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De mai bine de 25 ani toate primenirile urbanis-
tice și edilitare ale Chișinăului au un caracter acci-
dental și sunt determinate de factori ce stau în afara 
ideii și mecanismelor de dezvoltare. Schimbările sur-
venite în structura urbană au ca efect o degradare 
a mediului de viață, inclusiv a mediului construit, 
asaltat de diverse tipuri de construcţii-parazit. De-
gradează intens sau este distrus patrimoniul istoric și 
cultural. S-a produs o dezumanizare a spaţiului pu-
blic, cedat de cele mai dese ori automobilelor. orașul 
nu mai este al locuitorilor săi.

Astăzi Chișinăul este o capitală care se schimbă, 
însă nu se dezvoltă. Replicile evoluțiilor urbane euro-
pene din a doua jumătate a secolului XX, bazate pe 
viziunea proiectibilităţii viitorului, a planificării dez-
voltării urbane, încă nu au ajuns să schimbe metoda 
de guvernare. Pentru toate garniturile administrative 
care s-au succedat între timp, la nivel atât local cât 
și central, urbanismul și arhitectura nu au existat ca 
subiecte culturale. Se creează impresia că nici măcar 
pentru arhitecții și urbaniștii de la noi propria lor 
activitate profesională nu mai ține de cultură, nu se 
mai raportează la frumos și durabil.

Acu 10 ani, în 2006-2007, capitala Republicii 
Moldova a avut o șansă neașteptată să-și definească 
viziunile de dezvoltare, beneficiind de suportul unor 
instituţii de specialitate de notorietate internaţiona-
lă în materie de arhitectură, urbanism și dezvolta-
re urbană, ca Skidmore, Owings & Merrill LLP 
(SUA)1, Politecnico di Milano2 și Universitat Au-
tonoma de Barcelona3

1 SoM – companie de arhitectură, design interior, inginerie 
și planificare urbană, fondată în 1936, cu peste 10.000 de 
proiecte în peste 50 de ţări ale lumii. Este renumită pentru 
proiectele clădirilor emblematice ale modernităţii (Burj 
Khalifa, NATo Headquarters) și pentru angajamentul ferm 
de a proiecta excelent, inovativ și durabil. - Vezi mai multe 
la: http://www.som.com/about si http://www.som.com/
projects#view=all& 

2 Politecnico di Milano, întemeiată în 1863, este una dintre 
universităţile de top din Europa, catalogată ca fiind dintre 
cele mai renumite în domenii precum: Engineering, Archi-
tecture, Industrial Design. Din perspectiva mai multor dis-
cipline Politecnico di Milano este o instituţie de cercetare, 
lideră la nivel mondial. În cadrul universitaţii există în pre-
zent cea mai mare școală de arhitectură, design și inginerie 
din Italia.

3 UAB este considerată cea mai bună universitate din Spania, 
conform QS World University Rankings 2012. A fost înfi-

DEsprE un prOIECT InTErnAȚIOnAL DE DEzVOLTArE A CHIŞInĂuLuI
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Ideea de colaborare a venit din partea autorităţi-
lor municipale (Alexandru Corduneanu, consilier 
municipal, și Vasile Ursu, primar general interimar), 
care au invitat la Chișinău doi urbaniști de reputa-
ție bună de la Politecnico di Milano – dr. Massimo 
Tadi și dr. Danilo Palazzo –, dispuși să contribuie la 
elaborarea soluţiilor de dezvoltare pentru Chișinău. 
obiectivul principal urmărit de autorități viza atra-
gerea de competențe și fonduri internaționale pen-
tru elaborarea unor viziuni moderne de dezvoltare a 
Chișinăului, în consonanță cu practicile avansate și 
principiile Cartei Aalborg (Carta municipiilor şi ora-
şelor europene pentru durabilitate, 1994)4.

Între Primăria municipiului Chișinău și Politec-
nico di Milano a fost semnat Acordul de intenţii 
având drept scop „unirea eforturilor pentru elabo-
rarea și implementarea proiectului «Concepția dez-
voltării teritoriului riveran al râului Bâc în hotarele 
municipiului Chișinău»”. Zona destinată planifică-
rii urbane a fost delimitată astfel: șoseaua Balcani 
– Calea Ieșilor – strada Columna – bulevardul Can-
temir – strada Băcioii Noi – strada Uzinelor – strada 
Petricani. Teritoriul vizat are o lungime de circa 16 
km și o suprafață estimativă de 2500 ha (Fig. 1).

Acest teritoriu – care reprezintă, în mare, albia și 
valea Bâcului – este, cu siguranță, cel mai important 
coridor din țesutul urban al Chișinăului. Planul ur-
banistic general din 1989 prevedea reabilitarea aces-
tei zone prin evacuarea întreprinderilor industriale, 
extinderea spațiilor verzi și a zonelor acvatice, con-
strucția unei albii din beton armat și ridicarea debi-
tului râului printr-un sistem tehnologic complicat și 
de un heirupism tipic sovietic. Astăzi, acest teritoriu 
este o succesiune de zone din cel mai rău famate sub 
aspect urbanistic și ecologic din Chișinău. Râul e 
mort, lipsit aproape total de viață biologică, iar spați-
ile riverane sunt total neîngrijite, cu funcții nedeter-
minate și fără vreo perspectivă urbanistică articulată 
clar de administrație (locală sau centrală). În același 

inţată în 1968 și este a doua universitate din Spania ca mări-
me și istorie, avand peste 50.000 de absolvenţi.

4 Conferința de la Aalborg, 2004, „Angajamentele de la Aal-
borg”, http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/content/
JoIN/finaldraftaalborgcommitments_01.pdf; The Aalborg 
Charter, http://www.sustainablecities.eu/aalborg-process/
charter
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timp, teritoriul la care ne referim este naturalmen-
te spațiul de osmoză între zonele urbane dezvolta-
te istoric pe ambele maluri ale Bâcului, este liantul 
urbanistic și coridorul biologic de bază al structurii 
ecologice a Chișinăului. În sfârșit, aceasta este resur-
sa geografică cea mai importantă pentru orice viziu-
ne de dezvoltare a Chișinăului în secolul XXI.

Acordul interinstituțional amintit, semnat de 
Primăria Chișinău și de Politecnico di Milano, pre-
vedea și organizarea unui workshop internațional cu 
experţi (urbaniști, arhitecți, ingineri și biologi ur-
bani) din mai multe ţări europene, care urma să se 
desfășoare la Politecnico di Milano. În cadrul work-
shopului urma să fie elaborată Concepția Planului 
urbanistic zonal (Master-plan).

Primăria a garantat, printr-o adresa trimisă la Po-
litecnico di Milano, participarea autorităţilor muni-
cipale la acoperirea a 50% din cheltuielile necesare 
desfășurării workshopului (contribuție municipală 
de circa 50 mii euro), celelalte 50 % fiind acoperite 
din fonduri europene atrase de instituţiile reprezen-
tate de elaboratori.

Etapa de pregătire a atelierului de urbanism și 
arhitectură de la Milano a durat în jur de trei luni 

(decembrie 2006 – martie 2007). În prima perioadă, 
de prospecție, au avut loc întruniri ale urbaniștilor 
de la Politehnico di Milano (dr. Massimo Tadi și dr. 
Danilo Palazzo) cu specialiști din diverse domenii 
de la instituţiile de specialitate municipale și nați-
onale („Chișinău-Proiect”, Direcţia Arhitectură și 
Urbanism, Agenția „Apele Moldovei”, Uniunea Ar-
hitecților din Moldova, Catedra de arhitectură și ur-
banism a Universității Tehnice din Moldova, INCP 
Urbanproiect). La aceste întruniri, drept exemplu de 
studiu de caz și ofertă de dezvoltare a unei zone ur-
bane centrale a fost prezentată și analizată una dintre 
lucrările profesorului dr. Massimo Tadi – „overall 
vision for Timisoara”5.

Primăria municipiului Chișinău a constituit un 
grup inițial de lucru, în care au fost cooptați, pe lân-
ga dr. Massimo Tadi și dr. Danilo Palazzo, arhitecții 
din Chișinău Anatolie Gordeev și Mihai Eremciuc. 
S-au ținut mai multe ședințe de informare și colecta-

5 Massimo Tadi, Timisoara 2020. Overall vision. A case study, 
http://www.academia.edu/3328358/Timisoara_2020_
overall_vision._A_case_study. Ulterior această lucrare a 
fost aprobată la nivel local și național și inclusă în Planul ur-
banistic general al municipiului Timișoara.

Fig. 1. Perimetrul teritoriului supus proiectării (o lungime de circa 16 km și o suprafață estimativă de 2500 ha)
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re de date la toate instituțiile de profil municipale și 
naționale.

Către mijlocul lunii februarie 2007 grupul de lu-
cru a elaborat Briefbook-ul Workshop-ului Interna-
țional de Arhitectură și Design Urban „An overall 
vision for Chisinau” (Fig. 2). Atelierul s-a desfășurat 
ulterior la divizia din Lecco a instituției politehnice 
în perioada 26 februarie-10 martie 2007. organiza-
torii, grupul de lucru și Facultatea de Arhitectură și 
Design Urban de la Politecnico di Milano, au atras 
pentru participare la lucrările Atelierului o echipă 
interdisciplinară de profesioniști (Fig. 3), staff-ul in-
cluzând notorietăți internaționale (dr. Daniel Rin-
gelstein6) și europene (dr. Massimo Tadi7, dr. Danilo 
Palazzo8, dr. Francesc Muñoz9).

Deoarece Primăria Chișinău nu și-a onorat obli-
gațiile financiare asumate și garantate anterior, com-

6 Daniel R. Ringelstein, AIA, Director of Urban Design and 
Planning, http://www.som.com/about/leadership/danie-
l_r_ringelstein

7 Massimo Tadi, http://polimi.academia.edu/MassimoTadi/
CurriculumVitae

8 Danilo Palazzo, http://daap.uc.edu/academics/planning/
sop_directory.html?eid=palazzdo&thecomp=uceprof

9 Francesc Muñoz, http://geografia.uab.es/paisatge/images/
documents/nota%20currculum%20francesc%20muoz%20
cast.pdf

Fig. 2. Briefbook (copertă). Workshopul Internațional de Arhitectu-
ră și Design Urban „An overall vision for Chisinau”

Country
Project leader Massimo Tadi / Politecnico di Milano Italy

Danilo Palazzo / Politecnico di Milano Italy
Daniel Ringelstein / SOM UK
Anatolie Gordeew / Institutul de Arhitectură Moldova

Consultants Francesc Munoz / Università barcelona Spain
Emanuel Ramirez / SOM UK
Ilaria Dicarlo / SOM UK
Mihai Eremciuc / Chisinau Moldova

Participants BE participants, engineer Beyleryan Arda Turkey
BE participants Giulio Zani Italy
BE participants, architect Janos Petr Czech Republic
BE participants, engineer Kishali Emre Turkey
BE participants, engineer Topcu Burak Turkey
BE participants, architect Rex Gapuz Philippines
BE participants, engineer Winkler Andrzej Poland
BE participants Gabriele Lobaccaro Italy
BE participants Andrea Borghi Italy
BE participants Vincent Philippe France
Italian expert, architect landscaper Angela Colucci Italy
Italian expert, architect Frank Nolesini Italy
Spanish expert, geographer Oriol Porcell Spain
Moldova expert, architect Anastasia Cataeva Moldova
Moldova expert, architect Sergiu Bulgaru Moldova
Moldova expert, architect Ion Eremciuc Moldova

Fig. 3. Componența nominală a echipei interdisciplinare a Atelie-
rului „An overall vision for Chisinau”

WORKSHOP, MILANO, 26.02-10.03.2007
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ponenta chișinăuiană a Atelierului nu a reușit să se 
deplaseze la Milano și a participat la lucrările Atelie-
rului în regim on-line.

Metodologia aplicată a fost aceeași, ca la elabora-
rea master-planului „overall vision for Timisoara”. 
S-a lucrat după un calendar (Fig. 4) elaborat de gru-
pul de lucru și coordonat cu beneficiarul. În prima 
etapă workshopul s-a desfășurat în cinci subdivizi-
uni: 1. Energie; 2. Mediu; 3. Transport și mobilitatea 
populației; 4. Dezvoltare; 5. Economia implementă-
rii.

Subdiviziunea ENERGIE a făcut o analiză a 
orașului din punctul de vedere al infrastructurii și 
al dotărilor cu energie, dupa care a emis propuneri 
pentru dezvoltarea durabilă a orașului și a sectoare-
lor componente.

Subdiviziunea MEDIU a definit strategia de dez-
voltare a cadrului de mediu (zone acvatice și verzi), și 
anume: 1. Principiile de bază pentru elaborarea Co-
ridorului de mediu al râului Bâc; 2. Spații publice de 
interes sportiv și recreere în valea Bâcului; 3. Îmbu-
nătațirea calității apei râului; 4. Îmbunătățirea cali-
tății solurilor (prin plantarea în anumite zone a unor 
plante care detoxifică solul); 5. Producerea biomasei 
– determinarea zonelor pentru utilizare agricolă și 
producerea biomasei; 6. Au fost determinate acțiuni-
le necesare pentru excluderea riscurilor de inundație.

Subdiviziunea TRANSPoRT și MoBILITA-
TEA PoPULAȚIEI: 1. Transport: Rețelele in-
ternaționale; 2. Transport: Rețelele naționale; 3. 
Transport și mobilitate: o noua concepție a mo-
bilitații urbane; 4. Un model nou al sistemului de 
transport public; 5. Determinarea unei ierarhii noi a 
structurii de transport și a intersecțiilor.

Subdiviziunea DEZVoLTARE: 1. Două scena-
rii (în dependență de condițiile economice), luând 
în considerare creșterea populației; 2. o analiză a 
modului de folosire a teritoriului; 3. Propunere de 
zonificare funcțională; 4. Cercetarea tipologiei și 
structurii locuințelor; 5. Determinarea coridoarelor 
de dezvoltare; 6. Posibilitațile dezvoltării; 7. Propu-
neri de folosire a teritoriilor; 8. Propuneri pentru 
densitatea populației; 9. Planul general / o nouă vi-
ziune integrată a Chișinăului; 10. Caracteristici de 
dezvoltare și calitate pentru sectoarele urbane.

Subdiviziunea ECoNoMIA IMPLEMENTĂ-
RII: A fost elaborat sistemul de implementare ca in-
strument în multe niveluri / Cumularea structurilor 
de la nivelul teritoriului până la cel național, împăr-
țind sarcinile în dependență de nivelul de competen-
ță / Fiecare nivel al implementării este structurat în 
trei capitole: a) tipul acțiunii, b) sursele de finanțare, 
c) efectul realizat.

Lecco Workshop 2007
Chisinau City Vision

26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Team Review             Initial Team Strategies & Approach                Review Analysis / Brainstorm Preliminary Concepts                   Review Concepts / Synthesis of Ideas     Establish Final 'Choices' & Direction                    Final Pick-ups / Priorities

City Vision / Corridor Vision Kick-Off

Transport Infrastructure - Rail & Roads

International Transport Infrastructure - Rail & Roads

National City Access / Connections Transport Infrastructure - Rail & Roads

City How to ‘Bridge’ the rail tracks & river City Scale Presentation

Corridor Rail Strategies City Scale

Street and Pedestrian/Cycle Frameworks Station Location Develop Illustrative Material

Open Space / Ecology / Landscape Illustrative Plans

Water Open Space / Ecology / Landscape Open Space / Ecology / Landscape

Pollution River Corridor

Parks, Recreation, Leisure Green Links

Public Places, Plazas, etc. Natural Landscape Preservation

River Corridor Sustainable Drainage Corridor

Flood Zone & Levels Develop Preferred Framework Corridor

Develop Illustrative Material

Energy Energy Energy Accessibility

From Water, Wind, Sun Urban Places Illustrative Plans

Sustainable Building Design Development Uses Illustrative Model ?

Building Orientation Urban Massing Illustrative Views

Sustainable Planning - Transport, Mixed-Use Vehicular & Pedestrian Street Typologies

Economy Economy Economy

Projected Population Increase Potential Development Land Requirements

Framework of Factors for Growth

Exonomic Strengths

Education & Skills

Gov't Initiatives / Funding Opportunities

Potential Economic Growth Sectors

Development Potential Development Potential Development Potential

General City Land Use Future Corridor District Identity

District / Neighbourhood Identity            - How to ‘Build Community’ Massing Scenarios

Urban Character Framework Scenarios

Urban Grain of the City           - Future Land Use Potential

Scale comparisons w/ other places           - Potential Development Sites

Growth Scenarios ‘Lines of Influence’ from surrounding urban context 

    Low            – View Corridors, Access

    Mid Urban Place Making

    High Integration w/ Connections

    Potential Land requirements Integration w/ Open Space

Corridor Edges - Land Use Urban Character

Corridor Character Zones Benchmark Examples, Scale Comparisons

Presentation Preparation

February March

Preliminary Concepts

Analysis / Research

Preliminary Plans

Final Plan Refinements

Fig. 4. Calendar
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În partea a doua a workshopului, într-un efort 
concertat de sintetizare a ideilor, au fost elaborate 
componentele master-planului „overall vision for 
Chișinău”. Toate activitățile au fost realizate în con-
cordanță cu obiectivele, politicile și programele PUG 
2025, elaborat în 2006.

La sugestia grupului de lucru, lucrarea denumi-
tă „A new spring for Chişinău” a fost prezenta-
tă și discutată la Departamentul de Arhitectură și 
Planificare Urbană de la Politecnico di Milano. La 
prezentare au participat, împreună cu prorectorul 
Politecnico di Milano, prof. Riccardo Pietrabissa, și 
președintele UniverLecco, Vico Valassi, și Excelența 
Sa, consulul onorific al Republicii Moldova în Italia, 
dr. arhitect Maria Vittoria Jonutas Puscasiu.

Materialele acestui workshop au fost elaborate în 
formatul necesar prezentării lor ca proiecte investiți-
onale la cele mai importante forumuri ale investitori-
lor din Nice și Cannes (Franța).

Lucrarea a fost bine primită de specialiști, ulterior 
fiind prezentată și discutată în cadrul unor întruniri 
de specialitate la o serie de universități europene și 
americane. Pickups-urile finale au fost postate, drept 

exemplu reușit de analiză, studiu și viziune complexă  
de dezvoltare a unei zone urbane, pe pagina web 
a companiei Skidmore, Owings & Merrill LLP 
(SUA), una din cele mai mari și influente în lume 
societăți private de arhitectură, design interior, ingi-
nerie și planificare urbană (Fig. 5-14).

Primăria municipiului Chișinău nu și-a respectat 
obligațiunile contractuale și nu a plătit până în pre-
zent partea sa de cheltuieli asumate (Fig. 15), deși, la 
insistențele Consiliului municipal Chișinău, ale gru-
pului de lucru, ale administrației universitare de la 
Milano, în bugetele anuale 2008-2011 au fost alocate 
sumele necesare pentru acoperirea contribuției pre-
văzute pentru organizarea și desfășurarea Atelierului 
Internațional de la Politecnica di Milano.

Sperăm că, la cererea autorităților actuale ale 
municipiului Chișinău și la achitarea unui avans de  
30 % (circa 13 mii euro) din contribuția asumată, 
lucrarea mai poate fi prezentată la Chișinău, în fața 
opiniei publice și a specialiștilor, pentru a fi discuta-
tă, actualizată și luată ulterior drept parte a viziunii 
de dezvoltare a Chișinăului pentru prima jumătate a 
sec. XXI.

Fig. 5-14. Pickups-urile finale ale master-planului pentru Chișinău de pe pagina web a companiei Skidmore, Owings & Merrill LLP (SUA)
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Fig. 15. Copia facturii neachitate de Primăria municipiului Chișinău


