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Ce este reziliența urbană?
Reziliența urbană - capacitatea unui oraș sau a unui sistem urban de a rezista, a se opune, a se 

adapta și a se dezvolta în contextul  șocurilor succesive de orice natură (schimbări climatice, 

pandemii, crize economice și sociale) sau în fața incertitudinilor.  

Reziliența urbană include reziliența energetică, reziliența alimentară, reziliența economică, 

reziliență comunitară etc. 



Criza și reziliența alimentară urbană 
Criza de Covid-19 a perturbat relațiile globale de producție și aprovizionare, dar și relațiile dintre urban-rural 

și circulația oamenilor și bunurilor din și în oraș - iar asta a afectat semnificativ orașele și sistemelor lor. 

Această perturbare a creat deficit de produse alimentare și a cauzat insecuritate alimentară urbană.

De la supermaketuri goale pînă la dificultatea de a reveni la restaurantele aglomerate, pandemia de Covid-19 

ne-a demonstrat fragilitatea sistemului global de furnizare și distribuție a hranei. Totodată pandemia ne-a 

învățat că lanțurile scurte de producție și sistemele alimentare locale - sistemele care combină producerea 

sustenabilă, procesarea, distribuția, consumul și gestionarea deșeurilor  - sunt viitorul comunităților 

reziliente alimentar. 

Tot mai multe orașe au raportat un interes sporit în agricultură urbană în timpul pandemiei. De-a lungul 

istoriei recente, alte crize au influențat și ele ascensiunea agriculturii urbane. 

În timpul primului război mondial dar și în timpul celui de al doilea război mondial erau practicate grădinile 

victoriei - grădini urbane în care se cultivau legume în parcuri, în curțile caselor, școlilor, spitalelor, pe terenul 

neutilizat. Se cultivau legume chiar și în curtea de la Casa Albă. Iar începînd din 2009, Casa Albă are din nou o 

grădină productivă. Imaginați-vă președinția, fără garduri și porți dar în schimb cu o grădină de legume în 

fața clădirii. 



Reziliența alimentară urbană
Hrana pe care o consumăm este organizată în lanțuri globale de producție, motiv pentru care cunoaștem foarte 

puține despre mâncarea pe care o consumăm: de unde provine, cine o produce, în ce condiții etc. 

Sistemul dominant de producție este cel al agriculturii industriale caracterizat de agricultura monoculturală la 

scară largă, utilizarea intensivă a pesticidelor și fertilizanților și creșterea intensivă a animalelor. 

Lanțul alimentar global nu este rezilient pentru că:

- orice criză sau disfuncționalitate la un nivel al lanțului alimentar perturbă întregul lanț alimentar global;

- costul ecologic pentru producerea, procesarea și transportarea hranei este semnificativ mai mare decât hrana 

locală. Sistemul actual de producție este responsabil de aproximativ 30% din amprenta noastră de carbon. 

- consumatorii nu au cunoștințe și mecanisme de control asupra hranei care este crescută, procesată, 

împachetată și transportată de la distanțe;

- o parte substanțială din hrana transportată își pierde din calitățile nutritive în timpul transportării; 

- banii cheltuiții pe mâncare non-locală se pierd din circuitul economic local al comunității și de cele mai multe 

ori susțin practici murdare de muncă și de mediu.



Conform Ligii Naționale a Orașelor un sistem alimentar urban rezilient  conține 

următoarele condiții:

● garantează accesul tuturor locuitorilor la hrană sănătoasă și accesibilă,
● facilitează și încurajează producția și procesarea locală a hranei,
● minimizează impactul ecologic al producerii și transportării hranei,
● maximizează resursele prin colectarea și reutilizarea deșeurilor organice 

(compostare), dar și alte deșeuri alimentare non compostabile (ulei, grăsimi etc.),
● creează locuri de muncă locale care asigură condiții decente de muncă și un 

salariu de trai.



Urbanizarea masivă impune ca efortul pentru asigurarea sustenabilă a 

hranei trebuie să se întîmple nu doar în mediul rural dar și în orașe. 

Cum hrănim orașul într-un mod sustenabil – adică în mod just din 

punct de vedere social, ecologic curat și economic eficient – este una 

dintre cele mai mari provocări ale secolului.



Beneficiile agriculturii urbane 

- Educație ecologică urbană 

- Dezvoltarea și consolidarea comunităților locale

- Reconcilierea orașului cu satul, reconcilierea orașului cu natura

- Sporirea biodiversității 
- Diminuarea amprentei ecologice a orașului 

- Diversificarea peisajului urban 

- Reziliență alimentară urbană 

- Sporirea consumului local 



SOLUȚIE PENTRU UN ORAȘ REZILIENT ALIMENTAR: 
ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI POLITICI 
ALIMENTARE URBANE

Orașele au trei pîrghii importante: 

- Politica de achiziție a bunurilor publice.

- politica de planificare urbană. 

- puterea de a stabili parteneriate publice-private-civice.



Recomandări pentru Chișinău 

Reziliența alimentară urbană în Chișinău nu e doar posibilă 
dar și necesară, și poate fi realizată prin eforturile 
cetățenilor cît și prin efortul municipalității.



Ce pot face locuitorii? 

● să dezvolte o dietă alimentară care să conțină preponderent 
produse locale.

● să se auto-organizeze și să practice grădinăritul urban. 
● să exercite presiune asupra autorităților publice locale pentru 

a adopta un cadru legal care să reglementeze și să 
implementeze agricultura urbană.



Ce poate face municipalitatea? 
1. Politica alimentară urbană

Să elaboreze un document de  politică alimentară urbană, după 
modelul orașelor precum Londra, Milan, Bristol sau altele 
adaptată la contextul local.

2. Politica achizițiilor publice

Să achiziționeze produse alimentare pentru instituțiile publice 
(grădinițe, școli, spitale) favorizînd producătorii locali, fermierii 
ce practică agricultura ecologică.



Ce poate face municipalitatea? 
3. Politica de planificare urbană

● să dezvolte o rețea de spații verzi conectate prin coridoare verzi de-a 
lungul cărora să fie amplasate spații productive de agricultură urbană.

● să cartografieze spațiile neglijate, abandonate și nefolosite care ar 
putea fi transformate în grădini comunitare, livezi comunitare, loturi de 
pămînt etc.

● să adopte un mecanism prin care cetățenii pot folosi terenurile libere 
din oraș pentru a dezvolta grădini urbane, grădini comunitare etc.

● să susțină și să finanțeze proiectele de reziliență urbană și dezvoltare 
comunitară prin mecanisme precum bugetul civic



Agricultura urbană poate fi practicată într-o varietate de forme (cultivarea 
pe sol, cultivarea hidroponică, cultivarea acuaponică, cultivarea de tip 
pădure comestibilă) și într-o varietate de spații (cultivarea pe acoperișuri, 
cultivarea verticală pe pereți, cultivarea în foste spații industriale. În cadrul 
acestei cercetări am cartografiat mai cu seamă spațiile verzi din cartier. 

Poșta Veche ar fi situl perfect pentru agricultura urbană pentru că:
1. Cartierul e dotat din abundență cu spații ce pot fi numite generic – spații 
verzi. Conform unei estimări aproximative 2/3  din suprafața aproximativă 
a cartierului și a zonei adiacente este generic spațiu verde.
2. În proporție de peste 90%, spațiile verzi din cartier sunt spații sălbatice, 
neîngrijite și nefolosite. Unicul spațiu verde amenajat este parcul de lîngă 
fostul cinematograf Tkacenco (strada Vasile Badiu).



Propunere de proiect: PARCUL-PĂDURE DE PE 
CALEA ORHEIULUI

Parcul este situat între străzile Calea Orhei, strada Studenților, strada 

Florilor și reprezintă mai degrabă o pădure în mijlocul cartierului decît un 

parc. Parcul a fost plantat artificial în perioada sovietică la fel ca și alte fîșii 

verzi care erau plantate între cartierele sovietice, spre exemplu parcul 

dintre Rîșcani și Ciocana. 











Situl se află în partea cea mai joasă a parcului, fiind mărginit la Nord şi Sud de două 

spaţii pentru călărit, în partea de Vest de Calea Orheiului şi în Est se întinde bogata 

pădure urbană.

Situl nu beneficiază de amenajări, aleile şi drumurile sunt trasate în mod natural de 

utilizatori, mobilierul şi orice alte dotări sunt absente.  În weekend este folosit ca zonă 

de grătar. Vegetaţia existentă este preponderent de talie mare şi matură. Proporţia cea 

mai mare este de foioase (frasin, plop, salcie, stejar, paltin etc.) printre care sunt inserate 

grupuri sau masive de pin silvestru. Zone de pajiște spontană sunt mărginite de grupuri 

de arbori bine dezvoltaţi. Propunerea pentru sit presupune crearea unui parc comestibil  

şi o grădină comunitară urbană.







Grădina comunitară 
1. La intrare găsim un spațiu comun amenajat cu rol de cafenea și interacțiune socială. Tot aici va fi 

amenajată o zonă pentru schimb de bunuri și produse (haine, cărți) dar și de împărțire a 
surplusului de fructe și legume din grădină. 

2. Spre Nord, sunt amenajate straturi înălțate de dimensiuni mici (2-5 mp) destinate grădinarilor 
începători și un strat pentru grădinărit cu design special destinat persoanelor cu dizabilități 
locomotorii. 

3. În centru se găsește o zonă parcelată pentru grădinarii mai iscusiți, loturile avînd suprafețe de 50 
mp. 

4. Pe partea de Est, se întinde o livadă, care, pe lângă pomi şi arbuşti fructiferi mai conţine şi o serie 
de plante de companie, plante aromatice şi medicinale. 

5. Pe partea de Vest este amenajat un loc de joacă din structuri de salcie şi se continuă cu o zonă 
de poiană înflorită, o zonă cu plante medicinale şi o mică livadă de cireşi. 

6. În Nord se găseşte zona de compost şi un adăpost pentru faună mărginite de un gard viu.
7. Pe partea dinspre parc gardul este dublat de arbuşti fructiferi (zmeur, mur, afin siberian).





Parc comestibil
1. Parcul comestibil  face trecerea de la grădina comunitară la pădurea parc printr-o livadă 

comună. 
2. Punctul de interes al parcului  este o structură de lemn de tip „deck” care străbate parcul, 

conectează spaţii, creează spaţii prin diferite jocuri de înălţime şi lăţime. Astfel poate fi 
utilizată  pentru mers, repaos, evenimente şi pentru conectarea diverselor puncte şi a 
indica un anumit traseu.

3. O mică poiană înflorită se întrepătrunde cu deck-ul, punîndu-i în evidenţă forma şerpuită, 
asigurînd un decor plăcut în perioada caldă şi un punct de atracţie pentru insectele 
polenizatoare.

4. Observînd că spațiul era deja folosit pentru activităţi de picnic şi grătar am inserat din loc 
în loc mobilier dedicat acestor activităţi pentru a îmbunătăţi experienţa şi a crește 
atractivitatea locului. 

5. Pentru cei mici am amenajat şi o zonă de joacă cu nisip.







”E nevoie de o transformare socială și culturală majoră pentru a 
realiza potențialul enorm de cultivare a orașelor noastre - e 
crucial ca autoritățile să lucreze îndeaproape cu comunitățile 
pentru a identifica echilibrul perfect dintre spații verzi și 
horticultură. Dar dacă gestionăm cu grijă spațiile verzi și utilizăm 
eficient instrumentele tehnologice pentru a crea rețele de 
producție - am putea să vedem ascensiunea ”orașelor smart 
food”, unde producătorii locali își pot susține comunitatea cu 
hrană sustenabilă și proaspătă”. - Duncan Cameron, directorul Institutului 
pentru Hrană Sustenabilă la Universitatea din Sheffield. 



Mai multe informații:
https://cadp.md/category/posta-veche/parcul-calea-orhei/

http://www.platzforma.md/arhive/387949

https://cadp.md/category/posta-veche/parcul-calea-orhei/
http://www.platzforma.md/arhive/387949

