
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul este realizat în baza activității de evaluare a mobilității pietonale la data de 27 iulie 2021.  
 
Activitatea a fost realizată de partenerii coaliției civice ”Chișinăul, accesibil pentru toți”: Centrul pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, Asociația ”Motivație” din Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu 
Dizabilități, grupul de autoreprezentanți din mun. Chișinău Keystone Moldova Asociația Nevăzătorilor din 
Moldova, Federația sportivilor nevăzători,  grupuri de inițiativă a părinților cu copii în cărucior.  
 
Auditul mobilității pietonale este o inițiativă a Platformei civice ”Chișinăul accesibil pentru Toți” de evaluare a unor 
locuri importante din mun. Chișinău. Organizațiile membre ale Platformei își propun să monitorizeze zonele cu flux 
majorat de pietoni de pe teritoriul urbei: parcuri, scuaruri, bulevarde, intersecții etc. Prin Auditul mobilității 
pietonale, dorim să atragem atenția autorităților municipale la spațiile urbane de mare interes, care trebuie în 
primul rând să fie accesibile pentru pietoni. 
 
Acest raport este realizat de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu organizațiile 
membre ale Platformei civice Chișinăul accesibil pentru TOȚI,  în cadrul proiectului Constituirea  unui mecanism 
de participare a grupurilor cu mobilitate redusă în cadrul Primăriei mun. Chișinău. Proiectul este implementat de 
Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, cu suportul financiar al Fundației Soros 
Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru informațiile și opiniile exprimate în acest 
raport aparține Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și nu reflectă neapărat punctul de vedere al 
Fundației Soros Moldova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditul mobilității pietonale 
 

- Grădina Zoologică, mun. Chișinău  



 

Importanța zonei pentru mobilitatea pietonală 
 

Locația a fost selectată pentru evaluare deoarece reprezintă o zonă prioritară pentru mobilitatea 

pietonală în municipiu, ținând cont de următoarele criterii. 

• Flux majorat de pietoni.  Grădina Zoologică este loc aglomerat, în special în perioada pandemiei 

numărul de vizitatori a crescut. Sâmbătă și duminică la Grădina Zoologică vin peste o mie de vizitatori 1 

• Puncte de atracție. Grădina Zoologică reprezintă un punct de  atracție pentru familiile cu copii mici, 

din Chișinău, dar și din întreaga republică.  

 

ASPECTE POZITIVE CONSTATATE 
 

În rezultatul realizării în ultimii ani a lucrărilor de renovare, următoare schimbări pozitive au 

fost semnalate. 

✓ Au fost renovate scările de la intrarea principală. A fost aplicate pavaj și vopsea în 

culoare contrastantă. A fost amenajată o rampă din lemn cu bară de suport (accesibilă 

parțial pentru părinții cu copii mici).  

✓ S-au amenajat mai multe zone de odihnă: bănci, spații de răcorire, flori etc. 

✓ Au fost îmbunătățite condițiile pentru animale și extins spațiul Grădinii Zoologice.  

✓ Pe anumite porțiuni unde a fost reparate, trotuarele sunt drepte,  în general fără gropi, 

denivelări.  

✓ În cea mare parte trotuarele (căile de circulație) sunt largi, adecvate fluxului ridicat de 

pietoni. 

✓ Amenajările și reparațiile realizate au îmbunătățit aspectul estetic și au făcut ca locul 

să fie mai plăcut și atractiv. 

 

PROBLEME IDENTIFICATE 
 

1. Calea de acces către Grădina zoologică 
Următoarele probleme legate de mobilate pietonală au fost identificate.  

• Trecerea  de pietoni și stațiile de transport nu sunt accesibile (nu au bordurile 

coborâte, este instalat pavaj tactil, trotuarele în regiune au deteriorări) 

• Intrarea din partea trecerii de pietoni are mai multe trepte. Nu este indicată  

direcție unei intrări accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Rampele din lemn 

instalate sunt accesibile doar pentru părinții cu copii în cărucioare. 

 
1 https://www.ipn.md/ro/a-crescut-numarul-de-vizitatori-la-gradina-zoologica-7967_1076674.html 



 

• - Lipsa locurilor de parcare rezervat persoanelor cu dizabilitati locomotorii, 

semnalate prin indicator si marcaj. 

2. Intrarea principală 
Următoarele probleme legate de mobilate pietonală au fost identificate.  

• Casa de bilete este amplasată la o înălțimea care nu este accesibilă pentru un utilizator de scaun 

rulant. (înălțimea recomandată este între 1-1,2 m.) 

 

• Lipsa unei scheme de orientare la intrare 

• Scările de la intrare nu sunt accesibile pentru utilizatorii de scaune rulante și sunt decât parțial 

accesibile pentru alți vizitatori. Rampa din lemn instalată permite ca acestea să poată fi folosite doar 

de părinții cu copii mici (în cărucioare, trotinete etc.) Dar și acești trebuie să o facă cu prudență unchiul 

de înclinație fiind prea mare (14 grade sau 30%). Limita admisibilă conform normativelor în construcții 

pentru rampele exterioare fiind de 8%. Bara de sprijin este doar pe o singură parte. 

• Intrarea pentru persoanele cu dizabilități utilizatori de scaune rulante se face prin intrare de 

serviciu.  



 

3. Intrarea de serviciu 
 

 

Următoarele probleme legate de mobilate pietonală au fost identificate. 

• Lipsește un indicator care ar indica accesul spre calea rezervată pentru circulația persoanelor cu 

dizabilități. În acest scop urmează fie marcate direcțiile prin indicatoare.  

1. Semne, însoțit de săgeată de direcționare spre dreapta, la intrarea principală. 
2. Semn care indică calea de  accesibilă pentru persoane cu dizabilități pe poartă laterală (de serviciu) 
3. Semn de direcționare, la sfârșitul căii de acces, care să ajute persoana să identifice calea înapoi 

spre ieșire. 

• Intrarea și suprafața căii este în coborâre sub un unghi de înclinație mare, sunt prezente denivelările, 

fisuri și deteriorări pe alocuri (la intrare) 

• Lipsa de indicatoare de orientare pe acestă cale de circulație 

 



 

 

4. Căile de  circulație interioare 
 

• Pe anumite sectoare sunt o mulțime de trepte. Ceia ce face ca zona să nu fie accesibilă pentru  

persoanele în scaun rulant și pentru părinții cu copii în cărucior. 

 

 

• Căile de circulație sunt pe anumite porțiuni cu un grad de înclinație prea mare. Ceia ce face dificilă 

deplasarea persoanelor în scaun rulant, chiar și cu ajutorul însoțitorilor. 



•  

 

 

• Lipsă pavaj tactil. Pe alocuri sunt aplicate culori contrastante dar nu suficient 

• Panouri informative cu caractere prea mici  

• În interior este pantă abruptă, recent pavată (cu toate că este spațiu pentru construcția unei pante 

line). Este trecere de pe un trotuar pe altul cu prezenta unor borduri mici;  

• Bănci prea înalte. 

• Din cele 2 grupuri sanitare (WC) de pe teritoriul Grădinii zoologice, nici unul nu este accesibil: sunt 3 

trepte, lipsă culoare contrastanta si pavaj tactil, șile sunt înguste și spațiul mic în interior;  

 



 

 

RECOMANDĂRI 
1) Elaborarea unui proiect tehnic cu o viziune pe termen lung și mediu de renovare și 

modernizare a Grădinii zoologice, inclusiv din considerentul asigurării ”accesibilității pentru 

toți” și ”desingului universal”. 

2) A lua în calcul asigurare unei intrări și rute accesibile pe deplin pentru grupurile cu mobilitate 

redusă. 

3) A se amenaja parcări rezervate pentru persoanele cu dizabilități. 

4) A se amenaja cel puțin un grup sanitar accesibil pentru persoanele cu dizabilități. 

5) A se organiza căi de circulație fără trepte, gropi pe teritoriul Grădinii zoologice.  

6) Rampele să aibă balustrade și un unghi  de înclinație de maxim 8%. 

7) Amplasarea indicatoarelor de orientare pe teritoriu, spre grupul sanitar, intrările și 

ieșirile accesibile. 

8) Amplasarea pavajului tactil la scări, rampe, locurile periculoase etc. 

9) Coborîrea bordurilor, renovarea trotuarului în zona treceriii de pietoni. Reînnoirea 

marcajului rutier la trecerile de pietoni și asigurarea unei bune iluminări a trecerilor de 

pietoni pe timp de noapte 
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Facebook: 

 https://www.facebook.com/ChisinaulAcc

esibil 

Email:   chisinaul.accesibil@gmail.com 

 

 

Acest raport este elaborat de către Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, în cadrul proiectului Constituirea  unui mecanism de participare 
a grupurilor cu mobilitate redusă în cadrul Primăriei mun. Chișinău, cu 
suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna 
Guvernare. Informațiile prezentate și concluziile emise de acest raport 
aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația 
Soros-Moldova. 

 

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

Str. Pușkin, 16 Chișinău Republica Moldova 

Tel/fax. 0 22 28 70 90 

info@cdpd.md 

www.cdpd.md 
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