
RAPORT DE ACTIVITATE   2014 - 2017

#makebetter de 3 ani



2

despre noi

MKBT: Make Better este o organizație ce activează în dezvoltare și regenerare urbană în 
România, înființată în aprilie 2014.  

MKBT îmbină cunoaștere avansată, pasiune, dedicare și viziune îndrăzneață în a aborda cele 
mai stringente provocări ale orașelor noastre. 

cum lucrăm 
în domeniul 
dezvoltării și 
regenerării 
urbane? 

Construim oportunități și pretexte 
pentru descoperirea unor căi 
comune de acțiune din partea 
rezidenților, autorităților publice 
locale, organizațiilor non-
guvernamentale și antreprenorilor 
locali.

Lucrăm la îmbunătățirea 
instrumentelor clasice utilizate 
în domeniul urbanismului și 
dezvoltării locale, precum 
strategiile de dezvoltare locală sau 
planurilor urbanistice. Propunem 
modalități de lucru alternative 
pentru provocările greu abordabile 
pe plan local.

Înțelegem particularitățile 
orașelor românești.

Suntem prezenți în 
comunitățile în care lucrăm.

Elaborăm procese participative 
pentru construirea unor 
obiective comune pentru 
dezvoltarea comunității. 

Punem în aplicare programe și 
inițiative inovatoare.

1.

3.

2.

4.

Ne bazăm recomandările 
și acțiunile pe o analiză 
riguroasă a datelor existente 
și pe o bună înțelegere 
a evoluției orașelor în 
contextul mai larg al 
spațiului est-european.  

Ne bazăm recomandările 
și acțiunile pe o analiză 
riguroasă a datelor existente 
și pe o bună înțelegere a 
evoluției orașelor în contextul 
mai larg al spațiului est-
european.  
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sumar 2014-2017

Am lucrat până acum în 25 de comunități, mai mari sau mai mici, orașe, comune sau 
județe, în contexte teritoriale diverse.

*Harta ilustrează locurile unde am 
analizat, creat și învățat din experiența 
oamenilor locului, atât prin lucrul nostru 
ca echipă MKBT, cât și în proiecte 
individuale si colaborări cu alte entități.

Am construit o echipă interdisciplinară, adaptată fiecărui tip de proiect, ce  reunește 
peste 10 specialiști cu experiență în planificare strategică, dezvoltare comunitară, 
economie urbană, infrastructură edilitară, locuire, sociologie și urbanism.

Cercetare și diagnostic de teren Advocacy

Procese consultative Noi modele de practică

Analiză și modelare spațialăStudii socio-economice

În demersurile noastre, am folosit următoarele instrumente:

25 
comunități 

10 
specialiști
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sumar 2014-2017

Conștientizarea vulnerabilității 
urbane la care sunt expuse o 
serie de comunități din România

01

02

Opțiunile de dezvoltare pentru 
orașele mici și mijlocii ale României

România a trecut printr-unul dintre cele 
mai radicale experimente de urbanizare din 
lume din spațiul post-socialist. De la o rată 
de urbanizare de 27,2% în 1956, România a 
atins un nivel de 43,7% in 1977. 

25 de ani mai târziu, majoritatea orașelor 
se confruntă cu provocările restructurării 
economiei locale, ale declinului demografic 
și ale fondului construit sub-utilizat. 

Am devenit mai conștienți de vulnerabilitatea orașelor 
după #Colectiv. Și de limitele capacității de intervenție 
a sistemului medical de urgență. Unele accidente pot fi 
prevăzute. Un hazard real și identificat este riscul seismic 
la care sunt expuse o serie de zone din România. Pentru 
București există o listă de imobile în această situație, nu 
însă și nume și numere exacte ale persoanelor din imobile 
și ce lipsește pentru acțiune.

De ce?

De ce?

Am abordat teme de acțiune de mare relevanță pentru problemele orașelor românești, însă 
insuficient dezvoltate ca practică, sau susținute ca politici publice în România :
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03

04

Capacitarea comunităților locale de a 
căpăta încredere în transformările pe 
care le pot genera prin acțiuni colective

Segregarea socială și spațială, o realitate 
pentru numeroase comunități din România, 
ce arareori se regăsește în statistici 

Strategiile de dezvoltare locală reprezintă deseori primul 
exercițiu de proiecție a viitorului pentru o comunitate. 
Deseori însă acest proces riscă să se oprească deîndată 
cu finalizarea documentațiilor respective. 

Avem încredere că revitalizarea comunităților vine în 
primul rând de la energia și dedicarea oameni implicați 
și dedicați dezvoltării comunităților din care provin, ce 
investesc cu generozitate timp și efort în a găsi soluții 
la nevoile zonei sau a valorifica potențialul local. Ne-am 
propus să sprijinim și să gândim stimuli relevanți pentru 
oamenii care sfințesc locul.

Locuirea informală sau capacitatea de intervenție în comunități 
marginalizate sunt două  dintre filtrele utile pentru a înțelege 
cercul vicios al sărăciei. Informalitatea se referă la lipsa unei 
baze legale, un act minim prin care o persoană și tipologia ei 
devine cel puțin recunoscută la nivel statistic. 

În România există aproximativ 49 338 de gospodării informale.

De ce?

De ce?

sumar 2014-2017
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Dezvoltare economică prin valorificarea mediului 
construit în Reșița

portofoliu de 
proiecte

Când: nov 2016 - prezent

Cum:

Cuvinte cheie: regenerare urbană, 
marketing de oraș, atragere de 
investitori

De ce:

Lucrăm cot la cot cu Primăria Reșița în a radiografia 
mediul construit și rezervele de teren subutilizate sau 
abandonate. 

Realizăm instrumente de promovare a unor noi funcțiuni, 
mobilizare de investitori și fonduri și conectare la nevoile 
comunității. 

Transferăm competențe și creștem capacitatea 
internă a Primăriei de a gestiona programe complexe 
de regenerare și redezvoltare a siturilor industriale 
abandonate.
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Alert – Proiect de conștientizare a riscului seismic 
în București

portofoliu de 
proiecte

Când: feb 2016 - prezent

Cum:

Cuvinte cheie: vulnerabilitate 
urbană, locuire, risc seismic

De ce:

Alert este un proiect dedicat conștientizării riscului seismic în București. 
Platforma online www.seismic-alert.ro culege informații de la cetățeni și 
voluntari cu privire la clădirile aflate în risc seismic din București, în special 
numărul și nevoile persoanelor care locuiesc în acestea. Astfel, până la 
finele anului 2016 am contorizat 4200 de persoane ca locuind în clădiri cu 
risc seismic. 

În demersurile noastre de până acum:
• Am publicat resurse, articole și luări de poziție din partea celor 
care sunt preocupați de această problemă a orașului: cadre didactice și 
studenți care cercetează această temă, specialiști în domeniu și locatari ai 
acestor clădiri. Am contribuit astfel la o mai bună informare, la stimularea 
dezbaterii și creșterea conștientizării riscului. Am susținut, prin apariții TV, 
presă scrisă și online, o mai mare implicare a autorităților în domeniu. 

• Am investigat, prin mers pe teren și discuții cu cei afectați, cazurile 
de nedreptate, abuz, dar și speranță de mobilizare civică. 

• În martie 2017 am lansat cartea „București: Orașul Vulnerabil”.

Ce urmează: 
• Continuarea cercetării pe teren, ghiduri de acțiune pentru asociații; 
și document de politică publică privind locuirea sub risc seismic, împreună 
cu Centrul Român pentru Dezvoltare Locală.
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portofoliu de 
proiecte

Atelierul de locuire Valea Corbului 
- o așezare informală (a)tipică  

Componentele atelierului: 
A. Vizita și analiza de teren în Valea Corbului pentru documentare tipologii de 
nevoi de locuire;
B. Prezentare-dezbatere despre problemele cu care se confruntă așezările 
informale în România și comunitatea din Valea Corbului, în particular, precum și 
direcții de acțiune. 

Am organizat acest atelier de Ziua Mondială a Locuirii împreună cu Fundația Pact, 
în cadrul comunității din Valea Corbului (com. Călinești, jud. Argeș) un exemplu 
reprezentativ de așezare informală.  

Prin acest atelier am urmărit să tragem un semnal de alarmă asupra problemelor 
locuirii informale în România și să aducem în dezbatere posibile piste de acțiune pe 
această temă alături de reprezentanți ai unor instituții relevante: Cancelaria Primului 
Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Romania, Agenția 
Națională pentru Romi, Agenția Națională de Cadastru, Consiliul Județean Argeș, 
Prefectura, Oficiul Județean de Cadastru și administrația publică locală - în acest caz, 
Primăria Călinești.

Când: oct 2016

Cum:

Cuvinte cheie: locuire informală

De ce:
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 Ce am făcut până acum: 
• Harta Inițiativelor Civice: aug 2016 – prezent
• ZVÎC – Zilele Voluntariatului și Inițiativelor Civic: 15-21 
aug 2016
• Bursele Jurnalism de fapte bune: sept 2016 - prezent
• Atelierul de locuire de la Făgăraș: 29-30 sept 2016

Articole și rapoarte detaliate ale atelierelor, evenimentelor 
și inițiativelor realizate se pot găsi pe platforma www.
incredereinfagaras. 

portofoliu de 
proiecte

Încredere în Făgăraș

Când: mar 2016 - prezent

Cum:

Cuvinte cheie: locuire, 
antreprenoriat social, diasporă, 
identitate micro-regională

De ce:

Încredere în Făgăraș este un spațiu de reflecție și acțiune 
pentru revitalizarea zonei Țării Făgărașului. 

Făgăraș și zona sa înconjurătoare ilustrează mai toate 
provocările majore ale României, în special al mediului mic 
urban și rural: localități în declin demografic și profunde 
schimbări socio-umane la nivelul comunităților locale, 
profil economic fărâmițat după restructurarea marilor 
întreprinderi, dar și semințe pline de optimism dinspre 
spirit antreprenorial, inițiative civice și oameni implicați și 
preocupați de soarta comunităților lor. 

Vrem să explorăm soluții pentru aceste provocări, 
construind împreună cu inițiative curente sau mobilizând 
noi resurse, lucrând pe 4 fronturi principale: 

(1) Locuire, (2) Re-activare de spații abandonate sau slab 
valorificate, (3) Antreprenoriat social și diaspora și 
(4) Identitate locală și turism. 
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portofoliu de 
proiecte

Evaluarea de impact a cursurilor de formare profesională 
pentru persoanele vulnerabile din Făgăraș 

Cercetare privind accesarea și impactul sistemului financiar 
- bancar la nivelul comunităților marginalizate 

Când: sept - oct 2015

Când: feb - no 2015

Cum:

Cum:

Cuvinte cheie: incluziune socială, 
inserție pe piața forței de muncă

Cuvinte cheie: financiarizare, 
vulnerabilitate socială

De ce:

De ce:

FESSUD (Financialisation, Economy, Society and Sustainable 
Development) este un proiect de cercetare pan-european 
finanțat prin programul cadru 7 al Comisiei Europene cu scopul 
de a analiza cum poate sectorul financiar sprijini mai bine nevoi 
sociale, economice și de mediu. Am sprijin, în cadrul acestui 
proiect, Fundația PACT în a își dezvolta o mai bună înțelegere 
asupra vulnerabilității și nevoilor grupurilor marginalizate în care 
activează raportat la sistemul financiar bancar din România. 

Am mers pe teren, am făcut interviuri de grup și individuale, 
am procesat date și declarații ale oamenilor pentru a 
înțelege la ce ajută – și cât ajută – proiectele de calificare 
profesională finanțate prin POSDRU la accesarea de joburi 
de către persoanele vulnerabile. Am lucrat cu Asociația 
pentru Participare Cetățenească din Făgăraș, partener de 
implementare a unui astfel de proiect, intitulat ACCES 
PLUS - pentru o piață a forței de muncă incluzivă. Evaluarea 
impactului proiectului ACCES PLUS ajută atât partenerul 
solicitant al evaluării cât și ceilalți parteneri locali într-o mai 
bună înțelegere a impactului activităților lor și rafinare a 
planurilor și strategiilor de lucru ale acestora, pe viitor.
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Ca MKBT, am sprijinit până acum 12 autorități locale în a trasa strategii și planuri 
de acțiune care să răspundă nevoilor locale.  

• Am lucrat cu 5 comunități locale în care activează 
OMV Petrom (Bărbătești, GJ; Provița de Jos, PH; Zemeș, BC, 
Independența, GL; Marghita, BH) în elaborarea de strategii de 
dezvoltare locală, cu metode participative și implicarea largă 
a comunității. 

• Am făcut parte din echipa de elaborare a studiilor de 
fundamentare aferente Planului Urbanistic Ploiești, lucrând 
cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, 
București; 

• Am parteneriat cu Urbasofia pentru elaborarea 
Strategiei de Dezvoltare Urbană Integrată a Zonei 
Metropolitane Cluj, prin coordonarea Agenției de Dezvoltare 
Regională Nord Vest; 

• Am contribuit la planurile de mobilitate pentru Brăila, 
Brașov și Constanța și la elaborarea strategiei de dezvoltare 
pentru Slatina. 

portofoliu de 
proiecte

Când: mai 2014 - no 2015

Cum:

Cuvinte cheie: planificare participativă, 
plan urbanistic, strategie de dezvoltare, 
plan de mobilitate

De ce:
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Cine suntem?

MARINA NEAGU 
ECONOMIST URBAN

MIHAI 
ȘERCĂIANU
INGINER

Marina este economist, cu specializare în economie urbană și dezvoltare 
economică locală. În ultimii 10 ani a lucrat în multe comunități din România 
alte țări din estul Europei, întâmpinând fiecare nouă comunitate cu curiozitatea 
de a cunoaște și dedicarea de a găsi soluții și modele de dezvoltare adaptate 
provocărilor acestora. A învățat de la - și lucrat cot la cot cu - echipe din UNDP, 
Banca Mondială și Consiliul Europei. Și-a aprofundat pregătirea profesională 
prin studii masterale în planificare urbană și regională la UAUIM București 
și London School of Economics.  Echipa MKBT îi este spațiul de inovare și 
generare de noi practici în domeniul dezvoltării locale în România.

MKBT este o echipă interdisciplinară, cu experiență extinsă în procese de planificare 
strategică, participare publică, inginerie, arhitectură, urbanism și dezvoltare economică 
locală.

Echipa noastră combină experiența profesională, susținută și prin practică de teren, în 
lucru direct cu beneficiarii, cu pregătirea academică consistentă, atât în România cât și 
în străinătate. Membrii echipei MKBT au lucrat până în prezent cu peste 20 de autorități 
locale din țară, precum și cu instituții guvernamentale sau internaționale (Banca 
Mondială, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, ONU-Habitat).

Mihai este inginer cu specializare în domeniul ingineriei urbane și dezvoltării 
regionale. Are peste 9 ani de experiență în domeniul ingineriei urbane și 
a sistemelor informatice geografice (GIS), fiind implicat în diferite proiecte 
de dezvoltare și cercetare la nivel național și internațional. A lucrat până în 
prezent cu 7 primării și 4 consilii județene în analiza problemelor și nevoilor de 
investiții în infrastructură și conceperea portofoliilor de proiecte necesare. Este 
absolvent de studii de licență și doctorale al Universității Tehnice de Construcții 
București, unde activează în prezent ca șef lucrări (lector) în cadrul Colectivului 
de Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională.

Echipa
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ANAMARIA 
VRABIE 
ECONOMIST URBAN

BOGDAN SUDITU
GEOGRAF

ANA-MARIA ȚONI
URBANIST

IOANA NENCIU
URBANIST

Anamaria este economist, specializată în dezvoltare economică locală.  A inițiat MKBT 
în 2014 cu convingerea că practica dezvoltării locale trebuie să-și redobândească 
scara umană și relevanța în spațiul est-european. Este de asemenea co-fondator al 
Urban INC. Anamaria are peste 8 ani de experiență în planificare strategică, metode 
experimentale prin cultură, competitivitate regională și dezvoltare economică locală. 
Munca sa a generat strategii urbane, ghiduri și concepte de dezvoltare și regenerare 
urbană, consultări publice și noi mecanisme de finanțare ale sectorului cultural. După 
studii de licență la Academia de Studii Economice, a absolvit studii masterale în Relaţii 
Internaţionale, specializarea Oraşe şi Urbanism la The New School New York în calitate 
de bursieră Fulbright.  Este membră a mai multor rețele internaționale, printre care 
Global Shapers din cadrul Forumului Economic Mondial și a BUILD din cadrul German 
Marshall Fund.

Ana este urbanist cu specializare postuniversitară în Urbanism și Politici Publice. E 
pasionată de procese participative de planificare și regenerare urbană și caută să aducă 
mereu oamenii în mijlocul oricărei discuții sau acțiuni legată de oraș. În ultimii 4 ani s-a 
implicat în diferite proiecte de cercetare, activare și planificare urbană prin implicarea 
comunității în România, Republica Moldova și Suedia. A participat la acțiuni de activare 
comunitară în spațiu public, la realizarea unor studii de fundamentare pentru elaborarea 
documentațiilor de urbanism, precum și în conceperea și susținerea unor ateliere de 
educație urbană. În prezent, caută să construiască punți între gândirea strategică a 
orașului și acțiuni locale, conduse de comunitate.

Ioana este urbanist licențiat în Proiectare și Planificare urbană în cadrul Universității 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, cu specializare postuniversitară 
în Amenajarea teritoriului și Dezvoltare regională. În prezent urmează un program 
internațional de Studii avansate în Urbanism și Dezvoltare imobiliară. Ca parte din 
echipa MKBT coordonează Alert, proiect de conștientizare a riscului seismic în București. 
Are experiență în proiecte de dezvoltare urbană la nivel local, respectiv planificare 
strategică, studii de fundamentare pentru elaborarea documentațiilor de urbanism și 
politici de mobilitate urbană, precum și experiență internațională printr-un program 
intensiv de planificare și proiectare pentru dezvoltarea sustenabilă a periferiilor urbane 
în Europa.

Alături de Marina, Mihai și Anamaria, membrii fondatori ai MKBT includ și pe Alexandru Gotcă (în prezent activând 
în Londra), Cătălina Ioniță și Mihai Alexandru. 

Păstrăm memoria vie a prietenilor și colegilor noștrii Mihai și Cătălina, care și-au pierdut viețile în incendiul din 
Colectiv, pe 30 octombrie 2015, și a căror dedicare și pasiune ne inspiră și animă să dezvoltăm în continuare MKBT. 

Bogdan este geograf, având ca domenii de interes profesional guvernanţa teritorială, 
politicile de locuire, urbanismul şi amenajarea teritoriului, disparitățile socio-teritoriale 
etc. Are o bună cunoaștere a administrației publice, vreme de 7 ani ocupând poziții 
de coordonare în structurile de specialitate privind locuirea, planificarea urbană și 
teritorială din administrația publică centrală. Are experiență internațională, teza sa de 
doctorat fiind realizată în cotutela dintre Universitatea din București și Universitatea din 
Angers (France), iar ulterior a devenit diplomat al Ecole Nationale d’Administration – 
ENA (Franța). A publicat articole și cărți referitoare la mobilitățile rezidențiale urbane și 
periurbane din București, expansiunea urbană necontrolată, așezările informale, politicile 
de locuire și locuirea socială. În acelați timp, este conferențiar universitar la Facultatea de 
Geografie a Universității din București.
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Inițiative conexe

B. Transferăm cunoaștere și competențe către viitori 
profesioniști în domeniul dezvoltării locale

prin rolurile noastre academice și de cercetare, contribuind 
cu activități didactice în cadrul Universității de Arhitectura si 
Urbanism Ion Mincu, a Universității din București - Facultatea 
de Geografie și a Universității Tehnice de Construcții 
București.

În MKBT suntem motivați în primul rând de cauzele pe care le deservim și 
preocuparea continuă pentru a genera impact. În acest sens, eforturile noastre ca 
organizație sunt complementate de implicare activă în foruri decizionale și participare 
în mediul academic.

A. Susținem îmbunătățirea politicilor publice și a 
programelor de finanțare 

Avem o prezență activă în grupuri de lucru precum: 
• Grupul de lucru în domeniul locuirii, ca parte a 
procesului de consultare condus de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în elaborarea primei 
Strategii Naționale a Locuirii; 
• Grupul de lucru privind conversia și reutilizarea siturilor 
industriale dezafectate și abandonate, ca parte a unei inițiative 
conduse de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog 
Civic; 
• Coaliția Anti-Sărăcie, inițiată de Guvernul României 
pentru consultarea actorilor din sectorul privat și societatea 
civilă în conceperea și implementarea Planului Anti-Sărăcie;

Suntem promotori ai instrumentului DLRC - Dezvoltare Locală 
Plasată în Responsabilitatea Comunității - în România:
• 2 luări de poziție pentru îmbunătățirea operaționalizării 
instrumentului DLRC în Ghidul Aplicantului;
• Participare ca membru fondator în Grupul de Acțiune 
Locală Reșița;



Adresa: Str. Popa Petre 23, 
Sector 2, București, 
020802, România

Tel/Fax: +4021.659.68.20

Email: contact@mkbt.ro
Website: www.mkbt.ro

Facebook:
/MakeBetterPlatform

Mulțumim pentru buna colaborare: 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Arcub, Asociația pentru Participare Cetățenească 
Făgăraș, SC Capitel Proiect SRL, Centrul Român pentru Dezvoltare Locală, Facultatea de 
Geografie - Universitatea București, Primăria Mun. Reșița, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, 
Fundația Pact, Fundația ProPatrimonio, SC GEA Strategy & Consulting SA, Ordinul Arhitecților 
din România, OMV Petrom SA, Primăria Bărbătești, Primăria Mun. Brăila, Primăria Mun. Făgăraș, 
Primăria Com. Independența, Primăria Mun. Marghita, Primăria Provița de Jos, Primăria Mun. 
Slatina, Primăria Com. Zemeș, Telekom, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, 
UrbanINC, Urbasofia.



WWW.MKBT.RO


