
Schimbare Socială 
prin Cultură

ÎNTÂLNIRI CU CETĂȚENII: 
IEȘENII ȘI ALEȘII LOR CONSTRUIESC SCHIMBAREA ÎMPREUNĂ

29 SEPTEMBRIE, ORA 17.00, HUBRICA

Trei proiecte culturale ale comunității ieșene își caută autorii colectivi: 

FAȚATA
(FAȚADA TA, FAȚA TA)

 Inițiator: 
Tiberiu Teodor-Stanciu 

(Atelier Spre)

IAŞI,
ORAŞ GALERIE

Inițiator: 
Alex Paicu 
(Hubrica)

HALA FIX

Inițiator: 
Mihai Pintilei 
(Teatru Fix)

TREI CONSILIERI LOCALI SUNT INVITAȚI SĂ CONTRIBUIE LA 
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR:

Traian Florentin Ciobotaru (PSD), Etienne Ignat (PNL), Andrei Postolache (Pentru Iași)

Marcel Ionescu Heroiu și Marius Cristea, consultanți seniori la Banca Mondială, deschid 
dezbaterea despre impactul culturii în dezvoltarea socială. Violeta Cincu, jurnalist, moderează 

întâlnirea și ne ține pe aceeași pagină de discuții.

CETĂȚENII
CONDUC
AI PUTEREA, FĂRĂ SĂ FII POLITICIAN!



Schimbarea reală – organică și culturală - se construiește incremental. Salvator este fiecare 
cetățean care contribuie cu puțin, la o construcție comună, care îl reprezintă. Prin astfel de 
întâlniri, agenda cetățenilor și agenda reprezentanților intră pe aceeași pagină. Întărim podurile 
de comunicare și refacem țesătura socio-politică, prin dialog și colaborare, ca realitatea de zi cu 
zi să poarte semnătura cetățenilor.

 „Politicile generative sunt politicile care caută mai puțin să aducă evenimente în viața 
 cetățenilor; sunt mai curând preocupate de a permite indivizilor și grupurilor să producă ei  
 înșiși evenimente. Politicile generative vin în apărarea politicilor domeniului public, dar nu  
 se plasează în vechea retorică care pune în opoziție piața și statul. Ele funcționează prin  
 crearea condițiilor materiale și a formelor organizaționale prin care indivizii și grupurile să  
 poată lua decizii de viață prin care să acționeze asupra ordinii sociale. Aceste politici   
 depind de câștigarea încrederii active fie în instituțiile guvernamentale, fie în agenții   
 asociați.” (Anthony Giddens, Beyond Left and Right, 1994, p. 15).

Întâlnirea aceasta deschide un program mai amplu, „Cetățenii Conduc: Ai puterea chiar 
dacă nu ești politician”, implementat de CIVICA, pe parcursul unui an.  Regenerăm dialogul 
dintre ieșeni și reprezentanții lor, ca inițiativele cetățenești să se  transforme în realitate prin 
contribuția și participarea tuturor.  Timp de un an, ieșenii și aleșii lor vin la aceeași masă, ca să 
dezvolte împreună proiecte în 6 domenii: Cultură, Transport și Mobilitate, Cartiere sociabile, 
Antreprenoriat, Tineri, Oraș prietenos cu familiile. 

La întâlnire:

• Marcel Ionescu Heroiu și Marius Cristea, consultanți seniori ai Băncii Mondiale, vorbesc despre 
impactul culturii în dezvoltarea unui oraș.
• Inițiatorii prezintă proiectele. 
• Consilierii locali și ieșenii pun propunerile în dezbatere.
• Consilierii adoptă, fiecare, câte un proiect.
• Ieșenii intră în grupuri de lucru, ca să contribuie, alături de inițiatori și consilieri, la rafinarea și 
implementarea proiectelor.



Program:

Proiectul "Cetăţenii conduc. Ai puterea fără să fii politician!" este implementat de Asociaţia CIVICA şi este unul dintre proiectele 
câştigătoare în cadrul granturilor oferite de Open Society Foundations.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Open Society Foundations. Întreaga răspundere asupra 
corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor proiectului. 

17.00 -17.30

17.30 – 17.35

17.35 – 18.00

ÎNCEPE DEZBATEREA:

18.00 – 18.10

18.10 – 18.20

18.20 – 18.30

18.30 – 18.40

18.40 – 19.00

19.00 – 19.10

19.10 – 19.20

19.20 – 19.30

19.30 -19.50

19.50 – 20.00

20.00 – 20.15

20.15

Tur al muzeului de Street-Art din Hubrica.

Ce înseamnă că „Cetățenii Conduc: ai puterea chiar dacă nu ești 

politician”

Marius Cristea și Marcel Ionescu Heroiu , consultanți seniori ai 
Băncii Mondiale, vorbesc despre vitalitatea culturală și impactul 
său în dezvoltarea unui oraș.

Iași - Oraș Galerie: Alex Paicu prezintă proiectul despre dezvoltarea 

mișcării de street-art în Iași

Întrebări și răspunsuri

Hala Fix: Mihai Pintilei prezintă proiectul despre cultivarea teatrului 

independent în Iași 

Întrebări și răspunsuri

Luăm pauză și vorbim relaxat

FAŢATA (Faţada ta, faţa ta): Tiberiu Teodor-Stanciu prezintă proiectul 

despre regenerarea urbană a Iașului

Întrebări și răspunsuri

Consilierii adoptă un proiect

Marcel Ionescu Heroiu, consultant seniori ai Băncii Mondiale, 
vorbește despre regenerarea urbană a cartierelor comuniste.

Grupuri de discuții: consilierii și ieșenii interesați de un proiect se adună la 

masa inițiatorului și stabilesc următorul pas, către implementare

Culegem roadele întâlnirii: Vorbim despre ce urmează să se întâmple cu fiecare 

proiect

Socializare: Începem să stăm de vorbă relaxat


