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BUILD UPON este cel mai mare proiect de 
colaborare din lume pe tema renovării fondului 
construit - reunind peste 1.000 de organizații, din 
13 țări, la peste 80 de evenimente în 2016-17. 
Acesta își propune să creeze o revoluție în 
renovare pe întreg continentul european, ajutând 
țările să actualizeze strategile naționale pentru 
renovarea clădirilor existente, până la data de 30 
aprilie 2017, termenul limită al Uniunii Europene. 

CREDEM CĂ PUTEM AVEA CLĂDIRI MAI BUNE DECÂT AVEM ÎN PREZENT

Scopul cheie al acestui workshop a fost: 

1. Elaborarea unei declarații de ambiție rezultat al
consultării părților interesate, care să conțină un set de
recomandări pentru co-crearea a Strategiei Naționale de
Renovare a României

2. Obținerea unei noi versiuni a strategiei actuale
însoțită de un plan de implementare care să ne
reprezinte și să schimbe România prin renovarea
sustenabilă a fondului de clădiri existent.

3. Obținerea de clădiri mai frumoase, mai sigure, mai
sănătoase, mai confortabile, de calitate superioară,
renovate la înalte standarde de eficiență energetică și
totodată responsabile față de mediu, comunități și
planetă.

Agenda o puteți găsi aici. 

Subiectul Principal cuprinde: 

Ce ar trebui făcut pentru ca „transformarea pozitivă a 
României” să fie sinonimă cu „transformarea pozitivă a 
renovării fondului construit”? Ne-am îndreptat atenția 
și am aprofundat situațiile problematice întâlnite până 
în prezent, pentru a crește nivelul de siguranță a 
construcțiilor, nivelul calitativ al acestora, transparența, 
implicarea și participarea tuturor actorilor în procesul 
integrativ al implementării unei Strategii Naționale de 
Renovare. 

Principalele Bariere Adresate: 

Creșterea gradului de conștientizare precum și 
dezvoltarea instrumentelor economico-financiare au 
fost identificate de către grupul nostru de lucru drept 
principale bariere, dar și principale oportunități. 

Aceste strategii sunt critice pentru reducerea 
consumului de energie al Europei, reducerea 
efectelor schimbărilor climatice, precum și crearea 
unor clădiri care oferă o înaltă calitate a vieții 
pentru toți. 

SCOPUL WORKSHOPULUI SUBIECT PRINCIPAL / BARIERE 

http://www.rogbc.org/Downloads/Evenimente/agenda_galati.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOCAREA BUILD UPON 

Uniunea Europeană solicită fiecărei țări să stabilească o "strategie națională de renovare", o strategie pe termen lung 
pentru renovarea locuințelor și clădirilor comerciale la standarde înalte de eficiență energetică. 

Acest lucru a fost făcut pentru prima dată pe data de 30 aprilie 2014, cu obligativitatea lansării unor noi versiuni 
îmbunătățite ale strategiilor la fiecare trei ani după această dată, următorul termen limită fiind pe data de 30 aprilie 2017. 
Deci, cum facem? 

Astăzi, multe dintre persoanele și organizațiile implicate în această provocare nu sunt angajate în mod activ în dezbaterea 
strategiei naționale de renovare. De aceea este necesară o colaborare structurată la scară largă între părțile interesate și 
între inițiativele de succes pentru a revoluționa procesul de renovare de care are nevoie Europa. 

Deși prima versiune a Strategiei Naționale de Renovare a fost considerată exemplu de bună practică și situată pe locul 3 în topul 
strategiilor de către Uniunea Europeană (European Commission/2016/JRC Science for Policy Report/ Synthesis Report on the 
assessment of Member States’ building renovation strategies/pg 14, 17), planul de implementare eficient și îmbunățirea nivelului de 
ambiție necesită în continuare un efort susținut. Rezultatele sesiunilor de consultare publică s-au concretizat într-o declarație de 
ambiție care cuprinde un set de recomandări pentru autoritățile guvernamentale, menite să îmbunătățească strategia națională 
existentă de renovare a fondului construit. Dialogul părților interesate s-a derulat cu ocazia a 10 ateliere de lucru susținute în București 
și diverse regiuni ale țării, precum Moldova, Banat, Oltenia, Transilvania și Dobrogea, în primăvara anului 2016. Sesiunile de consultare 
publică organizate în formula inovatoare „World Cafe” precum și participarea unor experți naționali și internaționali care au prezentat 
exemple de bune practici, au contribuit la consolidarea unei colaborări constructive pentru  co-crearea Strategiei Naționale de Renovare 
și au dat naștere unor noi idei pentru implementarea acesteia în creșterii eficienței energetice și a gradului de sustenabilitate a fondului 
construit.  



 

 

Călătoria Dialogului BUILD UPON 

În perioada aprilie - iunie 2016, în România s-au organizat o serie de ateliere de lucru axate pe consultarea publică a părților interesate în 

vederea co-creării Strategiei Naționale de Renovare. În ultimele săptămâni am străbătut peste 4000 de kilometri, am organizat 10 sesiuni 

de consultare publică în Cluj, Iași, Galați, Brașov, Craiova, Timișoara și București unde am discutat cu peste 400 de persoane de toate 

vârstele, categoriile sociale și profesionale în realizarea Co-creării și sprijinirii implementării Strategiei Naționale de Renovare a României. 

Obiectivul acestor sesiuni de consultare a fost facilitarea dialogului între toate părțile interesate și responsabilizarea lor în vederea 

transformării fondului construit al României, atât public, cât și privat, într-unul eficient energetic și sustenabilitate. 

OBIECTIVE 

1. Abordarea provocării procesului actual de renovare în România;
2. Definirea procesului BUILD UPON pentru a permite părților interesate să se implice și să participe la dialog;
3. Explorarea opiniilor părților interesate, pentru a afla cum putem construi o comunitate de mare impact împreună.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Q&A 

1. Ce instrumente financiare ar fi

relevanteăpentruăsprijinireaărenov riloră
eficienteădpvdăenergetică iăsustenabile?

Ca și instrumente financiare relevante pentru

spriji irea re ovărilor efi ie te e ergeti  și 
sustenabile, ar trebui accesate: fonduri POR; fonduri 

guvernamentale; mecanisme financiare ale 

autorităților lo ale pri  s utirea de taxe pe ti pul 
lu rărilor și ale taxei pe proprietare pe tru lădiri 
suste a ile; asigurarea de proie te și hotărâri ale 
consiliilor locale; fonduri de garantare; asigurarea de 

î tâl iri i for ative u autoritățile lo ale despre 
diversele i stru e te fi a iare și e efi ii ale 
re ovării; redite de re ovare u do â dă 
prefere țială pe tru rea ilitarea lădirilor pri  ă i 
precum CEC, BCR, Raiffeisen - u do â dă % și 
gara ții guver a e tale; fo duri europe e; taxa de 
rea ilitare î  azul î  are aso iațiile de propritari u 
au fo duri și atunci costurile sunt suportate de

pri ării iar plata se o ți e taxa de rea ilitare lu ară 
are este ai i ă de ât osturile pe tru e ergie. Î  

costurile aferente proiectului, costurile de proiectare 

ar tre ui să fie u  e efi iu plătit de pri ărie și 
orga izat pri  li itații, pri tr-un parteneriat public-

privat.  

2. Cumăputemăcre teăgradulăde

con tientizareăînărândulăbeneficiariloră 
finali vis-a-visădeărenov rileăeficienteă 
dpdvăenergetică iăsustenabile?

Gradul de o știe tizare în rândul beneficiarilor 
fi ali poate fi res ut pri  a pa ii de edu are și 
i for are î  eea e privește i pa tul re ovărilor 
asupra patri o iului de lădiri; autoritățile lo ale 
ar tre ui să reeze pu te de i for are și roșuri 
i for ative are să e țio eze riterii lare pe tru 
fia are tip de lădire u e efi ile afere te 
re ovării. Autoritățile lo ale tre uie să i pu ă 
legal soluții de re ovare ore te și u a i  
a eptate și să se a gajeze î  verifi area lu rărilor 
de o stru ție și a alității a estora, motivând astfel 
proprietarii să adopte soluțiile opti e raportate la 
alitate/preț. Ca pa iile de i for are ar tre ui să 

prezi te aso iațiilor de proprietari alter ativele 
financiare existente (granturi, împrumuturi, taxe de 

reabilitare etc.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tru re ovarea efi ie tă dpdv e ergeti  și 
suste a ilă a lo ui țelor, tre uies  soli itate de la 
u iu ea arhite ților, guver  și registrul ur a iștilor 
regle e tările a tuale privi d rea ilitările 
lo ui țelor. Î  preze t, u există o oeziu e și 
omogenitate a proiectelor de reabilitare referitor la 

desfășurarea pro esului î  Ro â ia, ulte di tre 
re o a dări i luzâ d o listă de produse 
complementare (agrement tehnice al 

produ ătorilor di  partea OAR . A este 
regle e tări tre uies  fă ute î  ola orare u  
Ordi ul Arhite ților di  Ro â ia pe tru  a gara ta 
soluții profesio iste, opti e, suste a ile a 
re ovărilor. Totodată lo urile ar tre ui re ovate 
o plet, părțile neanvelopate pe blocuri fiind din

auza faptului ă lo uitorii au re ovat pri  resurse 
proprii, eștii d u  să a eseze fo duri sau să 
ola oreze u pri ăria pe tru surse de fi a țare 

de rea ilitare o pletă.

5. Ce se poate face ptr renovarea

eficient ădpdvăenergetică iăsustenabil ă
aăcl dirilorăreziden ialeă(blocuriădeă
locuin eă iăcaseăindividuale)?

3. Cum putem împuternici beneficiarii

renov riiăs ăaib ăunărolădeădecizieăînă
calitateaărenov rii?

Be efi iarii re ovării pot avea u  rol de de izie î  
alitatea re ovării prin informarea referitoare la

ava tajele utilizării de ateriale și soluții efi ie te 
dpdv energetic, prin exemple de bune practici în 

re ovările fă ute pâ ă a u , pri  o ți erea u ui 
ghid pentru beneficiar privind bune practici în 

re ovare a o pri ă i formare. Trebuiesc separate

soluțiile î  fu ție de tipul de i o il, astfel î ât să 
existe u  u ăr redus de opțiu i sta ilite de 
experții î  do e iu exe plu: soluție u vată 

i erală, u polistire  și u te uieli 
termoizolante) care sa fie compatibile cu situl și 
tipul o stru ției și totodată u valoarea ei 
(exemplu: în situri istorice polistirenul nu 

reprezi tă o soluție ore tă . Ca pa ia de 
o știe tizare a populației tre uie să fie o isă și 
lară î  are să fie preze tate or ele sta ilite 

prin lege.  

4. Care sunt cele mai mari bariere în

implementarea unei strategii

sustenabile de renovare a fondului

construit?

Cele mai mari bariere în implementarea unei 

strategii sustenabile de renovare a construit includ: 

reti e ța și lipsa de i for are a aso iațiilor de 
proprietari; indisponibilitatea proprietarilor de a 

realiza a este proie te; reti ie ța autorităților 
pu li e de a realiza re ovări ore te u fo duri 
guver a e tale sau europe e și o lipsă a 
i for ațiilor referitoare la a este progra e î  
râ dul e efi iarilor fi ali; lipsa o sultărilor 
pu li e. Drept soluții - ar trebui create campanii de

o știe tizare a pu li ului; fa ilitarea a esării 
resurselor fi a iare pe tru re ovări pri  fo duri 
europene sau parteneriat public-privat și 
i pli area autorităților î  a este s he e fi a iare 
fără î eti iri ale pro esului pri  otive de o trol 
fi a iar sau lipsă a bugetului; crearea unui

departa e t de efi ie ță e ergeti ă la ivelul 
autorităților lo ale are să fu țio eze a u  lia t 
de i for are î tre e efi iarii fi ali și autorități; 
un management mai bun al proiectelor la nivel de 

autorități; rearea u ui plan de implementare al

strategiei ațio ale de re ovare are ar tre ui 
i pus o siliilor lo ale pe tru adoptare și 
implementare; continuarea unui dialog între 

părțile i teresate și autoritățile lo ale.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Cum putem trece peste problemele

curenteălegateădeărenov rileă
superficialeă iăs ăîncuraj măoameniiăs ă
sprijineărenov riămaiăsigure,ădeăoă
calitateămaiăbun ă iăverziăînă
profunzime? 

7. Ce se poate face pentru renovarea

sustenabil ăaăcl dirilorăpubliceă(gr dini e,ă
coli,ăspitale,ăsediiăadministrativeă iă

monumente istorice)? 

Drept soluții tre uies  fă ute a pa ii de s hi are a 
mentalității la ivelul populației referitor la e efi iile 
suste a ilității; tre uies  aduse propu eri u soluții 
tehnice corecte, sustenabile; trebuiesc promovate 

s he e de fi a țare di  partea autorităților pu li e 
lo ale sau guve a e tale pri  Axa 5 . și 5.3 din cadrul

POR, des hise pe tru rea ilitări ter i e; tre uies  
reate fa ilități pe tru utilizarea teh ologiilor verzi, u  

ar fi s utirea taxei pe proprietate pe o perioadă de  a i 
î  azul re ovărilor suste a ile; tre uie reată o 
expertiză a lu rărilor pe tru a i ple e ta soluțiile ele 
mai sustenabile. Accesarea unei noi axe deschise prin 

POR pe tru rea ilitarea lădirilor istori e reează 
oportu ități pe tru autoritățile pu li e de a putea pu e 
în aplicare proiecte municipale sau pe cartiere, un astfel 

de pro es de rea ilitare avâ d și u  i pa t e o o i  de 
sporire a ve iturilor fir elor de o stru ții și de 
arhite tură, pra ti  ări d fo dul de taxe lo ale 
o ți ute pri  rearea de lo uri de u ă.

Pe tru re ovarea suste a ilă a lădirilor pu li e, este 
e esar u  set de regle e tări ore te î  eea e 

privește legislația î  vigoare. A este ăsuri tre uies  
i luse î  strategia lo ală de i terve ții  a prioritate și 
pro ovată î  ugetul lo al. Proie tarea și exe uția 
lădirilor pu li e tre uies  fă ute de e hipe de 

profesio iști are să apli e soluțiile teh i e opti e de 
re ovare pe tru astfel de lădiri, pentru a contribui la o

re ovare efi ie tă di  pu t de vedere e ergeti , 
suste a ilă dar și esteti ă pe tru a rea orașe fru oase 
și a păstra uloarea lo ală. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un oraș reprezint  un organism interconectat în care

seă reg sesc oportunit ți economice, culturale prin

moștenireaăunuiăpatrimoniu arhitectural, educaționale,

sociale,ă deă infrastructur ă șiă mediu,ă acesteă sisteme

fiind interdependente. Orice proiect de dezvoltare 

trebuieăs ăseăconformezeăcerințelorălegaleăreferitoareă
laă eficienșaă energeticșă șiă s ă adresezeă problemeleă
energetice locale. Avem nevoie de o colaborare 

multidisciplinar ă bazat ă peă ună dialogă reală careă s ă
îndrepteă Româniaă spreă creareaă unorăorașeă eficienteă
șiăatractiveăpentruătineriiăgenerațiilorăviitoare.ă

Cos i  Drăgoi, Manager General, Finacon

Compania Styronit, în parteneriat cu Consiliul Român 

pentruă Cl diriă Verziă doreșteă s ă îmbun t țeasc ă
soluțiileă deă reabilitareă prină introducereaă uneiă
termoizolațiiă compus ă dină materialeă naturale,ă
sustenabile, ignifugate clasaăAășiăeficienteă,ăcuăoăinerțieă
termic ă foarteă bun  și,ă totodat ,ă cuă aplicabilitateă înă
cazulă cl diriloră deă tipă monumentă istoric.ă Credemă caă
proiectulă BUILDă UPONă reprezint ă oă inițiativ ă deă
succes pentru crearea unui dialog colaborativ de 

creareă aă soluțiiă sustenabile pentru strategia de

renovare a României. 

George Ștefu, Manager General, Styronit România

Exist ă ună momentă “optim”ă pentruă aă investiă corectă înă
procesulă deă construcție.ă Avemă nevoieă deă oă nou ă
strategieădeă renovareăaăRomânieiă însoțit ădeăunăplană
de implementare. Noua strategie rezultat ă vaă fiă ună
rezultat al procesului de co-creareă transparent ,ă
inclusiv ,ă rezultat ă ală dialoguluiă întreă toateă p rțileă
implicate.ăOăstrategieăcareăareănuădoarăneăprivește,ăciă
neăreprezint !

Monica Ardeleanu, Director Executiv, Consiliul Român 

pe tru Clădiri Verzi

Pentruă procesulă deă reabilitareă aă cl diriloră deă tipă
monumentă istorică avemă nevoieă deă oă legislațieă clar ă
careă s ă prevad ă soluțiiă tehniceă optimeă șiă sustenabileă
pentruăp strareaăvaloriiăarhitecturaleă inițiale.ă ăOrașeleă
noastreăauănevoieădeăoărevenireălaăatmosferaăcultural ă
prosper ășiăatractiv ăpentruălocuitoriiălor.

Mar el Capriș, Proprietar/ Restaurator, Ethos Cafe Galați



STUDIU DE CAZ
Restaurarea monumentului istoric
Casa Serfioti din Galați

Proiectul are în vedere reabilitarea unui monument
istoric din patrimoniul cultural al orașului Galați.

Prin restaurarea și mobilarea casei Serfioti, proprietarul
și restauratorul Marcel Capriș a dorit să redea
comunității locale o parte din moștenirea lăsată de
doctorul Aristide Serfioti și să lanseze un semnal și către
alți întreprinzători, pentru închegarea proiectului de
mare anvergură turistică și patrimonială numit Pasajul
Pietonal Domnească. În intenția proprietarului Casei
Serfioti, redenumită și Ethos, casa a devenit o cafenea
literară, o veritabilă Capșa gălățeană.

Pentru restaurarea clădirii, s-au folosit soluții tehnice
optime și sustenabile pentru păstrarea valorii
arhitecturale inițiale.

Mai multe informații:

www.facebook.com/ethos.galati

ETHOS CAFE - Galați

Marcel Capriș, Proprietar/ Restaurator Ethos Cafe



FINACON - Companie de
consultanță financiară pe
probleme de eficiență
energetică și orașe inteligente

Cosmin Drăgoi, Manager General Finacon

Proiecte de eficiență energetică reprezintă focusul
principal al companiei Finacon, pe perioada 2013-
2020. Această activitate a început prin atragerea de
parteneri cu capital privat în proiectele de producție
de energie regenerabilă din țările în dezvoltare.
Întrucât acesttrend a avut o sc ădere majoră în mai
multe țări, datorită problemelor legislative cât și a
celor legate de rețeaua de transport a energiei,
Finacon s-a orientat către dezvoltarea de noi
proiecte: optimizarea consumului de energie atât
pentru consumatori publici cât și privați/industriali, și
implementarea modelului ESCO de finanțare și
operare.

STUDIU DE CAZ
Finanțarea proiectelor de eficiență
energetică în România

Un oraș reprezintă un organism interconectat în care se
regăsesc oportunități economice, culturale prin
moștenirea unui patrimoniu arhitectural, educaționale,
sociale, de infrastructură și mediu, aceste sisteme fiind
interdependente.

Este necesară elaborarea unui plan de eficientță
energetică a orașelor, strategie care stabilește și
prioritizează lista de proiecte de eficientizare a
consumatorilor publici rezidențiali și agenți economici,
pe o perioada de 4-10 ani. Atractivitatea unui proiect de
investiții rezidă în integrarea a câtor mai multe
componente generatoare de profit. Aceste elemente
cuprind:

1) predictibilitatea

2) standardizarea

3) finanțarea - model ESCO, fonduri europene, fonduri
structurale operationale), fonduri de la Comisia
Europeană, parteneriat public-privat, instrumente
“exotice” (împrumuturi hibride, obligațiuni)

4) garantarea recuperării investiției

5) surse multiple de venit

6) durata mică de recuperare

7) exemple de bună practică:

Toronto (proiectul Waterfront în valoare de 5 miliarde
de dolari canadieni printr-un mix public/privat a fost
rambursat în 5 ani prin creșterea de activitate
economică)

Barcelona - oraș inteligent (IBM a dezvoltat pentru
primăria orașului sisteme inteligente de gestiune a
traficului, social media etc.)

Avrig, Alba Iulia (Alba Iulia este model ptr întreaga țară
de atragerea de fonduri europene - Avrig a devenit
orașul verde al României cu un consum de energie de
până la 50% din energie regenerabilă)

Mai multe informații: www.finacongroup.com



„Strategia pe care noi am adoptat-o este
rezolvarea problemei densit ii si a mobilit ii în
Bucure . m plecat de la studiul f cut de
Facultatea de Urbanism i propunerea Bucure
2035 ce presupune realizarea mai multor poli
urbani de dezvoltare. Sus inem conceptul unui
Bucure policentric, dezvoltând locurile
abandonate din ora , prin construirea pe aceste
spa ii a unor adev rate car ere sustenabile i a unei
re ele de transport a c rei func ionalitate s se
bazeze pe energia provenit din surse regenerabile.
Vrem un Bucure bio ic, unde natura î i are locul
prestabilit, creând ac vit i sociale i economice”.

STUDIU DE CAZ
EFdeN 4C - Primul Centru de
Cercetare a Condi iilor de Confort din
România

www.efden.org

EFdeN /

Mihai Toader-Pas ,Manager Proiect EFdeN

EFdeN este echipa României cali cat între cele 20
de naliste ale Solar Decathlon Europe, cea mai
important compe ie de arhitectur i tehnologii
integrate la nivel mondial, care s-a desf urat în
2014 la Versailles. Echipa a proiectat i a construit



 AnalizaăParticipan ilorălaăWorkshop

La acest atelier de lucru au participat ca procent majoritar 

părți i teresate di  partea o pa iilor di  do e iul 
o stru țiilor di  Galați, ur at de profesio iștii î  

do e iu pre u  arhite ți și i gi eri, și repreze ta ți ai  
ONG-urilor, instituțiilor financiare, administrației locale și 
aso iațiilor de propietari. La a est atelier de lu ru au fost 
repreze tate ajoritatea ategoriilor de părți i teresate. 

BUILD UPON are ca scop abordarea și reunirea 
tuturor părților interesate în colaborare cu privire 
la strategiile naționale de renovare. Harta inițială 
a tuturor potențialilor participanți la atelierele de 
lucru este reprezentată mai jos prin sistemul 
grafic Kumu.io :

PARTICIPAN I



Cum ne putem implica? 

Domeniile-cheie în cazul în care părțile interesate s-au 
implicat în procesul BUILD UPON includ: 

Harta părților interesate în sistemele de renovare: 
Peste 1000 de organizații ale părților interesate au fost 
identificate în țările participante la proiect. Hărți 
vizuală ale părților interesate au fost create folosind 
sistemul Kumu. Aceste hărți pentru create pentru 
dumneavoastră pentru a asigura o imagine 
reprezentativă a organizațiilor cheie ce au colaborat la 
co-crearea strategiile naționale de renovare. 

Platforma RenoWiki: O analiză aprofundată a barierelor 
în calea renovărilor a condus către identificarea unor 
categorii importante de bariere și a unor inițiative de 
renovare existente, drept soluții. Scopul RenoWiki este 
de a oferi un rezumat cuprinzător al tuturor inițiativelor 
de renovare de mare impact din peste 13 țări ale 
proiectului, pentru a demonstra modul în care 
strategiile naționale de renovare se pot îmbunătăți în 
mod strategic și modul în care soluțiile identificate pot 
fi introduse și în alte țări. 

Colaborarea în ateliere de lucru și evenimente: O serie 
de peste 80 de ateliere și evenimente din Europa au 
scopul de a reuni părțile interesate în timpul 
proiectului. Acești colaboratori ne-au ajutat să găzduim 
dialogul privind strategiile naționale de renovare 
pentru anul 2017. 

Participarea la ateliere și evenimente: Majoritatea 
evenimentelor au avut loc la nivel local, în municipii 
importante, la care se adaugă un număr redus de 
evenimente europene, care vor avea loc în perioada 
următoare și vor ridica acest dialog național structurat 
într-un dialog structurat între state. Aceste 
workshopuri reprezintă o necesitate pentru oricine care 
vrea să se asigure că vocea și punctul lui de vedere este 
auzit în procesul de co-creare a unei strategii naționale 
de renovare. 

În România, am organizat zece ateliere de lucru în șapte 
orașe  - Cluj, Iași, Galați, Brașov, Craiova, Timișoara și 
București, unde am discutat cu peste 400 de persoane 
de toate vârstele, categoriile sociale și profesionale în 
realizarea Co-creării și sprijinirii implementării 
Strategiei Naționale de Renovare a României. 

E-mail: monica.ardeleanu@rogbc.org

Website: www.rogbc.org 

 www.buildupon.eu/romania 
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