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OPȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESULUI 
PENTRU PERSOANELE CU MOBILITATE REDUSĂ 

ÎN PARCUL ”VALEA MORILOR”  

În contextul proiectului de amenajare a rampei de acces  

pe obiectivul ”Reconstrucția lacului de acumulare Valea Morilor, tranșa IV-a. 

 

Context 

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități și Asociația MOTIVAȚIE din 

Moldova, în numele organizațiilor parteneriatului ”Chișinăul, accesibil pentru toți” au semnat 

Acordul de cooperare cu Primăria mun. Chișinău pe 14 martie 2018, care prevede consultarea 

și cooperarea în cazul aprobării proiectelor ce țin de amenajarea spațiului public, sub aspectul 

accesibilității. 

Conform deciziei Consiliului municipal nr.3/21 din 18.06.2018 au fost alocate 3500 mii lei 

pentru ”reconstrucția scării de granit, a lucrărilor suplementare pentru construirea unei pante 

de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, cărucioare și bicicliști”. 

La solicitarea Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) din data 

de 29 iunie 2018,  privind accesul la informație și prezentarea proiectului rampei de acces la 

scările de granit din parcul Valea Morilor, pe data de 25 iulie 2018 a avut loc o ședința de lucru 

la care au fost prezentată schița inițială de proiect. Schița inițială consta în amenajarea rampei 

cu înclinația de 17,6% (normativele naționale prevăd maxim 10%) care nu poate fi acceptată. 

În rezultatul ieșirii la fața locului pe 27 iulie 2018, au fost examinate următoarele opțiuni: 

1. Păstrarea situației existente la ziua de azi (”status quo”) 

2. Construirea unei alee care să facă legătura dintre partea de sus a scărilor cu alea din 

regiunea Estradei de vară. 

3. Asigurarea accesului din strada Timiș. 

ANALIZA OPȚIUNILOR  

1. Păstrarea situației existente la ziua de azi (”status quo”) 

În prezent accesul în parcul ”Valea Morilor” este posibil pentru persoanele cu mobilitate 

redusă din str. Timiș, din str. A Plămădeală (regiunea Ambasadei SUA) și prin intrarea 

din str. G. Alexandrescu (”MoldExpo”). Intrarea în parc din str. Mateevici, pe scările de 

granit, nu este posibilă, pentru că nu este prevăzută o rampă de acces. Figura 1. 

Figura 1. Accesul în parcul ”Valea Morilor” pentru persoanele cu mobilitate redusă 
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Parcul ”Valea Morilor” este vizitat frecvent de părinți cu copii mici, persoane în etate, 

cicliști și de persoane cu dizabilități. Faptul că intrările accesibile în parc sunt aplasate 

departe de stațiile de transport public, îngreunează accesul pentru aceste categorii de 

persoane. 

Stațiile de transport sunt amplasate la o distanță mare de parc. În special stațiile rutelor de 

troleibuz 10, 24 și 2, care sunt cel mai frecvent utilizate. 

Distanța pînă la lacul ”Valea Morilor”: 

 de la stația de transport ”Universitatea de Stat” (troleibuz nr. 10, 24), prin intrarea 

din str. Timiș  este de 850 metri 

 de la stația ”Eminescu” (troleibuz nr. 10, 24, 2), prin intrarea din str. Timiș  - 1000 

metri 

 de la stația (troleibuz nr. 3), prin str. A. Plămădeală – 600 metri 

 de la stația (troleibuz nr. 3),, prin str. Grigore Alexandrescu – 650 metri 

Avantajele Opțiunii 1 
Dezavantaje Opțiunii 1 

- 
Intrările accesibile sunt departe de stațiile de 

transport public în special de rutele de troleibuz 

10,24, 2 pentru cei care vin din direcția Centru, 

Rîșcani, Buiucani, Botanica. 

 

2. Construirea unei alei care să facă legătura dintre partea de 
sus a Scărilor de granit cu alea din regiunea Estradei de vară 

Se propune construirea unui alei (căi pietonale) dintre partea superioară a scărilor de 

granit, trecând pe la deal de casa Timiș 2, ajungând la  aleea existentă în regiunea Estradei 

de vară. Figura 2. 
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Aleea propusă va fi o cale alternativă pentru cei care nu pot folosi scările de granit, 

persoane cu copii în cărucior, utilizatori de scaun rulant, părinți cu copii mici și alte 

persoanele. Opțiunea dată are avantajul că va respecta principiul ”designului universal”, 

adică va putea fi utilizată în mod egal de toate persoanele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Opțiunea 2.Cale pietonală 

 

 

 

  

Aleea propusă 

Lățimea aleii pentru pietoni : minim 1,8 

metri 

Declivitatea longitudinală recomandată  

maxim 8% cu zone de odihnă peste fiecare 6 

-10 metri. 
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Referitor la cerințele de accesibilitate a căii pietonale a se vedea CP D.02.11-2014 

(punctele 5.4.3, 5.4.5) și NCM 01.06.2014 (punctele 4.5.1-4.5.2), SM ISO 21542:2016.  

Gradul de înclinație a terenului (în direcția aleii propuse) și statutul juridic al imobilelor 

din zonă, este reflectat în Figura 2.1. 

 

Scările
13,7%

7,8%

5,8%

10,7%

14,8%

 

Figura 2.1. Aleea propusă, cu declivitatea terenului (sursă hartă: geoportal.md) 

 

Avantajele Opțiunii 2 Dezavantaje Opțiunii 2 

 Va fi asigurat accesul în parc de la 

stația de transport public 

”Universitatea de stat”, de la rutele 

de  troleibuz nr. 10 și 24. pentru 

cei care vin din direcția Centru, 

Rîșcani, Buiucani, Botanica. 

 Aleea va putea fi utilizată de 

diverse persoane , conform 

principiului ”designului 

universal”, inclusiv de persoane cu 

dizabilități, copii mici, persoane în 

etate, utilizatori de role, biciclete 

etc. 

 Nu va fi afectat aspectul estetic al 

Scărilor de granit. 

 . Vor fi necesare lucrări de  

construcție în imediată apropiere a 

case Timiș, 2. 

 Posibil va fi necesară acordarea 

unui alt spațiu locativ echivalent 

pentru locatarii str. Timiș,2 
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3. Amenajarea accesului din strada Timiș 

Opțiunea nr.3  constă în îmbunătățirea accesului din partea de sus a Scărilor de granit prin str. Timiș, 

str. Universității la intrarea în parc în regiunea Teatrului Verde.  

 

 

 

 

 Figura 1. 

Intrarea din partea Scărilor de granit (Figura 1). 

Rampa existentă urmează a fi reconstruită 

reproiectată 

Porțiunea de stradă care 

necesită a fi construită. 

(Figura 2, 3) 

Porțiunea de stradă care 

necesită a fi reamenajată 

(Figura 4,5) 
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 Figura 2.  

 Figura 3. 

 

 Figura 4. 
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 Figura 5. 

 

 

Avantajele Opțiunii 3 Dezavantaje Opțiunii 3 

 Nu vor fi necesare lucări de 

pământ în zona scărilor de granit. 

 Vor fi necesare lucrări 

considerabile și de reabilitare a 

străzii Timiș și a trotuarelor 

 Deoarece strada este în pantă și 

trotuarele sunt înguste, va fi dificil 

de proiectat ca să fie accesibile 

persoanelor cu mobilitate redusă  

 

CONCLUZIE 

Analizând opțiunile prezentate CAJPD consideră că opțiune nr. 2 este cea mai potrivită 

pentru a fi acceptată, deoarece va asigura accesul în parc de la stația de transport public 

”Universitatea de stat”, de la rutele de  troleibuz nr. 10 și 24. Aleea va putea fi utilizată de 

diverse persoane, conform principiului ”designului universal”, inclusiv de persoane cu 

dizabilități, copii mici, persoane în etate, utilizatori de role, biciclete etc. 

 

 


