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Pretura sectorului Buiucani 
Dlui Vadim Brînzaniuc, pretor 

 
în copie 

 
Dlui Ilie Ceban, Viceprimar al municipiului Chișinău 

 
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

Dnei Dogotaru Svetlana, arhitectă-şefă a Chişinăului 
 

Direcția Cultură a PMC 
D-nei Valentina Volontir – directoare 

 
 

Solicitare 
 

Stimate domnule pretor, 
 

În urma răspunsurilor obținute din partea Direției Generale Transport Public și 
Căi de Comunicației și a Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (se 
anexează) am constatat faptul că parcarea improvizată pentru automobile din scuarul 
situat pe adresa str. București 68 a fost amenajată fără ca DGTPCC să fi eliberat 
careva acte permisive în acest sens. Totodată, am fost informați că Pretura Buiucani a 
solicitat eliberarea actelor permisive pentru elaborarea documentației de proiect privind 
amenajarea teritoriului dat exclusiv în interes public, în vederea creării căilor de acces, 
iluminării nocturne, amplasării mobilierului și amenajării lui cu plantări dendrologice, fapt 
pe care îl salutăm. 
 

În continuare, ținându-se cont de experiența Asociației Tinerilor Artiști „Oberliht” 
în calitate de utilizator activ al scuarului de pe adresa menționată (între anii 2009 - 2021 
am inițiat, atras fonduri și organizat sute de evenimente culturale în scop public pentru 
chișinăuieni, în special pentru publicul tânăr), pe această cale ne adresăm cu 
rugămintea să fim incluși în procesul de amenajare a acestui scuar, astfel încât să 
putem contribui și transmite recomandări în vederea transformării lui într-un spațiu 
pietonal deschis și accesibil pentru publicul interesat de evenimente culturale în 
aer liber. 



Totodată, vă rugăm să examinați la acest link o propunere pe care am elaborat-o 
în anul 2016 în colaborare cu arhitectul Stanislav Vrednic, reieșind din interesele 
exprimate de publicul, participant la evenimentele culturale organizate, și care oferă o 
viziune alternativă de amenajare a scuarului din str. București 68 din Chișinău: 
https://bucuresti68.wordpress.com/re-design/ 
 

Menționăm că, începând cu anul 2009, acest scuar este utilizat de către locuitorii 
Chișinăului ca spațiu de interacțiune socială și evenimente culturale (proiecții 
cinematografice, concerte, seri de poezie, întâlniri și multe alte activități) - program 
inițiat cu suportul oferit de către Fundația Culturală Europeană 
(https://culturalfoundation.eu/). Detalii despre proiectul Apartamentului Deschis și 
despre evenimentele organizate în acest spațiu pot fi consultate aici: 

http://chiosc.oberliht.org/apartament/  
https://www.facebook.com/chiosc/ 
 
Dezvoltarea scuarului din str. București 68 a fost posibilă și cu sprijinul proiectului 

buget civil al municipiului Chișinău în 2017, selectat de locuitorii orașului și realizat în 
colaborare cu Direcția locativ-comunală din Chișinău, în cadrul căruia au fost alocați 
30.000 MDL, au fost instalate bănci și coșuri pentru vizitatori, și au fost instalate bariere 
care să protejeze scuarul de automobile parcate ilegal. 
 
 

 În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă rugăm să oferiți răspuns în timp 
util la adresa de email: info@oberliht.org  
 
Va mulțumim anticipat! 

 
 
 

cu respect, 
 

Vladimir Us 
 
Președinte     L. Ş. 


