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Forumul "Urbanism și Dezvoltare durabilă" ediția a IV-a, Chișinău 
2020  
 

Direcția Generală de Arhitectură și Relații Funciare (DGAURF) a Consiliului municipal 
Chișinău  în colaborare cu Forumul Civic Urban (Centrul de Urbanism, Grupul Civic pentru 
Patrimoniu Cultural, Save Chișinău, La Moldova) organizează cea de-a IV a ediție a 
Forumului Urbanism și Dezvoltare Durabilă - care va avea loc în regim online (la Digital 
Park), dând startul unor sesiuni tematice dedicate mediului urban. Primele sesiuni fiind 
programate pentru zilele de 12,13,19,20, iunie 2020. 
Evenimentul va întruni reprezentanți ai autorităților, mediului de afaceri, sectorului academic 
și ai societății civile.  

 
AGENDA SESIUNILOR I-II, 12-13 iunie 2020 

 
 
Locație: DIGITAL-PARK & ONLINE - Aplicația Zoom 
 
Sesiunea I,  12 iunie 2020 
 
09.30 – 10.00  Înregistrarea participanților  
10.00 - 10.30  Cuvânt de salut: 

- Ion Ceban, primar general al Municipiului Chișinău; 
- Victor Chironda, viceprimar al Municipiului Chișinău; 
- Andrei Vatamaniuc, Șef-adjunct, direcția generală de Arhitectură și Relații Funciare 

a CMC; 
 
10.30 – 12.30   Dialogul 1: Repere pentru actualizarea PUG Chișinău  
(Dezvoltare urbană, PUG, PUZ Centru, PUZ Malina Mică,  Cum putem obține un PUG 
aprobat?, planificare strategică, probleme și soluții, Orasele digitale a secolului XXI)  
moderator - Dogotaru Svetlana - Șef direcția generală de Arhitectură și Relații Funciare 
Speaker 1: Mihai Danciu - Arhitect, lector de planificare urbană la Facultatea de Arhitectură 
și Urbanism și cea de Științe Politice - Administrație publică din Timișoara  
Prezentare: Planificare rigidă vs flexibilă a mediului construit 
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Speaker 2: Irina Irbitskaya - arhitect, director - Центр градостроительных компетенций 
РАНХиГС при Президенте РФ, Presedintele grupului de lucru „Orașe Digitale” 
Prezentare: Orașele digitale secolului XXI 

12.45 – 14.45    Dialogul 2: Cum protejăm Patrimoniul istoric și cultural ? 
Cadrul legal și instituțional; planificare tehnică și financiară; Peisaje istorice urbane; Centrul 
istoric; Protejare – conservare - restaurare, politici publice. 
moderator - Petrușevschi Margareta 
Speaker 1: Sergius Ciocanu, arhitect, cercetător ştiinţific, Institutul Patrimoniului Cultural, 
membru ICOMOS Moldova, membru al Consiliului național al monumentelor istorice 
Speaker 2: Adrian Crăciunescu, arhitect, conferențiar, Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism Ion Mincu din Bucureşti, Departamentul de Istoria şi Teoria Arhitecturii & 
Conservarea Patrimoniului 

Invitați:  
Rita Garconiță, arhitect, consultant principal, Direcţia Patrimoniu cultural al Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, secretar al Consiliului național al monumentelor istorice; 
Svetlana Dogotaru, arhitect, șef al Direcției Arhitectură, urbanism și relații funciare 
Stela Mitruc, Șef al Direcției Cultură, Primăria mun. Chișinău  
Anatolie Gordeev, arhitect, Institutul de Arhitectură 
Anetta Dabija, activistă civică, ONG Save Chișinău, istoric, membru al Centrului de 
Urbanism, membru ICOMOS. 
Alexandru Corduneanu, activist civic, Grupul civic pentru patrimoniu cultural 
Gheorghe Postică, istoric, aheolog, Prof. universitar,  Dr Hab.,  
Ion Ștefăniță, Dir. General al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor 
Vlad Vornic, istoric, Dr. Director al Agenției Naționale Arheologice  

Sesiunea II,  13 iunie 2020 
 
09.30 – 10.00  Înregistrarea participanților  
10.00 – 12.00  Dialogul 1: Publicitatea în spațiul urban: Cum influențează publicitatea 
stradală aspectul estetic al orașului?  
moderator - Mihai Țurcan 
Speaker 1: Anetta Dabija - activistă civică, ONG Save Chișinău, istoric, membru al Centrului 
de Urbanism, membru ICOMOS. 
Speaker 2: Alexei Moldovan - activist civic, fondator @lamoldova 

12.15 – 14.15    Dialogul 2: Turism Urban: Soluții pentru un oraș atractiv: Postcard, 
identitate vizuală, mobilitate, infrastructură de agrement. 
moderator - Moldovan Alexei 
Speaker 1: Busuioc Liliana - director executiv AIM - Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
din Moldova, fondator Clubul de istorie Rădăcina, MEMBRU AL CONSILIUL Fundația 
Soros-Moldova. 
Speaker 2: Moldovan Alexei- activist civic, fondator @lamoldova 

Vă puteți conecta la forum prin intermediul acestui link: https://zoom.us/join introducând în            
câmpul liber codul ID 886-3650-1038 și tastând butonul JOIN -  
sau accesând linkul de mai jos: 
https://us02web.zoom.us/j/88636501038  
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Forumul va oferi oportunitatea de a analiza politicile și strategiile de dezvoltare            
durabilă în beneficiul tuturor categoriilor de cetățeni. Această ediție a forumului are drept             
scop generarea unor recomandări operaționale care ar contribui la realizarea politicilor urbane            
în serviciul populației. 

Cu deosebită plăcere vă invităm să participați la acest forum și la dialoguri. 

Vă rugăm să confirmați prezența la adresa de email dumitrueremciuc@gmail.com sau           
la nr. de telefon +373 68 060 060. 

Obiectivele/Scop 

1) Interconectarea părților participante la dezvoltarea mediului urban 
2) Creșterea gradului de conștientizare a urbanizării durabile între părțile interesate și 

publicul larg; 
3) Îmbunătățirea cunoștințelor colective de urbanizare durabilă prin dezbateri deschise 

incluzive, schimb de lecții învățate și schimb de bune practici și politici; 
4) Creșterea coordonării și cooperării între diferite părți interesate pentru avansarea și 

implementarea obiectivelor urbanizării durabile.  

 

Obiectivele Tematice ale  Urban Forum Chisinau 2020 

1) Importanța abordărilor și practicilor inovatoare emergente în valorificarea și 
reproiectarea noului Plan Urbanistic General, modalitățile de asigurare și respectare a 
noilor reguli impuse de PUG ca factori ai unei urbanizări durabile corecte;  PUZ 
Centru, PUZ Malina mica. 

2) Informarea actorilor interesați despre legăturile dintre urbanizare, patrimoniu, 
publicitate, turism și inovare ca bază pentru realizarea unei abordări incluzive, sigure 
și rezistente. 

3) Promovarea sinergiilor dintre trecut și viitor, creând spații de convergență în 
comunitățile multiculturale și multigeneraționale; 

4) Pentru a promova soluții și abordări inovatoare pentru dezvoltarea urbană, bazându-se 
pe valoarea diversității culturale pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru toți din 
oraș; 

5) Să exploreze rolul culturii și al economiei creative în determinarea prosperității și a 
oportunităților socio-economice pentru toți din oraș; 

6) Pentru a explora rolul PUG, PUZ, Regulamentelor și inovării în implementarea Noii 
agende urbane și în realizarea dimensiunilor urbane din următorii ani, agenda de 
dezvoltare durabilă; 

7)  Să se bazeze pe lecțiile învățate de UFC-urile anterioare, în special în ceea ce privește 
abordările de jos în sus ale urbanizării durabile. 
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