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Prezentul document prezintă problema blocării trotuarelor cu autovehicule parcate și 
analizează cîteva opțiuni posibile de politici publice.  

PROBLEMA 

Problema cu care se confruntă părinții cu copii mici în cărucioare, persoanele cu dizabilități 
locomotorii și alți pietoni sunt cazuri cînd automobilele parcate (uneori chiar regulamentar) 
blochează circulația, în special în zonele unde din cauza scărilor sau a altor elemente de 
construcție trotuarul se îngustează. Astfel pietonii sunt nevoiți să circule pe carosabil, 
expunându-se unui pericol sporit.  

  

 

Cadrul normativ 

Regulamentului circulației rutiere, punctul 68, prevede că oprirea sau staționarea în perimetrul 
localităților se face paralel cu marginea carosabilului, cât mai aproape de bordură sau pe 
acostament. Conform punctului 68 lit. c) ”autoturismele și motocicletele pot fi oprite sau 
staționate intrând parțial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, 
marcate prin indicatorul 5.48.1 sau 5.48.2, precum și prin marcajul 1.1.1, d). Staționarea 
trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adițional 6.8.2, 6.8.3, 6.8.6 – 
6.8.9, asociat indicatorului.” 

Punctul 69 lit. i) din Regulamentul circulației rutiere prevede ”Oprirea este interzisă: i) în 
locurile în care vehiculul creează obstacole altor participanți la trafic”.  

În practică întîlnim două situații: 1) automobilele sunt parcate neregulamentar, în acest caz 
pietonii pot anunța poliția despre încălcare, 2) automobilele sunt parcate regulamentar, în 
perimetrul indicatorului 5.48.1 sau 5.48.2, dar blochează trotuarul.  
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Acțiuni întreprinse 

Cazul 1. 12.02.2016 Am depus o sesizare pe Viber la nr. 078090902 legată de parcarea 
automobilului pe str. Pușkin, intersecție cu M.Varlaam. Am primit răspunsul ”Inspectoratul 
Național de Patrulare a intervenit cu o sezare către Direcția Generală Transport Public și Căi 
de Comunicației Chișinău, asupra soluționării problemei legate de porțiunea de drum 
indicată”. 

Cazul 2. 19.02.2018. Am depus o sezare la nr. 078090902 de Viber, legată de parcarea 
cîtorva automobile pe str. Pușkin,10. În răspunsul primit se indică a fost sancționat 
aplicându-se art. 238 alin.2 Cod contravențional.  
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 SOLUȚII POSIBILE 

 

In vederea analizei opțiunilor posibile am realizat o cercetare pe str. Pușkin, în 
perimetrul str. Mateevici – str. București, 

Lungimea: 500 metri. 

Data: Joi, 1 martie 2018. Aglomerare medie a străzilor, din cauza condițiilor meteo 
(temperatura: - 7 grade C, cod galben de frig) 

autovehicule   parcate regulamentar – 49 automobile  

 parcate neregulamentar – 50 automobile 

Locuri de parcare: 60 locuri disponibile pe trotuar + 10 locuri de-a lungul străzii 
intersecțiile Mateevici-Bernardazzi. 
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 1. Instalarea indicatoarelor rutiere și marcarea 

zonelor de parcare 

Instalarea indicatoarelor rutiere și marcare zonelor de parcare este o măsură necesară 
pentru a organiza modul de parcare în municipii și orașe.  În Chișinău sunt înregistrate circa 
198 735  autoturisme și 82 614  alte unități de transport (la 01.07.2017).  

 

 

Costul de instalarea a unui indicator rutier este de circa 1500 lei  

Instalarea doar a indicatoarelor, nu rezolvă eficient problema 
blocării trotuarelor. 

 

 

 

 

Costul marcări unui loc de parcare prin vopsea termoplast 
(durata de exploatare 29,2 luni) (IRPE, 2017) este de 300 
lei  x 60 locuri pe trotuar = 18,000 lei. Marcarea cu 
termoplast nu este potrivită pentru a fi aplicată pe orice 
surprafață de trotuar. 

 

 

 

Amenajarea unui loc de parcare 600-900 lei 

Costul măsurii (60 locuri) = 54 mii lei.  
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 2. Instalarea barierelor fizice 

Experiența multor orașe europene a demonstrat că unica modalitate de a preveni parcarea 
autoturismelor pe trotuar și protejarea pietonilor este instalarea barierelor fizice care ar delimita 
foarte clar  carosabilul  și  trotuarul. Utilizarea acestora în  municipiul Chișinău este destul de 
redusă. Totodată, la momentul actual autoritățile publice locale nu au o  politică  clară  referitor  
la  acestea:  designul,  modalitatea  și  permisiunea  de  instalare  sau  întreținerea acestora. 
(IRPE, 2017) 

  

Foto 1. Bolarzi Chișinău (IPRE)                                             Foto 2. Bariere fizice în orașele moderne (IPRE) 

Aplasarea barierelor fizice nu poate fi posibilă pe toată lungimea trotuarelor. Dar acestea pot 
fi instalate pe segmente unde parcarea este interzisă și există riscul încălcării regulilor de 
circulație.  

S-a calculat că sunt necesare circa 50 de bariere fizice (borne, vase cu fori), ținînd cont că 
17 deja sunt amplasate.  

 

Foto 4. Zonele de aplasare a barierelor  Foto 3. Loc unde sun necesare bariere fizice 
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Opțiuni de bariere fizice: 

 preț:725 lei                      preț: circa 700 lei 

 

 preț:705 lei (secțiune de 2 metri) 

 

Fiind calculat pret mediu 700 lei x 50 bariere= 35 000 lei  (0,5 km) x 446 km, lungimea 
trotuarelor în mun. Chișinău = 31 mil. lei 

 

Previne eficient 
parcarea 
vehicolelor

Costurile 
ridicate (bugetul 
muncipal pentru 
reparația 
trotuarelor pe 2 
ani)
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 3. Parcarea laterală 

Amenajarea parcării dea lungul străzii în perimetrul indicat va permite parcarea a circa 50-60 
de automobile, adică va asigura 50% din necesarul de locuri de parcare. Această măsură nu 
va rezolva problema, decît în combinație cu alte măsuri de reducere a fluxului de automobile 
din oraș, dezvoltarea transportului public și prevenirea parcării neregulamentare. 

 

 

4. Completarea Regulamentului Circulație Rutieră și 
realizarea unei campanii de informare 

Soluția propusă constă în completarea Regulamentului Circulației Rutiere cu o prevedere care 
indica că staționarea/parcarea se permite, dacă vehiculul nu blochează spațiul de circulație a 
pietonilor pe trotuare și rampe de acces, lăsînd la dispoziție cel puțin un metru. Modificarea 
RCR să fie însoțită de o campanie de informare realizată de Inspectoratul General de Poliție 
(inclusiv ”Info Trafic”) și societatea civilă. 

Soluția propusă are drept scop schimbarea comportamentului conducătorilor de vehicule, 
responsabilizarea acestora ca să țină cont să lase spațiu, de cel puțin un metru pentru 
circulația pietonilor. Majoritatea șoferiilor lasă un anumit spațiu, pentru pietoni, dar ei nu știu 
că este necesar spațiu mai mare pentru persoanele cu cărucioare pentru copii, persoanele cu 
dizabilități. 

Nu prevede 
costuri 

E posibilă 
implementarea 

imediată

Va fi eficientă 
doar în comun 
cu alte măsuri
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 Considerăm ca pentru moment există un lacună normativă care ține de aplicarea 

Regulamentului circulație rutiere și Codului Contravențional. Legislația nu definește ce 
înseamnă ””crearea obstacolelor” pentru circulația pe trotuare. Astfel nu este prescris nici 
comportamentul șoferilor, nici agentul constatator nu au o practică unitară de aplicare a legii. 

Regulamentul circulației rutiere a Ucrainei (punctul 15.10) prevede : 

”Стоянка запрещается: в) на тротуарах, за исключением легковых автомобилей 
и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для 
движения пешеходов остается по меньшей мере 2 м; ” 

 

 

 

Nu prevede costuri.

Poate fi implementată 
imediat.

Va înlătura lacuna în 
Regulamentul Circulației 

Rutiere 

E necesar să fie însoțită 
de o campanie de 

informare.

Este o măsură pe 
termen scurt. Pe termen 

lung e nevoie

de a fi însoțită de alte 
măsuri din cele 

enumerate
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