
PROGRAM 
8 octombrie, 2015 
 
13:00-13:45 
Dreptul la oraș. De la teorie la practici.  
vorbitor: Vitalie SPRINCEANA [MD]  
Noțiunea ”dreptul la oraș” a apărut într-un context politico-filozofic specific: cel al 
revoltelor studențești din mai 1968 în Franța. Henri Lefebvre, cel care a elaborat termenul, 
se referea la dreptul legitim al locuitorilor orașului de a participa activ la deciziile care 
afectează dezvoltarea orașului. Din 1968 pînă acum, termenul a ajuns să însemne nu doar 
un concept teoretic, ci și un program concret de politici, mecanisme și instituții care asigură 
democratizarea procesului decizional în oraș, participarea cetățenilor, incluziunea vocilor 
minoritare etc.  
Prezentarea va oferi un scurt istoric al sensurilor ”dreptului la oraș” dar și un sumar al 
practicilor derivate din acest concept în diferite contexte urbane.  
Sesiune de întrebări și răspunsuri. 
 
13:45-13:50 
pauză 
 
13:50-14:40 

Creșterea participării cetăţenilor la guvernarea urbană  
participanți: Vitalii VOZNOI [MD] (Combaterea schemelor de corupție în cazurile de 
construcții ilegale) , Oleg BREGA [MD] (Microfonul Liber), Dorin CUROȘU [MD] (Inițiative 
locale în blocurile rezidențiale)  
Moderator: Vitalie SPRINCEANA 
 
14:40-15:00 
Pauză de cafea 
 
15:00-16:20 
Instrumente noi care să permită control civic (creșterea transparenţei în oraş) 
Vorbitor:  Enric SENABRE [ES] (Goteo) "Goteo: valori civice și consecințele transparenței în 
crowdfunding” . Participanți:, Vladimir US [MD] (Aici Chisinaul Civic!), Ghenadie BREGA 
[MD] (Curaj.TV) “Instrumente media de promovare a activismului civic”, Taras KAIDAN 
[UA] ”(Hmarochos) ,  David JUAREZ [ES] (straddle3.net). 
Moderator: Vitalie SPRINCEANA 
 
16:20-17:05 
Pauză de cafea 
 
17:05-17:50 
Strategii inclusive pentru oraş şi dezvoltarea culturală 
Vorbitor: Raluca POP (Metru Cub) [RO]  



Strategiile sunt instrumente de politică publică necesare bunei guvernări, pentru care însă 
adesea nici administrația publică, nici operatorii culturali, nici cetățenii nu sunt pregătiți. 
Cum creștem asumarea sa de către administrația publică și capacitatea sa de ghida și 
orienta acțiunile culturale realizate cu fonduri publice? Cum ne asigurăm că o strategie va 
reflecta binele comun al comunității pe termen lung și despre care comunitate este vorba 
atunci când vorbim despre o strategie culturală? 
Sesiune de întrebări și răspunsuri.  
 
17:50-17:55 
Pauză  
 
17:55-18:45 
De la re-acțiunie la pro-acțiune. Inițiative civice și culturale din Chișinău.  
Vorbitori: Victor CHIRONDA (Scuarul Cehov – un spațiu public pentru oameni ) , Maria 
POPOVA (Iarba Urbana), Ana ȘANDRA (Revitalizarea zonelor istorice verzi prin inițiative 
de reamenajare) Lilia NENESCU (Parcul Zaikin), Nicolai CHIRNEV (Cinema multifuncțional 
în aer liber) 

 
18:45-19:00 
Pauză 
 
19:00-20:00 
Practici artistice care reflectă şi promovează dreptul la oraş.  
Vorbitori: Vladimir US [MD], Ovidiu ANTON [AT], Elisabeth KOVTIAK Centrul pentru Artă 
Contemporană din Belarus) [BY], Cecilya MALIK [PL] , Cezar LAZARESCU [RO]. 
Moderator: Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD]. 
 
 
 
 
 


