
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                   

                                                                                                 

  

 

IMAGINEAZĂ UN MEDIU CONSTRUIT 
CARE ASIGURĂ O CALITATE SUPERIOARĂ 
A VIEȚII PENTRU TOȚI 

                                                                         WORKSHOP 

Schimbă România cu BUILD UPON  
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Proiect  Finanțat prin 

Programul Horizon 2020 al 

Uniunii Europene 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC) este o asociație non-profit, formată din organizații active în toată țara. Echipa 

RoGBC și partenerii promovează de peste 8 ani responsabilitatea față de mediu și eficiența energetică pe durata ciclului de 

viață a unei clădiri având o serie de inițiative de îmbunătățire a mediului construit și programe educaționale dedicate. 

Vizitați: http://www.rogbc.org/ 

DESPRE LOCAȚIA EVENIMENTULUI:  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI  

Palatul Roset-Roznovanu, este un monument 

de arhitectură construit în deceniile 7 - 10 ale 

secolului XVIII-lea, în Iași. Clădirea adăpostește 

actualul sediu al primăriei Iași. Impresionantă 

prin somptuozitate și prin fastul interioarelor, 

a fost construită în deceniile 7 - 10 ale sec. 

XVIII-lea și restaurată între anii 1830 și 1833 

de către cunoscutul arhitect Gustav Freywald, 

cel care a proiectat și Catedrala Mitropolitană 

din Iași. Workshopul BUILD UPON a avut loc în 

Sala Mare a Palatului Roznovanu. 

 

 

Mulțumim gazdei acestui Workshop: 
 
 



 

                                                                                              

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://rogbc.org/ro/evenimente/eventdetail/1142/-/schimba-romania-cu-build-upon-iasi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Cum putem crește gradul de

conștientizare în rândul

beneficiarilor finali vis-a-vis de

renovarea eficientă din punct de

vedere energetic și sustenabilă?

Putem crește gradul de conștientizare în 

rândul beneficiarilor vis-a-vis de renovarea 

eficientă din punct de vedere energetic și 

sustenabilă prin necesitatea unor povești 

de succes, puncte de informare în primării, 

stimularea economică locală, crearea de 

locuri de muncă, creșterea nevoii de 

competitivitate și atractivitate a orașului, 

achiziții colective, campanii de 

conștientizare în rândul comunităților și 

stimulente pentru investiții. 

2. Ce programe de incentivare ar

putea oferi administratia locala

si/sau centrala pentru a sprijini

renovările extinse sustenabile?

 Administrația locală și / sau centrală ar 

trebui să utilizeze ca programe de stimulare 

pentru a sprijini renovările extinse 

sustenabile: atragerea instrumentelor de 

finanțare pentru proiectele eficiente d.p.d.v 

energetic, reducerea taxelor pentru 

beneficiarul final și producător în cazul 

dotării lucrărilor cu materiale eficiente dpdv 

energetic și de calitate, reducerea 

impozitului pe proprietate pentru 

construcții verzi, ateliere de lucru pentru 

părțile interesate și acreditarea și selectarea 

personalului pentru supravegherea 

lucrărilor de construcție. 

3. Ce instrumente financiare ar

fi relevante pentru sprijinirea

renovarilor eficiente energetic

si sustenabile?

Instrumentele financiare relevante pentru 

sprijinirea renovărilor eficiente d.p.d.v. 

energetic și sustenabile includ bugetul 

local și guvernamental, fondurile 

structurale (POR), subvenții, împrumuturi, 

parteneriatele public-privat și principalii 

finanțatori, cum ar fi POR - Axa 3, Banca 

Europeană de Investiţii, facilități fiscale, 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, Ambasada Elveției și Banca 

Mondială. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ce se poate face pentru 

renovarea sustenabilă a clădirilor 

publice (grădinițe, școli, spitale, 

sedii administrative și 

monumente istorice)? 

 

5. Ce se poate face ptr renovarea 

eficientă dpdv energetic și 

sustenabilă a clădirilor 

rezidențiale (blocuri de locuințe și 

case individuale)? 

6. Care sunt cele mai ecologice 

soluții de renovare eficientă 

d.p.d.v. energetic și sustenabilă 

a clădirilor? 

Pentru renovarea sustenabilă a clădirilor 

publice (grădinițe, școli, spitale, sedii 

administrative si monumente istorice) 

trebuie să fie incluse soluții sustenabile 

pentru materiale, reducerea consumului de 

energie prin sisteme și soluții inovatoare și 

performante de încălzire și ventilație. 

În scopul de a obține o renovare eficientă 

d.pd.v. energetic și sustenabilă a stocului de 

clădiri rezidențiale (clădiri de apartamente și 

case unifamiliale) trebuie să se formeze o 

punte de legătură între administrația locală și 

asociațiile de proprietari prin campanii de 

sensibilizare. 

Cele mai multe ecologice soluții de renovare 

eficientă d.p.d.v. energetic și sustenabilă a 

clădirilor includ schimbarea completă a 

sistemului de încălzire, reabilitarea termică 

fără polistiren, un standard național cu 

indicații generale și particulare, elaborarea 

unui plan urbanistic sustenabil și 

profesionist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cum putem împuternici beneficiarii

renovării să aibă un rol de decizie în

calitatea renovării?

Beneficiarii finali ai clădirilor renovate pot obține 

un rol de decizie în calitatea renovării prin 

hotărârea consiliului local de a desemna o 

persoană împuternicită din partea beneficiarilor 

care să supervizeze lucrările; De asemenea, 

utilizarea de stimulente fiscale, co-participarea la 

finanțare, includerea tuturor beneficiarilor și 

campanii de informare atât în rândul beneficiarilor, 

precum și în societățile de construcții care execută 

renovarea ar avea un impact semnificativ în 

calitatea renovării. 

7. Cum putem trece peste problemele

curente legate de renovările

superficiale și să încurajăm oamenii

să sprijine renovări mai sigure, de o

calitate mai bună și verzi în

profunzime?

Pentru a depăși problemele actuale legate de 

renovările superficiale și pentru a încuraja 

oamenii să sprijine renovări mai sigure, de o 

calitate superioară și verzi în profunzime trebuie 

să existe un comitet de experți, care poate 

determina dacă soluțiile și materialele sunt 

compatibile și mențin caracteristicile constante în 

timp. Renovarea ar trebui să includă totodată 

soluții de energie din surse regenerabile. 

Clădirile renovate trebuie să fie reabilitate de 

către un organism aprobat și trebuie să includă 

toate aspectele legate de energie - fațadă, 

instalatii interioare, iluminat, subsol, plafon etc. 

În ceea ce privește includerea beneficiarilor finali, 

clădirea ar trebuie să fie complet renovată, chiar 

dacă nu 100% din totalul utilizatorilor de 

construcții sunt de acord asupra renovării. 

Guvernul central ar trebui să creeze proiecte 

standard pentru reducerea costurilor moi de 

proiectare și pentru impunerea obligatorie a 

reînnoirii eficiente energetic și de construcții noi, 

prin utilizarea unor materiale durabile și soluții 

alternative, precum și motivarea investitorilor în 

construcția eficientă. 



 

 

 

 

 

 

„Strategia Naţională a României vine în sprijinul 

protejării vieţii, în sensul creşterii calităţii 

acesteia. Susţinerea construcţiei de clădiri verzi 

nu are numai o componentă economică, reală, 

firească şi necesară în acelaşi timp, de stimulare 

a investiţiilor. Are şi o componentă de 

sustenabilitate, de prevedere pe termen lung a 

modului de dezvoltare a unei comunităţi, de 

racordare a autorităţilor publice la trendul de 

schimbare pe care comunitatea internaţională l-a 

generat deja şi, desigur, la racordarea 

autorităţilor publice la mediul de afaceri. Strategia 

de Dezvoltare a Municipiului Iaşi va avea o 

componentă dedicată componentei de Mediu şi 

care va atinge în mod direct şi situaţia clădirilor 

verzi, dezvoltarea acestui sector şi racordarea 

acestui tip de clădiri la dezvoltarea sustenabilă a 

Municipiului Iaşi.” 

Mihai Chirica, Primar Interimar,Primăria Municipiului 

Iași 

“Îmbunătățirea eficienței energetice a fondului 

existent de clădiri reprezintă un imperativ major al 

Strategiei Energetice a României viitoare. 

Potential estimat de reducere a consumului final 

de energie pe sectoare este de 41% pentru 

clădiri, sectorul rezidențial reprezentând 

consumul maxim de energie termică de 67%.” 

Șerban Danciu, Country Initiative Manager, Building 

Performance Institute Europe 

“Este necesară definirea Planului local de 

eficientizare energetică. Planul de eficientizare 

energetică este documentul care stabilește și 

prioritizează lista de proiecte de eficientizare a 

consumatorilor publici, rezidențiali și agenți 

economici, proiecte propuse pentru o perioadă 

de 3-5 ani. Documentul este necesar pentru 

accesarea POR AP 2 - eficiență eenergetică a 

clădirilor publice și rezidențiale. Structurarea 

surselor de finanțare optime pentru proiectele 

potențiale la nivelul municipalității impune 

definirea și structurarea acestor proiecte.” 

Cosmin Drăgoi, Partener Finacon 



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
Structurarea și finanțarea proiectelor
de eficiență energetică

Planul de eficientizare energetică este documentul care
stabilește și prioritizează lista de proiecte de eficientizare a
consumatorilor publici, rezidențiali și agenți economici,
proiecte propuse pentru o perioadă de 3-5 ani.

Documentul este necesar pentru accesarea POR AP 3 -
eficiență energetică a clădirilor publice și rezidențiale.
Conform legii 121/2014, toate primăriile cu peste 5.000 de
locuitori sunt obligate să elaboreze un astfel de document.
Structurarea surselor de finanțare optime pentru
proiectele potențiale la nivelul municipalității impune
definirea și structurarea acestor proiecte.

Definirea Planului Local de eficientizare energetică:

1. Maparea Consumatorilor Energetici

-publici (iluminat public, clădiri ale administrației etc.)

-rezidențiali - structura consumatorilor pe tipuri de clădiri

-agenți economici

2. Definirea soluțiilor tehnice optime

-agregarea soluțiilor tehnice rezultă în proiecte de
eficientizare propuse

-soluții pentru consumatori electrici și pentru consumatori
termici și infrastructura de distribuție

3. Identificarea surselor de finanțare

a) Programul Operațional Regional

b) Horizon 2020

c) Finanțări în model ESCO

d) Emisiuni de obligațiuni

e) Alte instrumente financiare

Mai multe informații: www.finacongroup.com

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



BPIE - Building Perfomance
Institute Europe
Șerban Danciu, Director General, Building
Performance Institute Europe

Iniţiativa BPIE în România, iniţiată in 2011, are ca
misiune să sprijine implementarea ambiţioasă a
politicilor UE privind eficienţa energetică în clădiri şi
să contribuie la dezvoltarea unei pieţe pentru clădirile
eficiente energetic şi care folosesc surse de energie
regenerabilă. BPIE a stabilit de-alungul anilor o
colaborare strategică cu autoritaţile naţionale, şi
împreună cu alţi actori importanţi, a contribuit la o
implementare eficientă a legislaţiei UE privind
clădirile şi a sprijinit procesul de a găsi o solutie
pentru principalul obstacol din calea renovărilor in
România, si anume finanţarea.

BPIE sprijină deasemenea in mod activ autoritaţile
române în completarea lacunelor de date care permit
crearea foilor de parcurs pentru renovare (punând
accent pe casele unifamiliare, care nu sunt acoperite
de schema curentă). Dupa un proces de consultare,
BPIE a conceput o strategie de renovare pentru
Romania care a fostin mare masur ă preluată de către
Guvern si trimisa Comisiei Europene in 2014 în
conformitatea cu cererea Directivei privind eficienţa
energetică (EED, Articolul 4). Aceasta a devenit lege.
BPIE a analizat strategia actuală a României pentru
renovare în studiul său „Strategii de renovare in ţări
UE selectate” si a constatat ca România este pe
drumul cel bun, dar foaia de parcurs ar mai putea fi
îmbunătăţită.

STUDIU DE CAZ
Îmbunătățirea eficienței energetice a
fondului existent de clădiri imperativ
major al Strategiei Energetice a
României

România este în curs de elaborare a Strategiei Energetice
a României 2016-2030 cu perspectiva anului 2050 iar
proiectul Build Upon, prin obiectivele sale de promovare
a reducerii consumului energetic și de reducere a
emisiilor de CO2 și prin sprijinul ce întenționează să îl
acorde Guvernului Român în realizarea planurilor pe
termen lung de renovare energetică a clădirilor
rezidențiale și a clădirilor comerciale, publice si private,
poate fi un ajutor în elaborarea capitolelor dedicate
clădirilor din strategia amintită. România de altfel are ca
prim consumator energetic sectorul clădiri ( cca. 36 % din
consumul final la nivel național).

Îmbunătățirea eficienței energetice a fondului existent de
clădiri reprezintă un imperativ major al Strategiei
Energetice a României viitoare. Potențialul estimat de
reducere a consumului final de energie pe sectoare este
cel mai mare în același sector al clădirilor de 41%, sectorul
rezidențial reprezentând consumul maxim de energie
termică de 67%.

Mai multe informații :

www.bpie.eu/bpie-in-romania-2



„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



 
Analiza Participanților la Workshop 

La acest atelier de lucru au participat părți 
interesate reprezentând cu un procent majoritar  
autoritățile publice locale, respectiv profesioniști 
din sectorul construcțiilor, ONG-uri, mediul 
academic și de cercetare și sectorul energiei.

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 :

PARTICIPANȚI 



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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