparente; 

● Asigurarea unui mediu ambiant sănătos pentru toate generațiile; 

Elaborarea Programului de Revitalizare a orașului Florești fiind unul din obiectivele prioritare inclus 

în documentul strategic Planul de acțiuni privind realizarea Strategiei locale de dezvoltare socio-

economică integrată 2021-2022. 

Planul Urbanistic General al orașului  Florești, elaborat în 2006 și aprobat de Consiliul orășenesc 

în martie 2008 în colaborare cu Consiliul arhitectural-urbanistic. PGU conține o împărțire micro 

sectorială a orașului Florești. Delimitarea conform funcției şi structurii spațiale reflectă împărțirea 

naturală a orașului, luând în considerare și specificul local (după cum le cunosc locuitorii orașul 

Florești). Datele statistice și tehnice din acest document au fost utilizate la etapa de cercetare a 

orașului pentru PRU.   

II. ANALIZA ORAȘULUI – determinarea zonelor degradate și a zonei de revitalizare  

 

Procesul de analiză a orașului a fost realizat conform Liniile Directoare privind revitalizarea urbană 

pentru orașele din Republica Moldova și a Ghidului privind revitalizarea urbană pentru orașele din 

Republica Moldova.  

Prima etapă a procesului de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană a orașului Florești a 

fost delimitarea orașului pe zone, cu scopul identificării zonelor degradate. Orașul Florești a fost 

delimitat în 6 (șase) zone, conform Planului Urbanistic General a or. Florești 2006, luând în 

considerare specificul local (cum locuitorii orașul Florești au repartizat și cunosc denumirea zonei). 

Analiza pe zone a orașului s-a făcut pentru a identifica zonele degradate unde sunt concentrate 

cele mai multe fenomene cu caracter negativ urmînd specificul local și disponibilitatea datelor 

necesare pentru a fi analizate ale orașului Floreşti. 

În conformitate cu prevederile Liniilor directoare, luând în considerare PUG al orașului Florești, au 

fost analizați 12 indicatori, clasificați în 5 categorii: sfera socială, sfera economică, sfera de mediu, 

sfera tehnică și spațial funcțională.  

În acest sens, colectarea și prelucrarea datelor a fost o mare provocare, din motiv că, datele 

statistice a diferitor tipuri de indicatori se face doar la nivel de oraș, iar în unele cazuri numai la 

nivel de raion. Pentru a afla date statistice reale s-a lucrat cu diferite registre de evidență a 
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populației, registru de evidență a întreprinderilor, baze de date, s-a lucrat cu fiecare stradă în 

parte pentru a avea un număr total pe zonă. 

În cadrul programului au fost analizate datele furnizate de Direcția Asistență Socială Florești, Biroul 

de Statistică, Agenția privind Ocuparea Forței de Muncă, Centrul de Sănătate Publică, 

Inspectoratul de Poliție Florești, Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și evidență a 

populației, Serviciu Stare Civilă Florești, Comisia Electorală Centrală, Camera de Înregistrări de Stat 

și Primăria Florești. 

2.1. Delimitarea zonelor oraşului 
 
Zona CENTRU- fiind inima oraşului Floreşti, în mare parte este un sector care include blocuri 

locative multietajate, cît şi case la sol. Teritoriul acestei zone este situat de-a lungul străzilor Ştefan 

cel Mare, Bd. Victoriei, în acest sector sunt amplasate majoritatea instituţiilor publice, instituţii de 

învăţămînt, întreprinderi industriale funcţionale "Natur Bravo" (Fabrica de conserve) şi "Floreana 

Fashion" (fabrica de confecţii) şi  alţi agenţi economici. Infrastructura fiind dezvoltată datorită 

prezenței infrastructurii necesare unei zone de locuit, conectată parţial la reţelele de canalizare şi 

la apeduct, unele segmente de drum au fost reparate în totalmente. 

De asemenea, zona centru dispune de o conexiune bună a transportului public. Zona centru este 

caracterizată prin prezența spațiilor verzi și a zonelor de agrement: Parcul Central, Aleea 

Bulevardului Victoriei, Parcul Central de lîngă Casa de Cultură, care reprezintă zonele de recreere 

pentru locuitorii oraşului Floreşti. O mare importantă a or. Floreşti fiind monumentele istorice şi 

arhitecturale, majoritatea amplasate în centru oraşului. 

Zona: RED - NORD- sector în partea de vest a orașului, care se întinde de-a lungul str. Alexandrul 

cel Bun, locuitorii acestei zone o mai numesc Tabacica, fiind o zonă mixtă cu construcții mai vechi 

din anii 1960/1970 și o bună parte de case mai noi din anii 1990. În această zonă se află cea mai 

mare Biserică sf. Mitrofan din orașul Floreşti, care este înregistrată ca monument istoric. Din motiv 

că sectorul dat este amplasat la o distanță mai mare de centru orașului, locuitorii sunt nevoiți să 

folosească transportul public pentru a se deplasa la piaţa centrală.  

Zona: TOMA CIORBĂ - sector în parte sud-vest a orașului, ce cuprinde o suprafață de 42,7 ha, 

(427.000 m2) amplasat la malul Râului Răut și intersectat de calea ferată. O carte de vizită a 

acestei zone este „Podul de Fier" (1913) care ar fi fost construit de unul din predecesorii lui 

Gustave Eiffel,  podul unește orașul Florești cu s. Vărvăreuca. Acest sector cuprinde doar case la 
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sol, infrastructura este slab dezvoltată fiind conectată la rețeaua de apă, gaz, dar nu este 

conectată la rețeaua de canalizare.  

Zona SPERANŢEI - situat în parte de nord a orașului, este un sector cu case la sol. Acesta este unul 

din cele mai noi sectoare cu o infrastructură slab dezvoltată, care necesită construcția drumurilor 

și extinderea rețelelor de canalizare. Tot în această zonă se află Spitalul Raional Florești, care a fost 

parțial renovat. 

Zona MIHAI VITEAZUL - sector periferic, în partea de est, situat de-a lungul str. Mihai Viteazul, prin 

care trece drumul regional/național R13 Soroca-Bălți și Florești-Sîngerei. Aici sunt amplasate 

instituții publice, instituții de învăţămînt și întreprinderi (Stadionul Orășenesc, Grădinița nr.7, 

Școala Profesională Floreşti, Liceul teoretic "Anton Cehov Floreşti", Clubul Luceafărul, 

întreprinderea de cereale "Prograin Group", fabrica de conserve "Natur Bravo", Biserica- 

Acoperământul Maicii Domnului și Stația de Epurare). 

Zona POLIGONULUI - situată în parte de nord-est a orașului, constituită în special cu case 

amplasate la sol (circa 95 %) și patru blocuri locative cu 5 etaje. Zona este conectată la rețelele de 

apă și gaz însă lipsește sistemul de canalizarea, un fenomen negativ identificat este lipsa spațiilor 

de recreere, având doar un teren de joacă, iar drumurile de acces sunt în variantă albă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea nr.2: Delimitarea oraşului Floreşti pe zone; 

Sursa: Planul Urbanistic General al or. Floreşti, 2006; 
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Numărul populației este prezentat în baza datelor Î.S. CRIS Registru a persoanelor înregistrate la 

domiciliu, s-a lucrat cu Registrul de evidenţă a alegătorilor a Comisiei Electorale Centrale. 

 În acumularea și prezentarea datelor Direcţia de Statistică a facilitat distribuirea numărului 
populaţiei pe sectoarele oraşului. 
 

Nr. 

ord 

Zonele oraşului Numărul 
locuitorilor 

% Ind. Raportat 

la 1000 loc. 

Suprafaţa 

(ha) 

% 

1. Zona Centru 5100 5,10 273,4  

2. Zona Red-Nord-Tabacica 2600 2,60 137,6  

3. Zona Toma Ciorbă 643 0,643 42,7  

4. Zona Speranţei 480 0,48 143,6  

5.  Zona Mihai Viteazul-Periferie 3233 3,233 229,3  

6. Zona Poligonul 811 0,811 63,4  

 Total  

Oraşul Floreşti 
12786 12,79 890  

Tabelul nr. 1: Numărul locuitorilor și suprafața zonelor orașului Floreşti 
Sursa: Planul Urbanistic General or. Floreşti, 2006; 

 

2.2. Analiza diferenţelor între părţile oraşului 
În cadrul acestui subcapitol va fi prezentată analiza celor 6 (şase) zone din oraşul Floreşti, în baza 
indicatorilor sociali, economici, de mediu, spațial funcționali și tehnici. Fiecare indicator a avut o 
valoare numerică, oferită de direcțiile primăriei sau date statistice oficiale. Pentru determinarea 

unei valori comparabile între sectoare, fiecare indicator a fost divizat la 1000 de locuitori.  

 

Domeniul 

 

Denumirea Indicator Sursa Tip de indicator/        

Interpretare 

SOCIAL 

Numărul de Şomeri Direcţia Forţei de Muncă 
Floreşti 

Destimulatoriu  

(Regresivi) 

Beneficiari de 

asistenţă socială 

Direcţia Asistenţei sociale 
Floreşti 

Destimulatoriu 

(Regresivi) 

Numărul persoanelor 
cu necesităţi speciale 

Direcţia Asistenţei sociale 
Floreşti 

Destimulatoriu 

(Regresivi) 

Numărul infracţiunilor Raportul Inspectoratului de 

Poliţie Floreşti 
Destimulatoriu 

(Regresivi) 
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Numărul de noi 
născuți 

Departamentul înregistrare 

şi evidenţă a populaţiei, 
Serviciul Stare Civilă 
Floreşti; 

 Stimulatoriu 

(Progresiv) 

ECONIMIC 

Numărul agenţilor 
economici 

Registrul de evidenţă a 
întreprinderilor înregistrate 

 

Stimulatoriu 

(Progresivi) 

Întreprinderi 

individuale 

 

Registrul de evidenţă a 
întreprinderilor înregistrate 

Camera de înregistrări de 
stat 

Stimulatoriu 

(Progresivi) 

MEDIU 

Numărul punctelor de 
colectare a deşeurilor 

Sursa SA Servicii Salubrizare 

Floreşti 
Stimulatoriu 

(Progresivi) 

Prezența gunoiștilor 
neautorizate (și 
numărul după caz) 

Sursa SA Servicii Salubrizare 

Floreşti 
Destimulatoriu 

(Regresivi) 

SPAŢIAL 

FUNCŢIONALĂ 

Instituţii educaţionale Primăria or. Floreşti Stimulatoriu 

(Progresivi) 

Locuri de joacă Primăria or. Floreşti Stimulatoriu 

(Progresivi) 

TEHNIC 
Lungimea drumurilor 

asfaltate 

 Primăria or. Floreşti Stimulatoriu 

(Progresivi) 

 

Tabelul nr. 2: Lista indicatorilor utilizaţi în analiza sectoarelor oraşului Floreşti; 
Sursa: Sursa: IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie Floreşti”, Inspectoratul de Poliție Floreşti, Direcţia  

Ocuparea Forţei de Muncă Floreşti, Direcţia Asistenţă Socială Floreşti, Agenția Servicii Publice, 
Departamentul înregistrare şi evidenţă a populaţiei, Serviciu Stare Civilă Floreşti, Comisia Electorală 

Centrală, Camera de Înregistrări de Stat și Primăria Floreşti; 
 

Notă: 
*Indicator Progresiv - indicator a cărui valoare ridicată exprimă starea bună a zonei 
**Indicator Regresiv -  indicator a cărui valoare ridicată exprimă starea degradată a zonei 
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Sfera Socială 

Factorii sociali au o influență asupra dezvoltării locale și anume sărăcia, migrația, natalitatea, 

depopularea, mobilitatea, îmbătrânirea, cultura, structura etnică, etc. 

Astfel, pentru a face o analiză a situației sociale în oraș, au fost consultate datele statistice oferite 

de instituțiile de stat, precum: Primăria or. Florești, Oficiul Stării Civile Florești, Direcţia pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Florești, Direcția Asistență Socială etc. 

 La fel, au fost solicitate prin demersuri oficiale de la instituțiile competente informații, date 

statistice pe fiecare sector și stradă separat.  

Conform tabelul nr.2 au fost analizate datele cu privire la numărul de șomeri, numărul persoanelor 

ce beneficiază de asistență socială, numărul nou-născuți, numărul infracțiunilor, pe fiecare zonă 

urbană în parte. În urma prelucrării tuturor datelor, ce țin de indicatorii sociali și domeniile 

specifice identificate, pot fi observate în tabelul nr. 3, unde zonele care înregistrează fenomene 

negative, sunt evidențiate cu culoarea albastră. În continuare vor fi prezentate fiecare din 

domeniile specifice. 

  

Nr. de 

şomeri 

Nr. pers. ce 

beneficiază de 
asistenţă 

socială 

Nr.pers. cu 

necesităţi 
speciale 

Numărul nou-

născuți 
(anul 2020) 

Nr. 

infracţiunilor 

Valoarea 

medie pe oraş 

Nr. 

la 

1000 

locui

tori 

 

Punc

taj 

Nr. la 

1000 

locuit

ori 

 

Punct

aj 

Nr. la 

1000 

locuitor

i 

Punct

aj 

Nr. la 

1000 

locuit

ori 

Punct

aj 

Nr. la 

1000 

locuit

ori 

Punct

aj 

Valoarea 

comparativă 
cu punctaj 

20,9 267 52,5 671 40,4 516 9,1 116 11,6 148 

Centru 32,2 164 46,1 235 35,1 179 11,8 60 13,9 71 

Red- 

Nord 

Tabacica 

24,2 63 34,6 90 60,0 156 9,6 25 10,4 27 

Toma Ciorbă 7,8 5 65,3 42 54,4 35 17,1 11 8 21 

Speranţei 6,3 3 37,5 18 11 37,5 6,3 3 1,2 1 
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Mihai 

Viteazul 

9,0 29 57,2 185 60,6 196 10,2 33 10,4 27 

Poligonul 3,7 3 6,2 5 6,2 5 3,7 3 1,2 1 

 

Tabelul nr. 3. Rezumatul analizei indicatorilor sociali; 

Sursa: Direcţia  Ocuparea Forţei de Muncă Floreşti, Direcţia Asistenţă Socială Floreşti, Agenția 
Servicii Publice, 

 

Numărul de șomeri. Dezvoltarea economică lentă a cauzat lipsa locurilor de muncă, acutizarea 

migrației, natalității și proliferarea sărăciei în special printre păturile social vulnerabile. Astfel, se 

atestă pe plan intern migrarea populației din zone rurale spre orașe/municipii, iar motivele 

principale sunt locurile de muncă oferite, facilitățile și infrastructura dezvoltată, cât și servicii 

sociale diversificate.  

Orașul Florești este cunoscut drept un centru al industriei alimentare și al industriei ușoare cu un 

număr de 811 de agenți economici, cu toate acestea, în ultimii ani mai multe fabrici cunoscute pe 

plan național și-au sistat și relocat activitatea în altă parte, iar această situație a adus ca urmare la 

creșterea ratei șomajului în orașul Florești. Menționăm că, în anul 2020 au fost înregistrați la 

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Florești circa 267 persoane fără un post de muncă, iar 

acest număr a crescut simțitor din motivul crizei provocată de COVID-19.  

Conform datelor statistice au fost identificate trei zone cu rata șomajului ridicat: Zona Centru, 

Zona Red Nord (Tabacica) și Zona Mihai Viteazul (periferia orașului). 

Numărul beneficiarilor de asistență socială. În orașul Florești sunt înregistrați circa 671 de 

persoane ce beneficiază de asistență socială, astfel că sectoarele: Centru, Toma Ciorbă și Mihai 

Viteazul, indică cel mai mare coeficient în raport cu media pe oraș. Totodată, Sectorul Centru fiind 

mai mare ca suprafață ( 273,4 ha)  și ca  număr a populației (5100 de locuitori) în comparație cu 

celelalte zone, din acest motiv sectorul respectiv înregistrează cel mai mare număr de persoane ce 

beneficiază de ajutoare sociale, și anume 485 familii social-vulnerabile, și cu cele mai multe  

solicitări de ajutor material către APL. 

Persoanele cu necesități speciale reprezintă una din cele mai vulnerabile categorii de populație 

din perspectiva integrării în societatea, încadrarea în câmpul muncii și accesul la diverse servicii și 

utilități publice. În orașul Florești sunt înregistrați circa 516 persoane cu nevoi speciale (2019-

2020). La moment avem copii cu necesități speciale în cadrul instituției preșcolare nr. 7 Licurici, 

fiind angajat un pedagog care organizează diferite activități educative. Totuși, nu toate persoanele 
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sunt integrate în societate și există necesitatea de a extinde serviciile de acest tip. În sectorul 

Centru, Red-Nord, Mihai Viteazul - periferia se înregistrează cea mai înaltă pondere a persoanelor 

cu dizabilități.  

 

Sfera Economică  
Unul dintre indicatorii care indică nivelul de dezvoltare economică a orașului este numărul 

agenților economici. În sectorul Centru sunt înregistrate cele mai multe întreprinderi, peste 75% 

din numărul total, aici fiind poziționate majoritatea întreprinderilor comerciale și de prestare a 

serviciilor. La moment în segmentul economic activează câteva întreprinderi industriale 

funcționale "Natur Bravo" (Fabrica de conserve) și "Floreana-Fashion" (fabrica de confecții), alţi 

agenți economici.  

Totodată putem menționa că în anii 2015 sectorul Mihai Viteazul a fost caracterizată ca o zonă 

industrială, cu multe întreprinderi SA “Cristal-Flor”, SA“ Natur Bravo”, SA “Uzina de Utilaj 

Termotehnic” (1944), care pe parcurs anilor și-au stopat activitatea. În orașul Florești în anul 2020 

au fost înregistrate peste 490 de întreprinderi. Activitatea economică este mai redusă în sectorul 

Toma Ciorbă, Speranței, și Poligonul, aceste zone urbane sunt mai mici ca suprafață și amplasate la 

periferia orașului.  

Luând în considerare ratele indicatorilor din Tabelul nr. 4, în Zona Centru sînt  concentrați un 

număr considerabil de agenți economici și populația are acces la mai multe servicii. 

 

Ratele 

indicatorilor 

economici 

per 1000 

locuitori 

Progresivi

/Regresivi 

Ora

ş 

Zona 

Centr

u 

Zona 

Red 

Nord 

 

Zona 

Toma 

Ciorbă 

Zona 

Speranţei 
Zona 

Mihai 

Vitezul 

Zona 

Poligonul 

Agenţi 
economici care 

activează în 
zonă 

P 811 514 100 21 5 170 2 

Întreprinderi 

individuale în 

zonă 

P 490 335 49 9 0 97 0 

 

Tabelul nr. 4: Ratele indicatorilor economici per 1000 locuitori pentru fiecare zonă și rata 
medie per oraș; Sursa: Primăriei oraşului Floreşti; 
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Sfera de Mediu 
Mediul ambiant reprezintă o preocupare majoră în cadrul dezvoltării actuale. Majoritatea datelor 

statistice și a rapoartelor publice privind starea mediului sunt doar la nivel de raion sau localitate. 

Pentru a avea o imagine clară a stării mediului la nivel de sectoare ale orașului au fost analizați 

indicatori cantitativi și calitativi. Conform datelor S.A „Servicii Salubrizare Florești” în oraș sînt 

înregistrate 168 puncte de colectare a deșeurilor și 27 gunoiști neautorizate. În imaginea nr. 3 este 

prezentată densitatea punctelor de colectare a deșeurilor. 

 

   

Imaginea nr. 3  Punctelor de colectare a deșeurilor în or. Floreşti; 
       Sursa: SA Servicii Salubrizare Floreşti; 

 

Unul din principalii poluanți sunt drumurile, orașul Florești aflându-se la intersecția mai multor 

drumuri magistrale și naționale cu circulație intensă, ceea ce duce la poluarea fonică și la poluarea 

aerului. În acest sens, cea mai intensă circulație se înregistrează pe drumul R13 Bălți-Soroca, R18 

Florești - Sîngerei, cu peste 3000 de mașini zilnic, drum care trece de-a lungul sectorului Mihai 

Viteazul - periferia orașului. Datele calitative privind starea mediului au fost obținute în baza 

discuțiilor cu specialişti din cadrul Inspecția de Mediu Florești, care ne-a comunicat că la periferia 

orașului, în zona Mihai Viteazul, mediu ambiant este mai poluat decât în mediu pe oraș.  

Aprovizionarea cu apă potabilă este asigurată practic în toate sectoarele, însă este problema 

majoră privind situația sistemul de canalizare. În zonele cu o concentrare mai mare a populației și 

a blocurilor locative există sistem de canalizare (acestea sunt prezente integral în Zona Centru și 

parțial Zona Mihai Viteazul), în celelalte zone (Red Nord, Toma Ciorbă, Poligonul, Speranței) casele 

particulare au gropi de canalizare care sunt evacuate la solicitare, sau în unele cazuri fiind săpate 

în pământ, afectând solul și apele freatice. Una din problemele de poluare este existența unei 
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Stației de Epurare a apelor uzate vechi, care la moment nu mai face față cerințelor și normelor 

ecologice, afectând în mod direct mediul ambiant și starea de sănătate a locuitorilor. Din acest 

motiv, este necesar a fi construită o stație nouă de epurare a apelor și conectarea unui număr mai 

mare de locuințe la sistemul de canalizare.  

Sfera Spațial Funcțională 

Orașul Florești se extinde pe o suprafață 1512,3 ha dintre care 890 ha intravilanul. În domeniul 

spaţial funcţional, conform tabelului nr.5 s-a analizat numărul prestatorilor de servicii educaționale 

și socio-culturale din oraș și anume: instituţiile de învăţămînt, instituţiile de educaţie timpurie, 

bibliotecile etc. Prezența instituțiilor socio-culturale, presupune existența unui spațiu de 

interacțiune în care sunt promovate valorile spirituale și activismul civic. Majoritatea instituțiilor 

care prestează servicii sunt concentrate în zona centru pe str. Ștefan cel Mare şi Bl. Victoriei. 

 În acest sector sînt situate instituțiile publice, 4 (patru) instituții de învățământ (Liceul Teoretic 

“Miron Costin”, Liceul teoretic. “Ion Creangă”, Liceul teoretic “Mihai Eminescu” şi şcoala primară 

Florești), 2 (două) instituții de educație timpurie, biblioteca publică orășenească “Ion Creangă”, 

Centru de Creație Florești, Școala de Arte “Nicolaie Sulac”, Casa de Cultură, Şcoala sportivă.  

La fel,  în zona Mihai Viteazul activează următoarele instituții: Instituţia de educaţie timpurie nr.7, 

Școala Profesională Floreşti, Liceul teoretic "Anton Cehov", Stadionul Orășenesc Floreşti, 

Clubul "Luceafărul”. În celelalte zone ale orașului se atestă lipsa serviciilor sociale, aproape în 

totalitate. Astfel, populația întâmpină dificultăți, costuri mai multe dar și timp sporit pe drum 

pentru accesarea serviciilor – educație, medicale, culturale, de recreere, în comparație cu  

locuitorii zonelor mai dezvoltate. În concluzie putem menționa că sectoarele care se află mai 

aproape de centrul orașului au acces mai larg la serviciile educaționale și socio-culturale.  

La capitolul amenajării teritoriului, în oraș se atestă un număr insuficient de spații de agrement, 

terenuri de joacă, terenuri sportive, parcuri amenajate și modernizate. În concluzie sectoarele: 

Speranța, Poligon, Toma Ciorbă, Red-Nord sunt mai defavorabile din perspectiva accesului la 

serviciile socio-culturale în comparație cu celelalte două zone. 

În orașul Florești există 12 terenuri de joacă, repartizate în mai multe sectoare ale orașului, dar 

care necesită a fi modernizate, pentru a fi atractive pentru copii și părinți. 
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Ratele 

indicatorilor 

economici 

per 1000 

locuitori 

Progresi

vi/Regr

esivi 

Oraş Zona 

Centru 

Zona 

Red 

Nord 

 

Zona 

Toma 

Ciorbă 

Zona 

Speranţei 
Zona 

Mihai 

Viteazul 

Zona  

Poligonul 

Instituţii 
educaţionale 

P 8 6 0 0 0 3 0 

Instituţii 
socio-
culturale 

P 10 8 0 0 0 2 0 

Teren de 
joacă 

P 12 6 1 0 1 2 2 

 
Tabelul nr. 5:  Accesul locuitorilor la serviciile socio-culturale; 

 
Sfera Tehnică 
 
Analiza stării infrastructurii tehnice la nivel de zonă a fost dificilă din cauza lipsei datelor 

cantitative. Infrastructura orașului Florești se caracterizează ca fiind într-o stare medie, fiind 

întreținută anual din resursele bugetare existente. Iluminatul public în orașul Florești, a fost 

renovat în anul 2013 din bugetul local. În fiecare an fiind reabilitate porțiuni noi, iar la moment cca 

80% din străzile publice din oraș dispun de iluminat public. 

Calitatea drumurilor din oraș diferă de la un sector la altul. Lungimea totală a drumurilor în oraș 

este de 89 km, din care 2,5 km sunt naționale și 86,5 km sunt drumuri locale. Majoritatea 

drumurilor asfaltate sunt din sectorul Centru, Red Nord (parţial) și Mihai Viteazul, drumuri 

naționale/regionale care traversează orașul R13 Bălți-Soroca, R18 Florești – Sîngerei sunt într-o 

stare bună. Totodată, drumurile din sectoarele Toma Ciorbă, Speranței, Poligonul sînt într-o stare 

satisfăcătoare, dar unele segmente au fost restabilite în variantă albă.  Trotuarele accesele în 

curţile  blocurilor de locuinţe sunt într-o stare satisfăcătoare și necesită renovări  practic în tot 

orașul. Drumurile locale din orașul Florești nu sunt prevăzute cu parcări publice, există două 

parcări publice amenajate cu marcaj în zona pieței centrale. În perioada ultimilor 50-70 de ani 

orașul s-a extins foarte mult, fiind construite  multe cartiere de locuit noi. Deşi la moment sistemul 

de infrastructură fizică se află într-o stare avansată de degradare care necesită investiții majore 

pentru reparații și renovări, reabilitarea drumurilor de acces în curţile blocurilor şi amenajarea 

spaţiilor de recreere.  
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2.3. Identificarea zonelor degradate 

 
În urma unei analize complexe în baza indicatorilor colectaţi s-a identificat câteva zone degradate: 

Toma Ciorbă, Red-Nord şi Mihai Viteazul. Factorii decisivi în identificarea zonei cu cea mai mare 

concentrare a fenomenelor cu caracter negativ, zona degradată, au fost vizitele de studiu în teren, 

conform Liniilor directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova. 

În acest context, pentru compararea datelor colectate cu situația din teren, persoana responsabilă 

de revitalizarea or. Floreşti împreună cu membrii Comitetului de Coordonare, persoana 

responsabilă din cadrul ADR Nord și facilitatorii, au realizat vizite de cercetare în zonele sus 

menționate (fact finding mission). Scopul acestor vizite pe lîngă misiunea de verificare a 

indicatorilor de facto, a fost comunicarea cu locuitorii zonelor pentru a acumula informații 

calitative și a înțelege corect realitatea din sectoarele orașului. Astfel s-au evidenţiat două zone 

degradate- zona Toma Ciorbă şi Mihai Viteazul, grupul de lucru a lansat un sondaj online pentru a 

urmări opinia cetăţenilor oraşului. În urma indicatorilor, vizitelor de studiu şi în rezultatul 

sondajului, prin decizia comitetului de coordonare, drept zonă degradată a fost stabilită zona 3 

Mihai Viteazul Periferia oraşului Floreşti. Această zonă nu a fost cea mai degradată conform 

analizei orașului pe indicatori de ordin social, economic, de mediu, spațial funcțional și tehnic, dar 

în acelaşi timp prezența în zonă a localnicilor cu spirit ridicat de activism civic, implicare instituțiilor 

de învățământ școlar și preșcolar, precum și a ONG-urilor active a determinat grupul de lucru de la 

primărie să stabilească zona Mihai Viteazul drept zonă de revitalizare urbană. Totodată această 

zonă fiind considerată un punct strategic al oraşului Floreşti, sector cu potenţial şi de importanţă 

strategică datorită poziţionării Stadionul orăşenesc, de care beneficiază toţi locuitorii oraşului chiar 

şi localităţile din apropiere. 

 

Imaginea nr. 4:  Imagini vizitelor de teren efectuate cu membrii Comitetului de Coordonare, 

reprezentant ADR Nord, facilitator Solidarity Fund Polonia în Republica Moldova; 
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Imaginea nr. 5:  Imagini vizitelor de teren efectuate cu membrii Comitetului de Coordonare, 

reprezentant ADR Nord, facilitator Solidarity Fund Polonia în Republica Moldova; 

 

 
Imaginea nr. 6:  Imagini vizitelor de teren efectuate cu membrii Comitetului de Coordonare, 

reprezentant ADR Nord, facilitator Solidarity Fund Polonia în Republica Moldova; 
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2.4. Determinarea zonei de revitalizare 
Astfel, în urma analizei efectuate, a vizitelor în teren (Fact Finding Mission), discuțiilor cu locuitorii 

și angajații diferitor instituții publice, zona de revitalizare a fost determinată Mihai Viteazul. 

(imaginea nr.7). Această alegere vine de la necesitatea de a îmbunătăți situația și ameliora 

problemele care sunt concentrate anume în acest sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Imaginea nr. 7: Zona de revitalizare Mihai Viteazul din oraşul Floreşti;  
Astfel, zona de revitalizare a orașului Florești, constituie o parte a zonei Mihai Viteazul, stadionul 

orășenesc și terenul adiacent, iar aceasta alegere a fost determinată de următoarele argumente: 

 

⮚ amplasarea strategică – zonă fiind considerată un punct strategic al oraşului Floreşti,  

sector cu potenţial şi de importanţă strategică datorită poziţionării Stadionul orăşenesc,  de care 

beneficiază toţi locuitorii oraşului chiar şi satele vecine, zona de revitalizare este situată la o 

margine a zonei degradate în vecinătate cu zona centru, cu cea mai mare concentrare a populației 

zonei degradate și a blocurilor de locuințe cu 3–5 etaje; 
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⮚ prezența instituțiilor publice – în zona de revitalizare sunt concentrate 5 (cinci) instituții 

publice, dintre care Stadion Orășenesc, Şcoala Profesională Floreşti, Instituția de Educație 

Timpurie Nr.7, Liceul Teoretic “Anton Cehov”, Clubul Luceafărul şi un Locaş Sfânt  “Acoperământul 

Maicii Domnului”- instituții de care beneficiază întreaga zonă Mihai Viteazul (zona degradată) şi 

întreg oraşul. 

⮚ potențialul economic - crearea unor locuri bine amenajate pentru comercianți; 

⮚ spații publice nevalorificate – în zona de revitalizare existe câteva spații publice care pot fi 

valorificate pentru crearea zonelor de recreere și spațiilor de joacă; 

⮚ potențialul local al inițiativelor comunitare – în zona de revitalizare sunt lideri locali care au 

deschiderea de a contribui la dezvoltarea zonei și implicarea locuitorilor în soluționarea 

problemelor locale. 

⮚ existența Grupului local de inițiativă – în zona de revitalizare există 2 grupuri de iniţiativă  

de pe str. Mihai Viteazul în urma implementării proiectului Bugetarea Participativă  a contribuit 

esențial la sporirea activismului civic în zonă şi în final vor implement idei de proiecte în colaborare 

cu primăria or. Floreşti. 

⮚ prezența spațiilor verzi – spațiile verzi constituie circa 10 % din zona de revitalizare;  

⮚ Astfel, în urma analizei efectuate, a vizitelor în teren (Fact Finding Mission), din discuţii cu 

locuitorii şi angajaţi ai instituţiilor publice, au fost organizate ateliere de lucru în comun cu 

membrii Comisiei consultative, reprezentant ADR Nord și facilitator, tineri, ONG-uri, locuitorii şi 

reprezentanți a instituţiilor zonei date, a fost selectată zona de revitalizare Mihai Viteazul. 

Această alegere vine de la necesitatea de îmbunătăți situația şi ameliorarea problemelor care sunt 

concentrate anume în acest sector.       

              

II. ANALIZA APROFUNDATĂ A ZONEI DE REVITALIZARE 

 
Analiza aprofundată a zonei de revitalizare a orașului Florești are drept scop identificarea 

fenomenelor negative, din diverse sfere, precum și de a determina potențialul zone date, și drept 

urmare accentul pus pe identificarea necesităților de revitalizare care reies din problemele 

existente și se bazează pe valorificarea resurselor existente. Totodată, analiza aprofundată a zonei 

de revitalizare stă la baza formulării și planificării ideilor de proiecte de revitalizare și a 

intervențiilor, care reprezintă, de fapt, soluții pentru problemele specifice ale comunității locale 

într-un mod cuprinzător, valorificând resursele sale. 



 

22 

 

A fost creată Comisia Consultativă din 9 membri din diverse sfere. În componenţa comisiei 

consultative fac parte locatari și reprezentanți ai diferitor instituții din zona de revitalizare, astfel 

respectând principiul de participare, incluziune și transparenţă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imaginea nr. 8: Şedinţe de lucru a comisiei consultative; 

 

Un diagnostic aprofundat servește la dezvoltarea proiectelor de revitalizare care vor rezolva 

problemele specifice ale comunității locale într-un mod cuprinzător, utilizând potențialul său. 

Procesul de analiză a zonei de revitalizare s-a bazat atât pe date acumulate din diverse surse 

oficiale, cât și pe informații calitative care au rezultat din discuțiile cu locuitorii din zonă și din 

ședințele Comisiei Consultative (au fost organizate 4 ședințe ale CC).  

Zona de revitalizare a fost aleasă strategic, din motiv că multe instituții publice, de importanță 

prioritară orașului se regăsesc în zonă, printre ele se numără Stadionul orășenesc și teritoriul 

adiacent al stadionului, care reprezintă un potențial strategic pentru întreg orașul, fiind situată în 

parte de nord-est a orașului, Grădinița nr.7, Școala Profesională, Liceul teoretic "Anton Cehov 

Florești", Clubul Luceafărul, întreprinderea de cereale "Plograin Group", fabrica de conserve 

"Natur Bravo", Biserica Acoperământul Maicii Domnului și Stația de Epurare. Populația zonei 
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locuiește în proporție de circa 25 % - case amplasate la sol și 75% - blocuri locative cu 5/2 etaje. 

Prin zonă trece drumul regional/național R13 Soroca - Bălți și Florești - Sîngerei.  

Sistemul Social 
 Analiza aprofundată a fenomenelor sociale negative ne va permite identificarea celor mai 

potrivite soluții pentru revitalizarea urbană a zonei Mihai Viteazul. Datele analizei fenomenelor 

sociali ce au influențat negativ asupra zonei au fost furnizate de diverse instituții publice : Direcția 

Asistență Socială Florești, Direcția Ocuparea Forței de Muncă Florești, Primăria or. Florești, Serviciu 

Stării Civile Florești. La fel, un rol deosebit în identificarea problemelor sociale au avut discuțiile cu 

locuitorii zonei și în cadrul ședințelor Comisiei Consultative.  

Principalul beneficiu al acestei zone este numărul mare al populației cca 3233 de locuitori, care 

cuprinde toate categoriile de vârstă, un indicator progresiv al acestei zone fiind numărul mai mare 

de tineri în această arie. Potențialul uman/social al zonei de revitalizare este valorificat prin 

prezența următoarelor instituții în zonă:  

✔ Școala Profesională ce găzduiește cca 300 de studenți anual din or. Florești cât și din satele 

din raionul Florești. Instituția asigură dezvoltarea competențelor necesare și promovează tinerii 

spre o dezvoltare în diverse meserii: construcție, servicii de transport, telecomunicații.  

✔ Biserica “Acoperământul Maicii Domnului” - locașul sfânt ar fi sursa de încredere şi 

comunicare cu locuitorii orașului. 

✔ Instituția de Educație Timpurie nr. 7 “Licurici” unde frecventează cca 387 copii, este bine 

amenajată, cu o infrastructură bine dezvoltată. 

✔ Liceul Teoretic “Anton Cehov” este frecventată de 255 elevi, instituția fiind situată lângă 

stadionul orășenesc. 

✔  Stadionul Orășenesc a or. Floreşti are o suprafață de 2, 69 ha, dispune de un teren natural 

de fotbal, pistă de atletism, tribună cu o capacitate de 1200 locuri, mini teren artificial de fotbal, 

două terenuri de baschet și un teren de volei, dar care se află într-o stare nesatisfăcătoare. De 

stadion beneficiază o categorie mare de cetățeni precum, elevii liceelor “Ion Creangă” în număr de 

534, “Anton Cehov” în număr de 255 elevi, studenții de la Școala Profesională, Clubul de fotbal, 

echipele de fotbal juniori/seniori. 

✔ În cadrul stadionului sunt organizate evenimente sportive, antrenamente de fotbal, volei, 

chir și locuitorii acestei zone își petrec timpul liber pe teritoriul acestuia. 

✔ Clubul “Luceafărul” fiind o instituție cu diverse cercuri pentru copii și tineri, are și o sală de 

fitness contra cost.  
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Imaginea nr.9 : Numărul Instituţiilor în Zona de revitalizare ; 

Fenomenele sociale negative identificate în zona de revitalizare precum veniturile reduse, migrația 

și șomajul sunt principalele cauze care duc la apariția dezechilibrului sociale. În tabelul nr.6 putem 

observa amploarea problemelor sociale în zonă de revitalizare în  baza indicatorilor, în comparație 

cu zonele degradate (media pe zone) și valoarea medie pe oraș. 

 

 
 

Indicator 

Nr. de adresări 
la AOFM, 
raportat la 
1000 locuitori 

Nr. de familii 
social 
vulnerabile 

Nr. 
persoanelor ce 
beneficiază de 
asistenţă 
socială 

Nr. persoanelor 
cu necesităţi 
speciale 

 Oraşul Floreşti 20,9 67,4 52,5 40,4 

Zona de 
revitalizare 

9,0 36,8 57,2 60,6 

 

Tabel nr.6: Analiza comparativă a fenomenelor sociale în zona de revitalizare; Sursa: date statistice ale Direcţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Floreşti, Direcţia Asistenţă Socială Floreşti; 
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Analizând factorul social -  șomajul putem observa că valoarea indicatorului (adresările la AOFM) la 

nivelul zonei de revitalizare este în jumătate cu media la nivelul orașului. Însă, problema generală 

care există la nivelul întregului oraș, se întâlnește și în zona de revitalizare, anume lipsa 

posibilităților de recalificare pentru adaptarea forței de muncă  la cerințele pieței. Numărul 

șomerilor înregistrați în orașul Floreşti în anul 2020 este de 267 persoane. Acest număr este în 

creştere, luând în considerare că, în orașul Floreşti, în anul 2018 au fost înregistrați 161 șomeri, iar 

în 2019 au fost înregistrați 129 șomeri. În zona de revitalizare, în perioada 2019-2020, de 

asemenea a fost observată o creştere a numărului șomerilor, în anul 2020 fiind înregistrați 29 

șomeri, față de 18 șomeri în anul 2019 (Tabelul nr.7). Așa cum nu toate persoanele fără un loc de 

muncă stabil sunt înregistrați la Direcţia pentru Ocuparea Forței de Muncă  din or. Floreşti, este 

complicat a estima starea reală a situaţiei.  Lipsa locurilor de muncă este impulsul cetăţenilor de a 

migra din localitate în alta sau chiar în altă ţară. 

Perioada Nr total al şomerilor 

în or. Floreşti 
Nr. şomerilor  

în zona de revitalizare 

2018 161 16 

2019 129 18 

2020 267 29 

 

Tabel nr.7: Numărul șomerilor înregistrați în orașul Floreşti 
           și în zona de revitalizare în perioada 2018-2020 

          Sursa:  Direcţia Ocuparea Forței de Muncă Floreşti ; 
Necesități: Datorită lipsei ofertei de muncă şi cerinţelor beneficiarilor este dificil de a întoarce 

şomerii pe termen lung pe piața muncii. Persoanele dezavantajate au nevoie de consolidarea 

capacităților profesionale, cu o abordare specială. De asemenea, este necesară o ghidare a 

șomerilor, pentru a se înregistra la Direcţia Ocuparea Forței de Muncă, pentru a-și alege sfera de 

interes, zona confortabilă de activitate. 

Potențial: În zona de revitalizare pot fi implementate proiecte care vizează instruirea șomerilor. În 

acest sens, ar putea fi organizate cursuri de instruire pentru lucrul cu tehnologiile informaționale 

sau alte specialități care sunt necesare pentru ca populația din ZR să beneficieze de șanse sporite 

de angajare. În acest context, șomerii devin un potențial al ZR. În urma analizei datelor Direcţiei 

asistenţa socială şi protecţia familiei, pentru anul 2019, în oraşul Floreşti beneficiază de asistenţă 

circa 826 familiilor social-vulnerabile.  Dintre care în zona de revitalizare locuiesc aproximativ 185 
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familii ce beneficiază de asistenţă socială. Un număr considerabil de persoane cu necesităţi 

speciale se concentrează în zona de revitalizare, aproximativ 8% din populaţia zonei face parte din 

această categorie de populaţie, ceea ce înseamnă că nu dispun de condiţii optime de trai şi 

integrare în comunitate.  În zona Mihai Viteazul se înregistrează cea mai mare pondere a acestei 

categorii de populaţie.  

Persoanele cu necesități speciale reprezintă una din cele mai vulnerabile categorii de populație 

din perspectiva integrării în societatea, încadrarea în câmpul muncii și accesul la diverse servicii și 

utilități publice. Necesităţi: Pentru încadrarea acestor categorii de populaţie este necesar 

organizarea activităților comune, crearea infrastructurii necesare pentru deplasare, cît şi 

amenajarea spaţiilor de agrement ce ar facilita dezvoltarea şi susţinerea acestor persoane.  

Potențial:  În oraşul Floreşti sunt mai multe organizaţii ce acordă servicii beneficiarilor cu 

dificultăţi: AO “Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova”, AO “Ungheraşul Fericirii”. Prin participarea 

în proiecte sociale, instituțiile din zonă ar putea implica persoanele dezavantajate în diferite 

activități, inclusiv ateliere, conferințe, training-uri. Menţionăm că în zona de revitalizare există 

spaţii ce ar putea fi transformate în locuri de agreement prietenoase pentru toate categoriile de 

locuitori, ceea ce ar stimula un dialog deschis între persoane, organizarea activităţilor în comun. 

Am constatat că în zona de revitalizare privind indicatorul grupurilor de iniţiativă reflecta un grad 

de implicare a cetăţenilor mai scăzut decît în mediu pe oraş, sau în zonele degradate. 

Primăria oraşului Floreşti a întreprins un set de activităţi spre schimbarea situaţiei precum 

programul Bugetarea iniţiativelor civice, stimularea activităților de voluntariat, sensibilizarea 

populaţiei, implicarea mai activă faţă de problemele comunitare. Acest fapt a adus un impact 

pozitiv oferind dreptul cetăţeanului de a lua decizii în dezvoltarea comunităţii. La moment grupul 

de iniţiativă de pe str. Mihai Viteazul 27 va implementa ideea de proiect - amenajarea a două 

platforme de colectarea a deşeurilor în cadrul apelului de proiect Bugetarea iniţiativelor civice. 

Lipsa asociaţiilor de locatari (în blocurile de locuit) reprezintă o problemă pentru o bună 

organizare a vieţii comunitare din zonă. De aici apare necesitatea de a crea asociaţii de locatari 

pentru a asigura dezvoltarea şi durabilitatea proiectelor în zonă. 

O altă problemă prioritară a zonei constă în faptul că infrastructura este slab dezvoltată, fapt care 

pune în pericol viața și siguranța locuitorilor. Astfel,  indicatorul privind siguranța publică, numărul 

infracțiunilor este în evidență cu cca 27 încălcări anual, dar în urma discuțiilor cu locuitorii sa 

constatat că în zona sunt locuri și clădiri părăsite, defavorizate, locuri neiluminate și un parc lăsat 

uitării. Acest sector devenind unul din locurile de risc unde cresc sporit viciile sociale ale tinerilor.  
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Se observă deci, o necesitate majoră de a interveni pentru asigurarea securității prin amenajarea 

spațiilor, pentru a reduce riscurile de viață a cetățenilor. 

În același sens, menționăm, că terenurile de joacă a copiilor din zonă se află într-o stare 

deplorabilă, și necesită a fi renovate și modernizate.  
 

Sistemul economic 
O problemă prioritară în domeniul dat este  lipsa locurilor amenajate pentru comercianți, 

oferindu-le posibilitatea de a-și realiza marfa. Zona are un număr limitat de magazine, din motivul 

că sectorul dat este amplasat la o distanță mai mare de piața centrală, locuitorii sunt nevoiți să 

folosească transportul public. Poziția strategică alături de Stadionul Orășenesc și drumul regional 

R13, permite amenajarea unor locuri bine amenajate pentru comercianți, o mini piață, lucru ce ar 

contribui la dezvoltarea economică a zone dar și accesul larg pentru consumatori. Necesitatea de a 

avea în proximitatea cartierelor, agenților economici care prestează servicii de vânzare cu 

amănuntul a produselor alimentare și de sănătate a fost expusă în mare parte la întâlnirile 

comisiei consultative. La moment în această zonă activează cca 170 agenți economici, ceea ce ne 

arată un număr mediu comparativ cu numărul total al agențiilor economice concentrați în zona 

centru (care constituie cca 514 agenți economic).  

Totodată putem menționa că în anii 2014-2015 sectorul Mihai Viteazul a fost caracterizată ca o 

zonă industrială, cu multe întreprinderi SA “Cristal-Flor”, SA“ Natur Bravo”, SA “Uzina de Utilaj 

Termotehnic” (1944), care pe parcurs anilor și-au stopat activitatea. Zona este atractivă pentru 

antreprenori, din motivul că este traversată de drumul R13 Soroca-Bălţi şi localizarea diverselor 

instituții. În urma activitățile de dezvoltare comunitară, incluziune și coeziune socială cît și a 

îmbunătățirilor în infrastructura, se vor crea premise pentru atragere a investitorilor, pentru că 

zona va deveni activă și atractivă oamenilor din toate zonele orașului.  

Factori de mediu 

Analiza sistemului de mediu al zonei de revitalizare este bazat pe analiza indicatorilor generali de 

mediu precum : calitatea aerului, nivelul de zgomot și puncte/contracte de colectare a deșeurilor, 

gunoiști neautorizate. Serviciul Hidrometeorologic de stat nu analizează calitatea aerului în orașul 

Florești la nivel de zone. În luna septembrie a anului 2018, indicele complex al poluării aerului a 

constituit 8,65, ceea ce reprezintă un nivel înalt al poluării în oraș. Conform evaluării generale, 

nivelul de poluare al aerului atmosferic în orașul Florești s-a atestat ca înalt. Aceste date indică 

totuși asupra unui nivel înalt de poluare a aerului atmosferic și în ZR datorită poziției fizico-

geografice a acesteia. Astfel cea mai intensă circulație se înregistrează pe drumul R13 Bălți-Soroca, 
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R18 Florești - Sîngerei, cu peste 3000 de mașini zilnic, drum care trece de-a lungul sectorului Mihai 

Viteazul - periferia orașului. 

Casele la sol  și  blocurile multietajate se află în nemijlocita apropierea drumului, la o distanță 

medie de 5 m de la drum. Pentru reducerea zgomotului și a poluării aerului este necesară 

plantarea pereților verzi de-a lungul străzii.  

Încă mai există persoane care aruncă periodic în această zone deșeuri în locuri neautorizate, fapt 

care influențează negativ situația de mediu a zonei. Conform indicatorilor de mediu se atestă în 

zonă un număr mare de gunoiști neautorizate, cu toate că SA “Servicii Salubrizare Floreşti” a 

prezentat o hartă a punctelor de colectare a deșeurilor, dar unele dintre ele lipsesc sau necesită a 

fi renovate/restaurate. Pentru atenuarea situației este necesară organizarea unei campanii de 

conștientizare și sensibilizare a populației față de problema deșeurilor, implicarea locuitorilor în 

activități de salubrizare și majorarea numărului de platforme de colectare a deșeurilor. 

Numărul mai mic de contracte de evacuare deșeuri, comparativ cu a doua zonă de revitalizare este 

datorat anume faptului că populația din zona degradată are vârsta peste medie și nivel de venituri 

mai jos. Totodată putem menționa faptul că la periferia zonei Mihai Viteazul este amplasată 

gunoiștea orașului, fapt ce influențează direct sănătatea populației acestei zone. 

O problemă majoră de mediu constituie numărul mic de gospodării conectate la sistemul de 

canalizare, fapt care afectează și sănătatea populației la general. 

Necesităţi: Pentru atenuarea situației este necesară organizarea unei campanii de conștientizare și 

sensibilizare a populației față de problema deșeurilor, implicarea locuitorilor în activități de 

salubrizare şi înverzirea zonei, amenajarea unor platformelor de colectarea deşeurilor. 

 
 

 

Imaginea nr. 10: Spațiile de colectare a deşeurilor menajere din str. Mihai Viteazul; 

Sursa: Vizita de observare (Iunie 2020); 
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Sistemul spațial–funcțional  
Zona de revitalizare se poziționează la periferia orașului Florești, traversată de drumul național 

R13 Bălți - Soroca. În sector sunt amplasate case la sol, cât și blocuri locative. Analiza indicatorilor 

spațial funcționali indică existența câtorva probleme de ordin spațial. 

În primul rând se evidențiază insuficiența trenurilor de joacă pentru copii, spațiilor de agrement și 

de recreere nu doar în cartierele blocurilor dar și a zonelor de interacțiune pentru toți.  

Curțile blocurilor locative au o infrastructură slab dezvoltată, faţadele blocurilor învechite, 

terenuri, grădini, fântâni neîngrijite. O problemă fiind spațiile publice și clădiri în stare 

defavorabilă, nesigure pentru locuitorii zonei. 

În urma mai multor sondaje de opinie lansate de către primărie pe rețelele de socializare se atestă 

că voința locuitorilor este reconstrucția Stadionului orășenesc și reabilitarea „Podului de Fier”.  

La fel, comisia consultativă a menționat starea foarte proastă a terenurilor de sport din stadionul 

orășenesc a or. Florești cât și a scuarurilor/parcurilor neamenajate din zonă, lipsa iluminatului pe 

timp de noapte, alte probleme de același ordin.   

Necesitatea de a îmbunătăți calitatea acestor spații este necesară pentru asigurarea securității 

spațiilor, dezvoltarea comunitară armonioasă care stă la baza unei societăți puternice și sănătoase.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea nr. 11:  Spaţiul verde şi teren de joacă în curtea blocurilor de locuinţe din str. Mihai 
Viteazul 27, 25; 

Infrastructura 
 
Infrastructura zonei degradate este una slab dezvoltată. Calitatea drumurilor este sub media din 

oraș, spații de agrement și recreere amenajate sunt învechite. Din cauza lipsei de mentenanță, 
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infrastructura rutieră și pietonală a degradat foarte repede în timp. Au suferit și spațiile publice 

care au fost abandonate, lăsate în paragină. Nu doar lipsa intervenției autorităților locale a dus la 

degradarea zonei, dar și lipsa sentimentului de apartenență, de proprietate, cauzat de fenomenele 

sociale negative (migrație, segregare). Astfel, zona a devenit neatractivă, nesigură, un loc în care 

rezidenții petrec tot mai puțin timp afară, timpul liber fiind consumat pe vicii.  

Analiza stării infrastructurii tehnice la nivel de zonă a fost dificilă din cauza lipsei datelor 

cantitative. În baza observațiilor (informațiilor calitative) făcute în cadrul vizitelor în teritoriu, 

atelierelor s-au identificat un set larg de probleme de infrastructură : lipsa spațiilor de agrement și 

recreere bine amenajate, condiții sigure pentru dezvoltarea locuitorilor din or. Florești, drumuri și 

trotuare deteriorate, insuficiența sistemului de iluminare, lipsa parțială a rețelei de canalizare la 

casele la sol, sunt problemele generale ale orașului, respectiv și ale zonei de revitalizare, 

menționate și la ședințele Comisiei Consultative. 

Luând în considerare termenul de acțiune al programului de revitalizare (2021 – 2024), problema 

primordială din perspectiva infrastructurii este repararea sectorială a Stadionului orășenesc, 

amenajarea intrării la stadion și a terenului adiacent, reabilitarea spațiilor de agrement, instalarea 

iluminatului stradal,  amenajarea unei parcări, amenajarea platformelor de colectare a deșeurilor, 

reconstrucția trotuarelor.  

De asemenea, în cadrul ședințelor Comisiei Consultative s-a discutat foarte mult despre lipsa  

spațiilor sigure pentru dezvoltarea locuitorilor zonei. Amenajarea elementelor de infrastructură 

urbană ar facilita accesul locuitorilor la servicii și utilități publice 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginea nr. 12: Starea actuală a terenului de fotbal, pistei de atletism, tribunilor pentru 
spectatori, terenurilor de joacă la moment; 

Sursa: Vizita de observare 
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 IV. VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE A ZONEI DE REVITALIZARE 
 

Premisele și necesitățile identificate în cadrul cercetărilor efectuate la elaborarea PRU au condus la 
crearea unei viziuni: 

 

Revitalizarea urbană v-a spori calitatea vieții în orașul Florești prin dezvoltare 
sustenabilă zonală, care va dinamiza dezvoltarea întregului oraș. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE DE REVITALIZARE 

 

Scop: « Împreună pentru un mod de viaţă sănătos, incluziune socială şi siguranţă 
în spaţiile publice » 

Obiectivele Strategie de Revitalizarea Urbană planificate, au fost determinate aferente zonei de 

revitalizare degradate identificate : 

Obiectiv Strategic 1. (OS 1) 

 

Obiectiv Strategic 2. (OS 2) 

Reabilitarea, asigurarea securităţii spaţiilor publice 

şi îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură în zona 

aferentă Stadionului Orăşenesc Floreşti; 

Asigurarea accesului la infrastructura urbană, 

utilități publice și condiții de locuit moderne ; 

Obiectiv Strategic 4. (OS 4)        

 

Obiectiv Strategic 5. (OS 5)                    

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin activităţi comune 

de stimulare a interacţiunii şi incluziunii sociale ; 

Intensificarea atractivității economice prin 

valorificarea potențialului local;                               

 

Obiectivul Strategic 1 “Reabilitarea, asigurarea securităţii spaţiilor publice şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de infrastructurii în zona aferentă Stadionului Orăşenesc Floreşti” va fi realizat prin 

crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale pentru atragerea tinerilor în practicarea 

modului sănătos de viață și dezvoltarea activităților de sport. 

Obiectivul Strategic 2 “Asigurarea accesului la infrastructura urbană, utilități publice și condiții 

de locuit moderne” va fi realizat prin un şir de activităţi de amenajarea spaţiilor verzi, zone de 
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recreere pentru comunitate, reabilitarea iluminatului public, amenajarea unor platforme închise 

de colectare și sortare a deșeurilor. 

Obiectivul Strategic 3 “Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin activităţi comune de stimulare a 

interacţiunii şi incluziunii sociale” se referă la crearea oportunităților pentru comunitate, 

indiferent de vârstă, sex, stare materială, apartenență etnică, ideologie și stare fizică, să 

interacționeze. Acest obiectiv va fi realizat prin practicarea de comun a sportului, meșteșugăritului, 

grădinăritului urban, activităților economice, ateliere, participarea la evenimente culturale și 

sportive, amenajarea spațiilor verzi și de odihnă. În acest sens, spectrul de intervenții este foarte 

larg, important este ca activitățile să fie realizate cu participarea locuitorilor zonei. 

Obiectiv Strategic 4 “Intensificarea activităţii economice prin valorificarea potenţialului local” se 

va realiza prin organizarea mai multor evenimente, activităţi economice concentrate anume în 

această zonă pentru dezvoltarea antreprenoriatul social. Se vor amenaja spaţii comerciale, ce ar 

contribui la dezvoltarea economică a zonei dar şi accesul larg pentru consumatori. Totodată prin 

dezvoltarea şi îmbunătățirea imaginii zonei, vor fi atrași antreprenori și prestatori de servicii. 

  

 IMPLEMENTAREA PRU- O PALETĂ DE PROIECTE 

 
Proiectele de revitalizare au fost grupate în două categorii. Prima, proiectele de bază, în care 

fiecare din ele sunt marcate cu numere, conţine o listă a angajamentelor de bază care au o 

importanţă majoră pentru proces. Aceste angajamente de bază au fost descrise detaliat în ceea ce 

priveşte domeniul de aplicare, costurile şi grupurile ţintă. Finanţarea acestor proiecte nu este încă 

asigurată, cadrul financiar a fost stabilit estimativ.  

A doua categorie include caracteristicile proiectelor complementare, care nu pot fi definite în mod 

exact la etapa de pregătire a Programului. Definirea unui cadru general pentru proiectele 

complementare va permite ca în viitor să se includă în sfera de aplicare a programului. Activităţiile 

vor contribui la realizarea obiectivelor propuse şi vor fi formulate în timpul implementării acestuia 

(de exemplu, de către entitățile care se ocupă de implementarea Programului). 

 

 LISTA PROIECTELOR DE BAZĂ 
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Nr proiectului 

 

1 

Titlul proiectului 

 

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii Stadionului 
Orăşenesc pentru locuitorii or. Floreşti 

Obiectiv specific OS1, OS4 

Localizare Stadionul Orăşenesc Floreşti, str. Mihai Viteazul 23A 

Instituţia responsabilă Primăria or. Floreşti 

Grupul ţintă cetăţenii din or. Floreşti, îndeosebi locuitorii zonei Mihai Viteazul 
amatorii de mini-fotbal, volei, baschet 

elevii Liceul Teoretic “Anton Cehov ” 

elevii Liceului Teoretic “Ion Creangă” 

studenţii Şcolii Profesionale Floreşti 
Clubul de Fodbal- FC Floreşti 
Echipele de fotbal juniori/seniori 

Descrierea proiectului În cadrul proiectului ne propunem îmbunătăţirea condiţiilor de 
infrastructură pe teritoriul Stadionului Orăşenesc Floreşti, pentru o 
dezvoltare armonioase a tinerilor de astăzi. Totodată stadionul va servi 
drept platformă de organizarea a diverselor activităţi sportive şi socio 
culturale. Proiectul presupune reconstrucţia terenului de fotbal cu o 

suprafaţă de 6912m² (108mX64m) inclusiv instalarea sistemului de irigare, 

reconstrucţia tribunelor pentru spectatori. 
Activitățile proiectului : 
✓ Elaborarea proiectului tehnic cu includerea ideii de proiect a 

membrilor Comisiei Consultative ; 

✓ Realizarea achiziţiilor publice; 
✓ Lucrări de reconstrucţie a terenului de fotbal; 
✓ Reconstrucţia tribunelor pentru spectatori cu o capacitate de 1200 

locuri ; 

✓ Instalarea panoului informativ pe terenul de sport ; 

✓ Organizarea unui eveniment de recreere “Cupa Respiro”, cu 

implicarea agenților economici, organizaţiilor din or. Floreşti. 
 

Cost estimativ 10 000 000 MDL 

Sursa de finanţare Surse externe 

Bugetul local  

Fonduri naționale  
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Rezultate estimate ✓ un teren de fotbal amenajat; 

✓ tribune cu o capacitate de 1200 locuri reconstruite; 

✓ creșterea atractivităţii zonei 

✓ creşterea nr. de evenimente sportive/socio-culturale 

organizate; 

✓ cresterea nr. de beneficiari; 

 

Metode de evaluare  

(măsurare) a efectelor 

proiectului de revitalizare 

 

Spaţiu public amenajat  
Nr de activităţi sportive organizate ; 

Nr de beneficiari ; 

Nr de locuitori implicaţi în viaţa sportivă a comunităţii ; 

 

 

Nr proiectului 
 

2 

Titlul proiectului 

 

Festivalul Florilor 

Obiectiv specific OS1, OS3, OS4 

Localizare Stadionul Orăşenesc Floreşti 

Instituţia responsabilă Primăria or. Floreşti 

Parteneri  Consiliul Raional Floreşti, AO Asociaţia de Băştinaşi din or Floreşti, agenţi 
economici, producători autohtoni, apicultori, locuitorii zonei de 
revitalizare, AO Consiliul Raional al Tinerilor Floreşti 

Grupul ţintă locuitorii or. Floreşt 
localitățile din regiune 

studenţii Şcolii Profesionale Floreşti 
agenţi economici 

Descrierea proiectului Proiectul propune îmbunătăţirea calităţii vieţii prin activităţi comune de 
stimulare a interacţiunii şi incluziunii sociale cît şi Intensificarea activităţii 
economice prin valorificarea potenţialului local. Se va organiza Festivalul 

Florilor unde vor fi implicaţi diverşi actori (instituţii educaţionale, ONG-uri, 

asociaţii, tineri, antreprenori). Evenimentul constă în desfăşurarea unui 
program cultural-artistic, diverse expoziţii de lucrări/produse/obiecte 
artizanale ale elevilor din instituţii, concursuri. Totodată acest eveniment 
va impulsiona antreprenoriatul social, agenţii economicii vor putea 
promova şi realiza produsele naturale autohtone. 
Activitățile proiectului : 
✓ Organizarea evenimentului (Planul activităților) ; 
✓ Amenajarea unui teren cu flori şi plante decorative (design) ; 
✓ Organizarea concursului Orașul Floreşti Înfloreşte ; 
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✓ Instalarea mobilierului urban ; 

✓ Elaborarea pliantelor ; 

 

Cost estimativ 150 000 MDL 

Sursa de finanţare Surse externe 

Bugetul local  

Fonduri naționale  

Rezultate estimate - Eveniment de amploare organizat ; 

- Spaţiu public amenajat şi inverzit ; 

-Nr voluntarilor implicaţi în activităţi ; 
-Nr activităţilor desfăşurate ; 

-Nr agenţilor economici invitaţi ; 
Metode de evaluare  

(măsurare) a efectelor 

proiectului de revitalizare 

 

Spaţiu public amenajat; 
Nr de activităţi social-culturale organizate ; 

Nr de locuitori implicaţi în viaţa comunităţii ; 

 

Nr proiectului 
 

3 

Titlul proiectului 

 

● Modernizarea pistei de atletism la stadionul orășenesc 
din or. Floreşti 
● Dezvoltarea facilităților pentru un mod de viaţă sănătos 

Obiectiv specific OS1, OS2, OS3 

Localizare Stadionul Orăşenesc Floreşti 

Instituţia responsabilă Primăria or. Floreşti 

Parteneri  Locuitorii zonei de revitalizare, AO Consiliul Raional al Tinerilor Floreşti 

Grupul ţintă cetăţenii din or. Floreşti, îndeosebi locuitorii zonei Mihai Viteazul 
sportivii clubului de fotbal 

elevii Liceul Teoretic “Anton Cehov ” 

elevii Liceului Teoretic “Ion Creangă” 

studenţii Şcolii Profesionale Floreşti 
 

Descrierea proiectului În cadrul acestui proiect ne propunem să sensibilizăm şi să implicăm tinerii 
sportivi, elevii şi persoanele de vârsta a treia de a practica un mod de viaţă 
sănătos prin organizarea mai multor activităţi sportive. Totodată se va 
îmbunătăţi condiţiile de infrastructură la stadionul orăşenesc, prin 
reconstrucţia pistei de atletism şi altor facilităţi sportive. Astfel vom 
promova şi educa societatea de a fi mai activă şi dornică să participe la 
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evenimentele sportive. 

Activitățile proiectului : 

✓ Organizarea evenimentului Cupa –Respiro (continuare) 

✓  Desfăşurarea mai multor activităţi sportive (Planul activităților) ; 
✓ Elaborarea proiectului tehnic cu includerea ideilor de proiect a 

membrilor comisiei consultative; 

✓ Reconstrucţia pistei de atletism pe teritoriul stadionului; 

✓ Elaborarea pliantelor; 

 

Cost estimativ 5 000 000  MDL 

Sursa de finanţare Surse externe 

Bugetul local  

Fonduri naționale  

Rezultate estimate - Numărul de activităţi cu caracter sportiv organizate în cadrul proiectului; 

- Numărul de activităţi zilnice sportive petrecute pe teren organizate de către 
beneficiari ; 

- Numărul de tineri în situaţie de risc implicaţi; 
- Nr voluntarilor implicaţi în activităţi; 
 

Metode de evaluare  

(măsurare) a efectelor 

proiectului de revitalizare 

 

5000 m2 de traseu amenajat; 

Nr de activităţi social-culturale organizate ; 

Nr de locuitori implicaţi în viaţa comunităţii ;  
Numărul de ore petrecute de beneficiari în practicarea sporturilor ; 

 

 

Nr proiectului 
 

4. A 

Titlul proiectului 

 

Amenajarea teritoriului public  prin modernizarea şi 
asigurarea siguranţei locuitorilor de pe str. Mihai Viteazul 23A 

Obiectiv specific OS1,  OS2, OS3, OS4 

Localizare Stadionul Orăşenesc Floreşti 

Instituţia responsabilă Primăria or. Floreşti 

Parteneri  Locuitorii zonei de revitalizare, agenţi economici, AO  “Asociaţia de 
băştinaşi din or. Floreşti” 

Grupul ţintă Locuitorii zonei Mihai Viteazul, agenţi economici/antreprenori, beneficiari 
a Stadionului orăşenesc Floreşti, vizitatori şi participanţi la evenimentele 
sportive, social-culturale 
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Descrierea proiectului În cadrul acestui proiect ne propunem să dezvoltăm infrastructura şi să 
asigurăm siguranţa locuitorilor acestei zone prin instalarea sistemului de 
iluminare. 

Activitățile proiectului propuse : 

✓ Elaborarea proiectului tehnic cu includerea ideilor de proiect a 

membrilor comisiei consultative; 

✓ Organizarea achizițiilor publice 

✓ Instalarea sistemului de iluminare (smart lighting) 

✓ Lucrări de defrişare şi amenajarea spaţiilor verzi; 
✓ Amenajarea unei parcări auto şi a trecerii pentru pietoni; 
✓  Asfaltarea drumului din faţa stadionului orăşenesc; 
✓ Instalarea panoului informativ cu privire la investițiile făcute în 

zonă ; 

✓ Elaborarea pliantelor; 

 

Cost estimativ 5  000 000 MDL 

Sursa de finanţare Surse externe 

Bugetul local  

Fonduri naționale  

Rezultate estimate - Acces în siguranţă pentru locuitorii str. Mihai Viteazul nr. 23A ; 

- Teren iluminat si asfaltat; 

- Spaţiu verde amenajat şi salubrizat; 
- Crearea şi promovarea identităţii zonei Stadionului orăşenesc; 

Metode de evaluare  

(măsurare) a efectelor 

proiectului de revitalizare 

 

Spaţiu sigur amenajat; 
Nr de locuitori implicaţi în viaţa comunităţii ; 

 

Nr proiectului 
 

4. B  

relaţionat cu proiectul  4.A 

Titlul proiectului 

 

Crearea şi amenajarea unui spaţiu comercial pentru 
comercianţi locali la intrarea stadionului orăşenesc 

Obiectiv specific OS1, OS3, OS4 

Localizare Terenul din faţa Stadionul Orăşenesc Floreşti, str. Mihai Viteazul 23A 

Instituţia responsabilă Primăria or. Floreşti 

Parteneri  Locuitorii zonei de revitalizare, agenţi economici, antreprenori din zonă, 
AO  “Asociaţia de băştinaşi din or. Floreşti” 

Grupul ţintă locuitorii zonei Mihai Viteazul, agenţi economici/antreprenori, beneficiari 
a Stadionului orăşenesc Floreşti, vizitatori şi participanţi la evenimentele 
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sportive, social-culturale; 

 

Descrierea proiectului Proiectul presupune crearea condiţiilor de promovare şi realizare a 
produselor autohtone prin amenajarea spaţiilor comerciale, ce ar 
contribui la dezvoltarea economică a zonei dar şi accesul larg pentru 
consumatori. Vor fi amplasate căsuţe din lemn cu un design creativ care 

vor da un aspect estetic în zona dată. Totodată prin dezvoltarea şi 
îmbunătățirea imaginii zonei, vor fi atrași antreprenori și prestatori de 

servicii. 

Activitățile proiectului propuse : 

✓ Lucrări de amplasare a  5 căsuţe; 
✓ Instalarea mobilierului urban (10 bănci stradale, 10 urne de 

gunoi) 

 

Cost estimativ 300 000 MDL 

Sursa de finanţare Surse externe 

Bugetul local  

Fonduri naționale  

Rezultate estimate - Creşterea gradului de socializare între cetăţeni ; 
- Spaţiu comercial amenajat ; 

- Creşterea atractivității economice; 
 

Metode de evaluare  

(măsurare) a efectelor 

proiectului de revitalizare 

 Spaţiu comercial amenajat; 
Nr de locuitori implicaţi în viaţa comunităţii ; 

 

 

Nr proiectului 
 

5 

Titlul proiectului 

 

Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor menajere 
în curţile blocurilor locative str. Mihai Viteazul 33 şi str. Alexei 
Mateevici 

Obiectiv specific OS1,  OS2, OS3,  

Localizare  str. Mihai Viteazul 33, Alexei Mateevici 

Instituţia responsabilă Primăria or. Floreşti 

Parteneri  locuitorii zonei de revitalizare 

Grupul ţintă locuitorii curţii blocurilor locative 
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Descrierea proiectului Proiectul prevede reconstrucţia şi modernizarea a două platforme de 
colectarea deşeurilor menajere în curţile blocurilor de locuit. Acestea vor 
fi reconstruite pe locul amplasării spaţiilor de colectare vechi care au 
degradat în timp. Platformele de colectarea deşeurilor menajere vor fi de 
tip închis, avînd acoperiş şi gard de protecţie, precum şi dotate cu pubele 
noi pentru colectarea separată a deşeurilor. În curțile blocurilor de locuit 
unde nu există număr necesar de pubele, proiectul prevede achiziţionarea 
pubelelor suplimentare. De asemenea, în aceeaşi zonă se află un mini- 
parc, unde se vor organiza activităţi de salubrizare, înverzire şi plantarea 
arbuştilor şi a florilor. Proiectul include o componentă soft, care conţine 
activităţi de consolidare interacţiune între membrii comunităţii locale, se 

vor desfăşura întruniri, activităţi de salubrizare şi întreţinerea bunurilor 
locale. 

Activităţi propuse : 

✓ Amenajarea a două platforme de colectarea deşeurilor 
menajere; 

✓ Desfăşurarea a 3 activităţi de salubrizare şi inverzire a zonei; 
Cost estimativ 60 000 MDL 

Sursa de finanţare Surse externe 

Bugetul local  

Contribuţia cetăţenilor 

Rezultate estimate - Creşterea gradului de socializare între cetăţeni; 
- 2 platforme pentru colectarea deşeurilor menajere amenajate; 

- Nr de intervenţii pentru reabilitarea spaţiilor publice; 

- Reducerea numărul de câini fără adăpost; 
 

Metode de evaluare  

(măsurare) a efectelor 

proiectului de revitalizare 

- Nr de locuitori implicaţi în viaţa comunităţii; 
- Nr de platforme pentru colectarea deşeurilor menajere 

amenajate  

 

 

Nr proiectului 
 

6 

Titlul proiectului 

 

Sănătoşi într-un spaţiu frumos 

Obiectiv specific OS1,  OS2, OS3,  

Localizare  Curtea blocurilor locative de pe Str. Mihai Viteazul 25, 27 

Instituţia responsabilă Primăria or. Floreşti 

Parteneri  locuitorii zonei de revitalizare 
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Grupul ţintă locuitorii curţii blocurilor locative  
 

Descrierea proiectului Proiectul presupune amenajarea curţilor blocurilor locative, spaţiilor de 
relaxare şi socializare pentru interacţiunea persoanelor de diferite vârste. 

Scopul proiectului fiind îmbunătăţirea şi ameliorarea calităţii acestor spaţii 
pentru dezvoltarea comunitară prietenoase, care stă la baza unei societăţi 
puternice şi sănătoase. Se propune îngrădirea spaţiului verde care se află 
la marginea drumului regional R13 pentru a asigura securitatea copiilor. 

Activităţile proiectului : 
✓ Îngrădirea parcului pentru securitatea copiilor; 

✓ lucrări de amenajare a unei cărări aproximativ (10X1,5m) care va 
trece prin parcul verde; 

✓ instalarea unui topogan pentru copii ; 

✓ amenajarea terenului cu pavaj din cauciuc; 

✓ instalarea mobilierului urban, urne şi felinare; 

 

Cost estimativ 320 000 MDL 

Sursa de finanţare Programul Bugetarea participativă  

Surse externe 

Bugetul local  

Contribuţia cetăţenilor 
Rezultate estimate - Creşterea gradului de socializare între cetăţeni; 

- Spaţiu verde amenajat frumos și sigur; 

- Un spaţiu amenajat pentru copii; 
- Nr de intervenție pentru reabilitarea spaţiilor publice; 

- Nr cetăţenilor implicați în dezvoltarea şi modernizarea curţii; 
- Nr de persoane care folosesc spaţiul public; 

 

Metode de evaluare  

(măsurare) a efectelor 

proiectului de revitalizare 

- Nr de locuitori implicaţi în viaţa comunităţii; 
- Teren de joacă amenajat; 

 

PROIECTE COMPLEMENTARE  
 

Nr proiectului 
 

A 

Titlul proiectului 

 

Ateliere de viitor- Interacțiune socială  

Obiectiv specific OS1,  OS2, OS3,  

Parteneri  Cetăţenii zonei de revitalizare, Biserica “Acoperământul Maicii Domnului”, 
Grădinița nr.7, Centru de Creaţie Floreşti, AO “Speranţa”, AO “Consiliului 
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Raional al Tinerilor”, Scoala Profesionala Floreşti, Clubul Luceafărul, 

Descrierea proiectului  Proiectul își propune ca obiectiv susținerea activităților comune realizate 
de către locuitorii ZR care sunt menite să sporească interacțiunea socială, 
să consolideze încrederea între locuitori, să cultive valorile omeneşti și să 

stimuleze parteneriate eficiente. 

Părintele bisericii fiind reper de comunicare pentru cetăţeni. 
În cadrul proiectului se vor organiza activităţi de educare şi dezvoltare 
comunitară prietenoasă, care va stă la baza unei societăţi puternice şi 
sănătoase. Activităţiile vor fi concentrate pe diverse categorii de vîrstă 
(copii, tineri, adulţi, persoane în etate). Astfel, se prevede organizarea și 
desfășurarea cercurilor, sărbătorilor, expozițiilor, concertelor, teatre de 

vară, concursurilor, competițiilor sportive și a altor activități menite să 

sporească coeziunea socială. 
Cost estimativ 80 000 MDL 

 

Nr proiectului 
 

B 

Titlul proiectului 

 

Civic Lab – Laboratorul inițiativelor civice 

Obiectiv specific OS1,  OS2, OS3,  

Descrierea proiectului Proiectul prevede crearea unui Laborator al inițiativelor civice care să 
reprezinte o platformă multilaterală pentru implicarea actorilor interesați 
de procese privind revitalizarea urbană (locuitori, agenți economici, 

sectorul neguvernamental, administrație publică) în dezvoltarea și 
implementarea inițiativelor și proiectelor de dezvoltare locală a ZR. 
Totodată, Civic Lab va avea rolul de a dezvolta mecanisme pentru 

promovarea participării active a locuitorilor zonei în soluționarea 
problemelor locale, precum și de a facilita dialogul dintre actorii implicați 
și a crea parteneriate eficiente. Activitatea Laboratorului inițiativelor civice 
va fi coordonată de către Grupul local de inițiativă. 

Cost estimativ 50 000 MDL 

 

Nr proiectului 
 

C 

Titlul proiectului 

 

Sporirea securității locuitorilor zonei de revitalizare 

 

Obiectiv specific OS1,  OS2,  

Parteneri  Inspectoratul Poliţiei Floreşti, Gradinita nr.7 “Licurici” 
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Descrierea proiectului Proiectul presupune amenajarea trecerilor pentru pietoni, în condițiile în 
care zona este traversată de drumul magistral M3 cu o circulație rutieră 
intensă. De asemenea, vor fi desfăşurate un şir de activităţi didactice cu 

implicarea instituţiile preşcolare, unde copii vor învăţa regulile de 
traversare a străzilor “Fii pieton disciplinat şi atent la traversare !”. 
Activitățile proiectului: 

✓ Evaluarea necesităților zonei și elaborarea proiectului tehnic cu 
consultarea cetățenilor; 

✓ Amenajarea trecerilor pentru pietoni și iluminarea acestora; 
✓ Instalarea plăcuţelor cu indicarea denumirii străzilor; 

Instalarea camerelor video (după necesitate); 
✓ Organizarea activităților “Fii pieton disciplinat şi atent la 

traversare !”/ ”Trafic rutier sigur pentru bătrâni și copii”. 
 

 

Cost estimativ 35 000 MDL 

 

Nr proiectului 
 

D 

Titlul proiectului 

 

Împreună pentru amenajarea şi reabilitarea a 3 staţii de 
aşteptare a transportului public din ZR 

Obiectiv specific OS1,  OS2, 

Parteneri  Şcoala Profesională Floreşti, Biserica “Acoperământul Maicii Domnului”, 
AO Consiliul Raional al Tinerilor Floreşti, locuitorii zonei Mihai Viteazul 

Descrierea proiectului Proiectul prevede amenajarea şi restabilirea staţiilor de aşteptare pe 
traseul drumului regional R13, obiectivul proiectului este de a asigura 

confortul și siguranța locuitorilor oraşului, serviciilor publice de calitate, 
dar și pentru a îmbunătăți aspectul localității, ce va promova identitatea 
zonei. Staţiile vechi vor fi pictate în baza concursului de desene, astfel vor 
îmbrăca un aspect creativ şi unic (o idee pentru concurs de desene ar fi 
valorificarea identităţii străzilor ce poartă denumirea domnitorilor 

Moldovei: Mihai Viteazul şi Miron Costin). În conceptul ,,Staţiei Noi” este 
prezent un element decorativ-funcţional sub formă panou informative cu 
harta oraşului ce evidenţiază apartenenţa noului stil şi în același timp 

joacă un rol important pentru pasagerii staţiei (predomină stilul ,,Hi-
Tech” ).  

Activităţile proiectului propuse: 
✓ Restabilirea staţiilor de aşteptare de pe str. M.Viteazul şi str. Miron 

Costin şi pictarea pereților; 
✓ Amenajarea unei staţii moderne; 
✓ Pavarea - amenajarea platforme; 
✓ Concursul de desene a eleviilor, ulterior va fi selectată imaginea 

care va fi înfrumuseţată staţia; 
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Cost estimativ 90 000 MDL 

 

GESTIONAREA, MONITORIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PRU 

V. CADRUL FINANCIAR 
Cadrul financiar al Programului trebuie considerat ca fiind estimativ, acesta fiind supus riscului 

unor erori ne luate în considerare. Argumentarea în acest sens este existența unui număr mare de 

factori de incertitudine în privința accesării surselor externe, a planurilor detaliate privind 

implementarea proiectelor, gradul de maturitate a unor proiecte incluse în PRU, factorul uman, 

precum și incapacitatea de a estima cu exactitate gradul potențial de implicare în procesul de 

revitalizare a partenerilor externi. Tabelul nr. 8, prezintă cadrul financiar estimativ al PRU, inclusiv 

divizarea acestuia conform surselor de finanțare. Primul rând conține costurile rezultate din 

valoarea estimată a proiectelor de bază incluse în programul de revitalizare, pentru care se 

cunoaște o estimare destul de precisă a valorii acestora (maturitatea acestor proiecte indică faptul 

că implementarea lor va avea loc în următorii ani). Al doilea rând conține valoarea estimată a 

proiectelor complementare, acestea fiind estimate foarte general. 

 

 Surse Publice Surse 

private 

Suma 

 Locale Naţionale Externe 

Proiecte de bază 

 

2 900 000 10 470 000 7 440 000 20 000 20  830 000 

Proiecte 

complementare 

 

30 000 100 000 150 000 5 000 255 000 

Suma 

 

2 930 000 10 570 000 7 590 000 25.000 21 115 000  

 

                                      Tabelul nr. 8: Cadrul financiar estimativ al PRU; 

 

VI. IMPLEMENTAREA ȘI MANAGEMENTUL PROGRAMULUI DE REVITALIZARE 
Revitalizarea urbană reprezintă un proces cu o abordare complexă și inovatoare, formată dintr-un 

ansamblu de activități cuprinzătoare, desfășurate de diverse părți interesate, care trebuie corelate 

pentru a obține rezultate integrate în toate domeniile de intervenție. Acest fapt determină 

necesitatea de a gestiona acest proces într-o manieră continuă, eficientă și bazată pe parteneriat. 

Principalul instrument pentru implementarea Programului de Revitalizare Urbană al orașului 

Florești va fi Comitetul de Coordonare a procesului de revitalizare urbană, care va asigura 
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implementarea PRU. Președintele Comitetului va fi primarul orașului Florești. Vicepreședinții 

Consiliului vor fi viceprimarii. Șeful Serviciului relații externe și atragerea investițiilor va fi 

responsabil de coordonarea procesului de revitalizare și va asigura coordonarea activității 

Consiliului.  

Consiliul va avea în componenţă cel puțin (3) trei consilieri ai Consiliului orăşenesc Florești și cel 

puțin un membru din cadrul următoarelor subdiviziuni structurale ale Primăriei: 

 - Direcția arhitectură și construcții;  

- Direcția gospodărie comunală;  

- Direcția Învățămînt, Tineret și Sport; 

 - Direcția asistență socială și protecția familiei;  

- Secția cultură;  

- Serviciul sănătate.  

- ONG-uri; 

Coordonarea procesului de revitalizare va fi realizată în conformitate cu principiul parteneriatului, 

prin urmare, componența Consiliului poate fi extinsă prin includerea membrilor Comisiei 

Consultative, reprezentanților instituțiilor publice, mediului de afaceri, asociațiilor obștești și 

locuitorilor orașului Florești.  

Sarcinile de bază ale Consiliului vor fi următoarele:  

- Coordonarea activităților de revitalizare urbană; 

- Implementarea obiectivelor PRU; 

- Asigurarea integrării activităților; 

- Monitorizarea și evaluarea PRU. 

Consiliului de Coordonare a procesului de revitalizare urbană în orașul Florești va fi constituit prin 

Dispoziția primarului. 

Succesul realizării Planului de Revitalizare Urbană depind de următorii factori: 

1. Elaborarea PLANULUI DE ACȚIUNI realist de către departamentul finanțe și planificare; 

2. Capacitatea instituțională a Primăriei orașului Florești. Disponibilitatea specialiștilor în 

cadrul primăriei și a gradului lor de pregătire pentru realizarea Planului; 

3. Capacitatea financiară de care dispune primăria; 

4. Capacitatea primăriei de a atrage fonduri externe din granturi, programe naționale și 

internaționale. O soluție ar fi conlucrarea îndeaproape cu ONG-uri, sau atragerea persoanelor cu 

experiență în domeniu pentru a fi angajate parțial și pentru Primărie în atragerea de fonduri 
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pentru proiect. Anume ONG-urile în parteneriat cu Primăria au posibilități și șanse mai mari să 

atragă granturi pentru necesitățile localității și să contribuie la realizarea Planului; 

5. Nivelul de dezvoltare și activitatea a ONG-urilor din localitate; 

6. Participarea și implicarea cetățenilor; 

7. Implicarea mediului de afaceri; 

 

PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PRU 

Implementarea etapei I a PRU a oraşului Floreşti se va realiza în perioada 2021–2024. Astfel, se 

prezintă un plan de acțiuni care reprezintă activitățile ce urmează a fi realizate întru 

implementarea cu succes a PRU. 

 

Anul Perioada Activitatea 

 2021 Trimestrul I Aprobarea PRU de către Consiliul 

orăşenesc Floreşti 

Trimestrul II Participarea în cadrul apelurilor de 

propuneri de proiecte ; 
Trimestrul III 

Trimestrul IV 

2022 Trimestrul I Prezentarea COF informației cu privire la 

realizarea PRU în anul 2021; 

Trimestrul II Participarea în cadrul apelurilor de 

propuneri de proiecte ; 
Trimestrul III 

 Trimestrul IV 

2023 Trimestrul I Prezentarea COF informației cu privire la 

realizarea PRU în 

anul 2022. Actualizarea PRU 
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Trimestrul II Participarea în cadrul apelurilor de 

propuneri de proiecte 

Trimestrul III Începutul elaborării etapei a II a PRU a 

or. Floreşti ; 
Trimestrul IV 

2024 Trimestrul I Prezentarea COF informației cu privire la 

realizarea PRU în 

anul 2023. Actualizarea PRU; 
  

 

Tabelul nr. 9: Planul de acțiuni pentru implementarea PRU; 

VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI DE 

REVITALIZARE 

Monitorizarea permite evaluarea eficacităţii întregului Program – legăturile dintre proiecte, 

ordinea de executare a acestora, selectarea proiectelor adecvate sau necesitatea modificărilor. 

Monitorizarea PRU a oraşului Floreşti  are două obiective principale: 

- în primul rând, permite observarea progresului în implementarea PRU și raportarea eficientă; 

- în al doilea rând, face posibilă compararea diferențierii urbane, în special între zona de 

revitalizare și alte zone ale municipiului.  

Efectele monitorizării constituie baza evaluării realizării obiectivelor PRU. Monitorizarea 

implementării procesului de revitalizare se va baza pe indicatorii de rezultat alocați pentru fiecare 

obiectiv specific (Tabelul nr. 10).  

Fiecare obiectiv specific conține un şir de indicatori de rezultat. Valorile indicatorilor vor fi incluse 

în rapoartele anuale. 

 

Obiectiv specific 

 

Indicator de rezultat 

Reabilitarea, asigurarea securităţii 
spaţiilor publice şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de infrastructurii în zona 

aferentă Stadionului Orăşenesc Floreşti; 
 

 

-numărul intervențiilor pentru 

modernizarea instituțiilor publice; 
-numărul activităților realizate pentru 
îmbunătățirea serviciilor sportive; 
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-nr de activităţi sportive organizate; 
 

Asigurarea accesului la infrastructura 

urbană, utilități publice și condiții de 
locuit moderne ; 

 

-numărul persoanelor care folosesc 

spațiul public revitalizat 

-numărul activităților comunitare 

realizate; 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
activităţi comune de stimulare a 

interacţiunii şi incluziunii sociale ; 
 

numărul persoanelor care folosesc 

spațiul public revitalizat 

-numărul activităților comunitare 

realizate; 

-numărul intervențiilor pentru 

reabilitarea spațiilor publice; 
-numărul de platforme pentru colectarea 

deșeurilor menajere modernizate; 
-nr de locuitori implicaţi în viaţa 
comunităţii; 

Intensificarea atractivității economice 
prin valorificarea potențialului local;                              

-numărul activităților realizate privind 

creșterea atractivității economice a ZR; 

 

Tabelul nr. 10: Obiective specifice și indicatori de monitorizare ; 

 

VIII. Evaluarea 
 
Obiectivul principal al evaluării PRU a oraşului Floreşti este aprecierea gradului de implementare a 

PRU și impactul procesului de RU asupra zonei de revitalizare. În acest sens, pe parcursul perioadei 

de implementare, evaluarea va fi realizată anual, prin prezentarea către Consiliul orăşenesc 

Floreşti a informației privind rezultatele obținute în realizarea Programului de Revitalizare Urbană 

a oraşului Floreşti. În cadrul procesului de evaluare vor fi utilizați indicatori de implementare a 

programului, precum și instrumente analitice suplimentare care vor permite o evaluare obiectivă. 

În cazul în care se afirmă în cadrul evaluării că programul nu răspunde provocărilor actuale ale 

revitalizării, adică obiectivele sale au devenit caduce, au existat probleme cu implementarea 

proiectelor sau au fost implementate proiectele incluse în acesta, programul va fi actualizat, prin 

Decizia Consiliului  orăşenesc Floreşti.  Procesul de evaluare este sistemul complex care cuprinde 

sistematizarea tuturor indicatorilor de analiză spre formarea unei valori reale a zonei de 

revitalizare – Mihai Viteazul. 
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 La finalul implementării PRU, va fi prezentat către Consiliul un raport final care va conține 

rezultatele obținute și propuneri privind dezvoltarea procesului de revitalizare urbană în oraşul 

Floreşti. 

IX  IMPLICAREA LOCUITORILOR ZONEI DE REVITALIZARE ÎN ELABORAREA 
PRU 
 

Comunitatea locală din zona de revitalizare constituie unitatea de bază în realizarea PRU al 

oraşului Floreşti. În special, în urma determinării zonei degradate din oraş și zonei de revitalizare, 

locuitorii zonei au fost implicați în elaborarea analizei aprofundate a ZR și a ideilor de proiecte de 

bază și complementare. În acest sens, locuitorii ZR au fost implicaţi activ pe tot parcursul elaborării 

prezentului document, au  devenit o echipă unită cu un scop comun, să readucă viaţă  în zona lor. 

Astfel, primul pas în efectuarea analizei aprofundate a ZR a constat în realizarea vizitei de 

observare (Fact Finding Mission) în zona stadionului orăşenesc Floreşti, str. Mihai Viteazul şi a 

terenului adiacent. Vizitele de observare în teren au fost organizate pe data de 12 mai și 14 iunie 

2021, dar și pe tot parcursul perioadei de elaborare a PRU. Acestea au avut rolul de a discuta cu 

locuitorii zonei problemele locale, specificul zonei, precum și de a identifica resurse, lideri locali și 

alte părți interesate în dezvoltarea ZR.  

Conform Liniilor directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova, în oraşul Floreşti a 

fost creată Comisia Consultativă a procesului de elaborare a PRU al or. Floreşti. Comisia 

Consultativă a fost implicată activ în procesul de planificare, a identificat problemele, necesitățile 

și potențialul zonei, a contribuit la formularea ideilor de proiecte de revitalizare și a consultat în 

permanență PRU al or. Floreşti. Ședința de constituire a Comisiei Consultative a avut loc în incinta 

Primăriei or. Floreşti, sala de şedinţe, pe data de 13 iulie 2021. În cadrul ședinței, membrii Comisiei 

au luat cunoștință cu procesul de RU în Republica Moldova și a or. Floreşti, au analizat rezultatele 

vizitelor de observare, au discutat și identificat problemele, necesitățile și potențialul ZR. Tema de 

acasă pentru următoarea ședință a constat în identificarea altor probleme și necesități ale zonei și 

discutarea acestora cu locuitorii ZR. La data de 18 iunie 2021, în incinta primăriei Floreşti, a fost 

organizată a I-a ședință a Comisiei Consultative. De asemenea la data de 25 iunie 2021, în curtea 

Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”, a fost organizată a-II-a ședință a Comisiei Consultative. 

La data de 8 iulie 2021, în incinta Bibliotecii publice orăşeneşti „Ion Creangă”, or Floreşti, a fost 

organizată a-III-a ședință a Comisiei Consultative. Şedinţele au fost mai deosebite deoarece au fost 

prezenţi experţi în revitalizare urbană Solidarity Fund PL în Moldova şi reprezentanţi ai Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord. Partenerii au relatat participanților despre bunele practici ale RU, 
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importanța implicării locuitorilor în soluționarea problemelor locale, provocările orașelor din 

Republica Polonă și au prezentat câteva soluții practice pentru probleme concrete din ZR. S-a 

lucrat în intensiv, sa folosit tehnici diverse (prezentarea în powerpoint, arborele problemei, 

analizei SWOT, discuţii, vizite, analiză) pentru a înțelege conceptul de Revitalizare Urbană. Este de 

menționat faptul că membrii Comisiei Consultative și-au îndeplinit cu brio tema de acasă, 

prezentând un set de probleme identificate împreună cu locuitorii din ZR. S-a discutat despre o 

paletă de proiecte care vin să soluționeze problemele zonei. Toate ideile de proiecte identificate 

de membrii Comisiei Consultative au fost incluse în paleta de proiecte de bază și complementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imaginea nr. 13: Lucru în grup, Ședința Comisiei Consultative din 18.06.2021; 


