
Cunoaștere pentru regenerare urbană



+ MKBT: Make Better este o organizație ce activează în domeniul dezvoltării și 

regenerării urbane în România, înființată în aprilie 2014.

 

+ Mai precis, conturăm, validăm și coordonăm procese de regenerare și 

dezvoltare prin care cât mai multe orașe din România să devină cea mai bună 

versiune a lor posibilă și cel mai bun loc pentru locuitori.

+ În cei patru ani de activitate de până acum, am lucrat în peste 30 de comunități 

din România sprjinind autorități locale, ONG-uri sau chiar companii în a înțelege mai 

bine comunitățile în care activează și în a genera strategii, programe și servicii 

pentru regenerarea acestora.

Dacă ai atribuții sau preocupări în zona dezvoltării locale, iar seviciile MKBT ți se par utile, sau 

dacă te gândești la un alt mod prin care poți interveni pentru binele orașului tău, scrie-ne și 

hai să facem bine să colaborăm! Vom traduce orice provocare într-un plan clar de acțiune 

și vom conecta resursele necesare pentru ca proiectele să devină realitate.

Pe www.mkbt.ro poți citi mai în detaliu despre câteva proiecte MKBT: Make Better finalizate. 

Majoritatea au pornit similar, de la un mail sau o discuție, și au ajuns să schimbe modul în 

care ne putem uita în prezent la orașe și la viitorul acestora. 

Cunoaștere pentru regenerare urbană. 

Să-ncepem!  



Ce e regenerarea urbană?

De ce regenerare urbană în România? 

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% în 

1977, respectiv 54% în 1992. 25 de ani mai târziu, 

majoritatea orașelor se confruntă cu provocările 

dezindustrializării și restructurării economiei locale, 

ale declinului demografic și ale dificultăților legate 

de gestiunea fondului construit urban.

Ce facem?

1956 1977 1992

Regenerarea urbană este abordarea inteligentă pentru renașterea orașelor și a 

comunităților sale. 

Este un proces ghidat, care urmărește să inverseze declinul economic, social și 

fizic al locurilor care se confruntă degradarea spaţiului construit, competivitate 

economică slabă și calitate a vieții redusă.

Ajutăm orașele și comunitățile să își valorifice potențialul.

Identificăm conexiunile dintre date, instituții, locuitori și rezultate și să refacă 

legăturile dintre acestea, pentru a răspunde celor mai stringente provocări ale 

orașelor. Sau, foarte pe scurt, cunoaștere pentru regenerare urbană.



Identificăm potențialul de dezvoltare 

al comunităților și îl traducem într-un 

plan de acțiune realist.

Identificăm actori interesați de 

dezvoltare locală și sprijinim acele 

inițiative care pot transforma în bine 

orașul și comunitatea - pe termen lung, 

intervenind asupra cauzelor, nu doar 

asupra efectelor imediate.

Clarificăm aspecte tehnice în care se 

blochează inițiativele altor actori care 

vor să transforme orașele și 

comunitățile în bine – ONG-uri, afaceri 

cu amprentă locală și chiar autorități. 

MKBT: Make Better, traducător și curator de potențial
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Make better CITIES
Make better COMMUNITIES
Make better POLICIES

NE (RE)CUNOAȘTEM. 
Obiectiv comun: orașul

EVALUARE INIȚIALĂ

DECIDEM ABORDAREA EVALUĂM IMPACTUL

LUCRĂM ÎMPREUNĂ

scalare

alte
acțiuni

replicare

Decidem împreună care scenariu de acțiune este 
cel mai potrivit pentru starea curentă a lucrurilor. Ne imaginam ce putem 

face împreună pentru 
comunitatea locală.  

Inițiative 
existente/ 
Proiecte izolate 
/ Blocaj tehnic / 
Impact pe 
termen scurt 

Reluăm analiza inițială și 
evaluăm impactul 
acțiunilor noastre. 

Atelier de 2 zile de 
diagnostic provocări și 
oportunități locale; Punem în practică 

scenariul de acțiune ales.

Cum?

Cum lucrăm?

Ne asigurăm că politicile publice 

răspund nevoilor reale ale orașelor 

noastre și că hotărârile de la nivel local 

permit și sprijină procesul de 

regenerare.

Valorificăm bune practici 

internaționale și le adaptăm 

contextului regional și local, pe care îl 

cunoaștem îndeaproape.

Susținem toate aceste procese prin 

cunoaștere avansată în domenii 

diverse dar complementare: economie 

urbană, inginerie civilă, urbanism, 

geografie, antropologie și dezvoltare 

comunitară. 



Ce putem face concret – 3 scenarii de colaborare

MKBT: Make Better Cities 
Asistență tehnică și instruire pentru procese de regenerare urbană. 

Recomandat când dezvoltatorul, investitorul sau autoritatea locală sunt direct 

implicați  

+ Analize, diagnostic situație existentă în oraș și potential de valorificare a zonelor 

de brownfield prin procese de regenerare urbană; 

+ Planificare strategică pentru regenerare urbană; 

+ Capacitare, transfer de know-how și dezvoltare de parteneriate strategice. 

MKBT: Make Better Communities
Design de program pentru dezvoltare locală

Recomandat când organizația locală își testează sau își scalează acțiunile la 

nivel de oraș 

+ Design procese de planificare strategică pentru organizații cu impact pentru 

comunitate; 

+ Concept curatorial pentru programe de incubare și pentru expoziții. 

MKBT: Make Better Policies 
Advocacy 

Recomandat când organizația locală își propune să intervină la nivel de politici 

publice într-un sector relevant pentru dezvoltarea locală și regenerarea orașului  

+ Evaluare legislație în raport cu provocarea semnalată; 

+ Elaborare de propuneri de politici publice (proiecte de lege); 

+ Design și suport implementare campanii de advocacy, inclusiv componenta de 

conștientizare. 
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