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Rezumat 
 
 
Prezentul raport a fost elaborat în baza rezultatelor chestionării participanţilor la 
consultările publice ale Regulamentului Local de Urbanism a oraşului Chişinău şi 
Planului Urbanistic Zonal “Gara Nord” elaborate de Institutul Naţional de Cercetări şi 
Proiectări “Urbanproiect”.  
 
Documentele menţionate au fost elaborate pentru punerea în aplicare a Planului 
Urbanistic General aprobat de către Consiliul Municipal Chişinău în aprilie 2007. 
Scopul consultărilor publice a fost de a explora opinia cetăţenilor, pentru a completa 
şi îmbunătăţi proiectul Regulamentului Local de Urbanism al or. Chişinău şi a Planului 
urbanistic zonal „Gara Nord”.  
 
Obiectivele consultărilor publice au fost: 

(i) Informarea cetăţenilor privind proiectele documentelor elaborate, 
necesitatea şi conţinutul acestora, şi  

(ii) Colectarea propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor pentru 
îmbunătăţirea proiectului RLU şi PUZ „Gara de Nord”. 

 
Consultările publice privind documentele menţionate au fost desfăşurate în 
conformitate cu „Graficul de lucru privind efectuarea consultărilor publice ale 
Regulamentului local de urbanism al oraşului Chişinău şi Planului urbanistic zonal 
“Gara Nord”” aprobat de Primăria mun. Chişinău la 26 mai 2008.  
 
Prezentul raportul conţine descrierea metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
consultărilor publice, rezultatele chestionării participanţilor şi propunerile lor de 
îmbunătăţire a documentelor discutate precum şi concluziile şi recomandările 
organizatorilor.  
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Raport Analitic 
 

   Metodologia desfăşurării consultărilor publice 
 
Datele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea consultărilor publice sunt prezentate 
în tabelul ce urmează:  
 

Date tehnice Detalii Comentarii 

Organizator Primăria mun. Chişinău 
 

Consultările publice au fost 
organizate cu asistenţa şi 
participarea experţilor INCP 
„Urbanproiect” 
 

Suportul legal  Dispoziţia Primarului general 
nr. 339-d din 21 mai 2008 
"Despre aprobarea graficului 
de lucru privind efectuarea 
consultărilor publice ale 
Regulamentului Local de 
Urbanism al oraşului Chişinău 
şi Planului Urbanistic Zonal 
"Gara Nord"" 

Legea nr. 835–XIII din 17.05.1996 
privind principiile urbanismului şi 
amenajarea teritoriului”; 
Hotărârea Guvernului despre 
aprobarea Regulamentului privind 
consultarea populaţiei în procesul 
elaborării şi aprobării 
documentaţiei de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism nr. 951 
din 14.10.97 

Documente puse în 
discuţie 

Regulamentul Local de 
Urbanism al oraşului Chişinău 
 
Planul Urbanistic Zonal „Gara 
Nord” 
 

Indirect s-au discutat şi alte 
aspecte ale Planului Urbanistic 
General a mun. Chişinău 

Perioada desfăşurării  27 mai – 27 iunie 2008 
 

 

Locul desfăşurării şi nr. 
de participanţi 

Pretura sec. Centru, str. 
Bulgară, 42, Sala de şedinţe, 
27-30 mai 2008 
 
Pretura sec. Botanica, str. 
teilor, 10, Sala de şedinţe, 3-6 
iunie 2008 
 
Pretura sec. Ciocana, bd. 
Mircea cel Batrân, 4/3, Sala de 
şedinţe, 10-13 iunie 2008 
 
Pretura sec. Râşcani, str. 
Kiev, 3, Sala de şedinţe, 17-20 
iunie 2008 
 
Pretura sec. Buiucani, str. 
Mihai Viteazul, 2, Sala de 
şedinţe, 24-27 iunie 2008 
 

 
Nr. participanţi – 189*, 
Chestionare completate – 46 
 
 
Nr. participanţi – 232*, 
Chestionare completate – 56 
 
 
Nr. participanţi – 178*, 
Chestionare completate – 45 
 
 
Nr. participanţi – 169*, 
Chestionare completate - 45 
 
Nr. participanţi – 140∗, 
Chestionare completate - 40 
 

 

                                                 
∗ Numărul de participanţi include numărul total de persoane care au participat la consultările publice în sector în 
toate patru zile planificate pentru dezbateri.  
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În conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 835 – XIII din 17 mai 
1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajarea teritoriului” şi a Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind consultarea 
populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism nr. 951 din 14.10.97, consultarea populaţiei în procesul elaborării şi 
adoptării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism se efectuează pe 
etape după cum urmează: 

1) Consultarea prealabila a populaţiei asupra opţiunilor de dezvoltare şi analiza 
anteproiect. 

2) Consultarea populaţiei cu privire la elaborarea proiectului documentaţiei şi  
3) Consultarea populaţiei asupra propunerilor enunţate în documentaţie 

 
Consultările publice organizate s-a înscris în etapa a doua de consultare a populaţiei.  
 
Prevederile legale indică ca la această etapă consultarea se desfăşoară prin:  

• Anchete publice directe,  
• Interviuri,  
• Anchete publice globale sau parţiale  
• Prin chestionare,  
• Anchete publice în presa.  

 
Consultările publice ale Regulamentului Local de Urbanism al oraşului Chişinău şi 
Planului Urbanistic Zonal „Gara Nord”au fost organizate de Primăria mun. Chişinău în 
conformitate cu Graficul de lucru privind efectuarea activităţilor de consultare şi s-au 
desfăşurat în incinta Preturilor de sector. Graficul de lucru este prezentat în Anexa 1. 
 
Prin intermediul paginilor web ale Primărie şi preturilor de sector, a anunţurilor în 
ziarul „Capitala” şi panourile informative ale Preturilor s-a făcut apel către toate 
persoanele interesate să participe şi să facă recomandări, sugestii şi opinii privind 
dezvoltarea de mai departe a oraşului. 
 
La consultările publice au participat în total 908 participanţi. Consultarea publică s-a 
realizat prin intermediul completării unui chestionar de anchetă publică. Chestionarul 
utilizat în cadrul consultărilor publice este prezentat în Anexa 2.  
 
Chestionarul a fost prezentat tuturor participanţilor la consultări publice, indiferent 
gen, vârstă sau ocupaţie. Completarea chestionarului fost benevolă şi nu a urmărit 
stratificarea în eşantioane sau obligativitate doar pentru anumiţi participanţi. În cadrul 
consultărilor publice au fost repartizate mai mult de 1000 chestionare, dintre care 260 
au fost completate şi prezentate organizatorilor. În urma analizei doar 232 chestionare 
au fost considerate valabile.  
 
Chestionarea desfăşurată a oferit cetăţenilor municipiului, precum şi specialiştilor în 
domeniu posibilitatea să-şi expună părerile asupra conţinutului documentelor puse în 
discuţie răspunzând la întrebările din anchete puse la dispoziţie şi înscriind propunerile 
sale într-un compartiment aparte al chestionarului. 
 
Rezultatele chestionării publice se prezintă în continuare. 
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   Rezultatele consultărilor publice 
 
Fiind aplicate metodele specifice de analiză utilizate în sociologia urbană, rezultatele 
chestionării publice au scos în evidenţă următoarele opţiuni: 
 
La întrebarea „Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în care locuiţi?” 
majoritatea absolută a participanţilor 97,4% au răspuns afirmativ. Aceleaşi rezultate 
sunt şi pe fiecare sector aparte procentul deviind nesemnificativ de la 95% la 98,2%.  
 
Tabelul 1. Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în care locuiţi?” 

Total Centru Botanica Ciocana Riscani Buiucani 
Răspuns Nr.  % Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % 
Da 226 97.4% 45 97.8% 55 98.2% 44 97.8% 44 97.8% 38 95.0%
Ns/Nr 6 2.6% 1 2.2% 1 1.8% 1 2.2% 1 2.2% 2 5.0%

Total 232 100% 46 100.0% 56 100.0% 45 100.0% 45 100.0% 40 100.0%
 
Răspunsul la prima întrebare a fost prevăzut având în vedere că majoritatea absolută a 
participanţilor la consultările publice au venit la întruniri fiind ghidaţi de interesul faţă 
de conţinutul documentelor elaborate şi viitorul compoziţiei urbanistice a oraşului. 
 
La întrebarea a doua „Ce instituţii publice sunt necesare în sectorul Dvs.?”, părerile s-
au diferenţiat. Rezultatele chestionării scot în evidenţă sectoarele de servicii publice 
care sunt insuficiente în fiecare din sectoarele or. Chişinău.  
 
Astfel, în sectorul Centru al capitalei în topul necesităţilor populaţiei sunt: 
complexele sportive şi terenurile sportive cu 22,2% respectiv 18,9% din răspunsuri sau 
56% şi respectiv 36% din cei care au participat la sondaj. De asemenea, rezultatele 
atestă prezenţa necesităţilor de grădiniţe de copii circa 36% din respondenţi, şcolilor şi 
instituţiilor medicale cu circa 7% din răspunsuri sau circa 17% din respondenţi. 
 

Figura 1  
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În sectorul Botanica lista instituţiilor publice necesare este constituită din: 

• Complexe sportive – 82%  
• Teren sportiv – 72% 
• Instituţie medicală – 68% 
• Grădiniţă de copii – 64% 
• Şcoală – 56% 
• Cinematograf – 50% din respondenţi.  

 
În sectorul Ciocana instituţiile publice lipsă care sunt solicitate de populaţie sunt: 

• Cinematograf – 48% din respondenţi.  
• Terenuri sportive – 40% 
• Grădiniţe de copii – 36% 
• Teatru – 36% 
• Complexe sportive – 33%  
• Biblioteci – 24% din respondenţi. 

 
În sectorul Râşcani lista instituţiilor publice necesare în sector este constituită din: 

• Galerii publice şi muzeu – 51% 
• Bibliotecă – 46% 
• Instituţie medicală – 43% 
• Şcoală – 43% 
• Complex sportiv –40% 
• Grădiniţă de copii – 40% din respondenţi. 

 
În sfârşit în sectorul Buiucani au fost indicate ca necesare următoarele instituţii 
publice:  

• Complex sportiv – 68% 
• Grădiniţă de copii – 50% din respondenţi. 
• Terenuri sportive – 47% 
• Instituţie medicală – 41% 
• Şcoală – 38%. 

 
Rezultatele detaliate ale sondajului se prezintă în Anexa 4.  
 
Întrebarea a treia a solicitat de la participanţi expunerea privind „Ce servicii sunt 
necesare a fi dezvolte în sector?”. Respondenţii au propus ca priorităţi generale 
construcţia parcărilor, amenajarea terenurilor de joacă şi a spaţiilor pentru agrement şi 
amenajarea parcurilor. Priorităţile identificate diferă nesemnificativ de la secto la 
sector atestând ca serviciile solicitate nu sunt prezente sau sunt slab dezvoltate în 
sectoare. 
 
Astfel, în sectorul Centru participanţii la sondaj au făcut următoarele opţiuni de 
dezvoltare a serviciilor publice: 

• Parcări supraetajate - 17,43% din răspunsuri sau 52,8% din respondenţi 
• Parcuri şi terenuri de joacă - 52,8% 
• Centre sportive - 50,0% 
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• Zonă de recreare (plaje, acquaparc, carusel, atracţion, etc.) - 47,22% 
• Parcuri distractive - 30,56% din respondenţii care au prezentat chestionare 

completate. 
 
În sectorul Botanica topul răspunsurilor primite păstrează ordinea priorităţilor 
stabilită în sectorul Centru cu parcări, zone de recreiere, parcuri şi terenuri de joacă şi 
centre sportive (vezi figura 2). 
 

Figura 2 
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În celelalte trei sectoare ale oraşului Buiucani, Ciocana şi Râşcani participanţii la 
sondaj au menţionat în ordine prioritară (respectiv 66-51% din respondenţi) 
dezvoltarea serviciilor de agrement cu amenajarea parcurilor şi terenurilor de joacă 
pentru copii. Această prioritate este urmată de amenajarea zonelor de recreiere 40-46% 
din respondenţi şi apoi construcţia parcărilor –34-42% din respondenţi sau circa 13-
15% din total răspunsurilor participanţilor la sondaj. 
 
Rezultatele detaliate ale sondajului pe fiecare sector în parte se prezintă în Anexa 4.  
 
Întrebarea a patra din chestionar a solicitat opinia cetăţenilor vizavi de „Ce activităţi 
economice trebuie dezvoltate în sectorul dumneavoastră?”. Această întrebare a produs 
unele dificultăţi dat fiind faptul că în general pe oraş dar şi pe sectoare domină 
opţiunea „Nu ştiu” sau „Nu au răspuns” ceea ce atestă că activitatea economică 
preocupă populaţia doar după ce există anumite condiţii şi facilităţi de trai şi odihnă.  
 
În sectorul Centru după opţiunea „Nu ştiu” participanţii au optat totuşi pentru 
dezvoltarea centrelor de comerţ cu amănuntul şi centre de prestare a serviciilor auto,  
câte circa 17% din totalul respondenţilor participanţi la sondaj.  
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În sectorul Botanica participanţii la sondaj au remarcat lipsa hotelurilor, centrelor de 
afaceri şi oficii. Astfel, activităţile economice prioritare de dezvoltare în sector sunt:   

• Servicii hoteliere - 40% 
• Centre de afaceri (oficii etc.) - 46% 
• Parcuri industriale - 32% 
• Servicii auto - 34% 

 
În sectoarele Râşcani şi Ciocana participanţii la sondaj au optat pentru dezvoltarea 
serviciilor hoteliere (27% şi respectiv 20% din participanţii la sondaj), crearea unor noi 
centre de prestări servicii auto (16-20%) şi crearea unor centre de afaceri – circa 17-
24% din respondenţi. 
 
În sectorul Buiucani participanţii la sondaj de asemenea, au optat pentru construcţia a 
noi hotele – 31% sau 20,8 din totalul de 48 răspunsuri, crearea centrelor de afaceri şi 
parcurilor industriale – câte 25% şi deschiderea unor noi centre de comerţ cu 
amănuntul – 21% (vezi Figura 3). 
 

Figura 3 
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În toate sectoarele oraşului populaţia nu prea agreează crearea şi dezvoltarea cluburilor 
de noapte şi cazinourilor, în sectorul Râşcani de exemplu, acest domeniu al serviciilor 
nu a înregistrat nici o opţiune.  
 
Referitor la întrebarea „Cum  trebuie revitalizat Centrul istoric al Chişinăului?” 
majoritatea absolută a respondenţilor au optat pentru transformarea Centrului istoric în 
centru de istorie şi cultură cu o infrastructură bogată de teatre, galerii de artă şi muzee, 
hoteluri, restaurante şi spaţii de recreare – 58% din respondenţi (vezi Figura 4).  
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Figura 4 
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De remarcat că pentru această opţiune cel mai puţin au optat locuitorii din sectorul 
Centru – 45%. Participanţii din celelalte sectoare au fost mai elocvenţi în opţiunile lor. 
Circa 70% din respondenţii de la Botanica, 65% din sec. Ciocana, 51% de la Râşcani 
şi 56% din respondenţii de la Buiucani au optat pentru transformarea Centrului istoric 
în centru de istorie şi cultură.   
 
Ultima întrebare din chestionar este o întrebare deschisă şi a solicitat de la respondenţi 
propuneri pentru crearea sau dezvoltarea unor locaţii concrete în oraşul Chişinău. În 
total din partea participanţilor la consultări au fost înaintate peste 220 propuneri. 
Majoritatea din ele confirmă rezultatele chestionarului pe dezvoltarea serviciilor, 
instituţiilor publice şi activităţilor economice şi se axează în special pe necesitatea 
reparării infrastructurii şi dezvoltarea unor facilităţi de odihnă, agrement şi trai decent.  
 
Lista propunerilor concrete ale participanţilor este prezentată în Anexa 3.  
 
 

Concluzii şi recomandări 
 
Rezultatele consultărilor publice au scos în evidenţă următoarele concluzii şi 
recomandări: 

1. Participanţii la consultările publice s-au implicat activ şi cu un mare interes faţă 
de problemele puse în discuţie şi viitorul compoziţiei şi amenajării urbanistice a 
oraşului.  

 

2. În topul necesităţilor de instituţii publice în sectoare se plasează: terenurile şi 
complexele sportive, grădiniţele de copii, instituţiile medicale şi şcolile.  
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3. Participanţii la consultările publice au propus ca priorităţi generale pentru 
dezvoltarea serviciilor existente: construcţia parcărilor, amenajarea terenurilor 
de joacă şi a spaţiilor pentru agrement şi amenajarea parcurilor. 

 

4. În opinia participanţilor la consultările publice în fiecare din sectoarele Chişinău 
trebuie dezvoltate serviciile hoteliere, centrele de afaceri şi centrele de prestare a 
serviciilor auto. Totuşi dezvoltarea economică mai puţin interesează pe locuitori. 
Prioritate este acordată dezvoltării condiţiilor de confort şi odihnă. Majoritatea 
populaţiei nu agreează crearea de noi baruri de noapte şi cazinouri.  

 
5. Problema centrului istoric preocupă în mod deosebit populaţia din celelalte 

sectoare. Opţiunile participanţilor la consultările publice este transformarea 
centrului istoric în centru de cultură şi istoric cu o bogată infrastructură de 
muzee, galerii de artă, locuri de agrement şi restaurante.  

 
6. În regulament există multe zone care şi-au schimbat funcţia urbană (ex: din S în 

R6 sau R3 în R6), conform metodologiei utilizate la elaborarea regulamentului 
schimbarea funcţiei urbane se efectuează prin codul Re (revitalizare) pentru 
terenuri construite unde funcţia zonei urmează să fie modificată în conformitate 
cu prevederile PUG-lui sau D (dezvoltare) pentru terenuri libere. Codurile D şi 
Re permit ca funcţia urbană pentru un anumit teren să fi stabilită în etapa 
ulterioară la elaborarea PUZ–lui sau PUD-lui, care şi ele la rândul său se 
elaborează în baza programelor şi proiectelor prevăzute de PUG pentru un 
anumit teritoriu sau regiune.  

 
7. La elaborarea hărţii zonale nu sa ţinut cont de prevederile PUG-lui şi anume în 

PUG sunt prevăzute o listă de programe şi proiecte spaţiale care urmează să se 
regăsească pe harta zonală prin codificarea Re şi D, de exemplu, Program 04-
1.1: (Reabilitarea economică a zonelor industriale şi centrale şi a sectoarelor 
ale oraşului) conţine proiecte spaţiale cum ar fi „Centre de afaceri în sectoarele 
oraşului” sau „Centrul de afaceri Ismail - zonă de reşedinţă a companiilor 
multinaţionale” etc., care de fapt nu se regăsesc în proiectul Regulamentului. 
Proiectele spaţiale pentru mediu, promovarea patrimoniului istorico-cultural la 
fel nu se regăsesc. 

 
8. În proiectul Regulamentului propus pentru centrul istoric, există reglementări 

contradictoriu prevederilor PUG-lui, de exemplu Obiectivul 6. (Determinarea 
formelor de valorificare, protejare şi promovare a specificităţii patrimoniului 
cultural, construit al municipiului Chişinău în peisajul cultural european), 
prevede programe şi proiecte pentru revitalizarea şi promovare a centrului 
istoric, iar regulamentul dat dă o prioritate dezvoltării de locuinţe colective, 
codificate prin codul R6 (blocuri locative cu maxim 10 etaje). Pentru centrul 
istoric sunt foarte puţine terenuri prevăzute pentru revitalizare centrului istoric în 
contextul Obiectivului strategic nr.6.  

 
9. În regulament nu sunt prevăzute revitalizări în perimetrul zonei râului Bîc.  

Obiectivul strategic 5: “Diminuarea, stoparea ritmurilor de creştere a poluării, 
reabilitarea ecologică a zonelor naturale urbane” prevede proiecte spaţiale 
pentru ecologizarea râului Bîc. 
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10. În proiectul Regulamentului Parcul „Valea Morilor” şi parcul „Valea 
Trandafirilor” îşi schimbă funcţia urbană, contrar metodologiei şi legislaţiei cu 
privire la spaţiile verzi, din codul S în C6 (zone comerciale în zone de 
agrement).  

 
11. În proiectul Regulamentului sunt propuse revitalizări a cartierelor cu construcţii 

individuale, această propunere nu are nici o argumentare urbană deoarece PUG 
nu prevede programe şi proiecte pentru revitalizarea cartierelor individuale, ele 
îşi păstrează în continuare funcţia, dar urmează să fie dezvoltate cu serviciile şi 
utilităţile specifice funcţiei în cauză. 

 
12. O mare parte din terenurile libere de construcţie sunt codificate prin codul S 

ceea ce conform metodologiei această procedură nu se admite. Toate terenurile 
libere de construcţie se codifică sub codul D (dezvoltare), ulterior pe aceste 
terenuri vor fi elaborate PUZ-ri sau PUD-ri în conformitate cu prevederile PUG 
şi numai după elaborarea şi aprobarea lor for fi efectuate schimbările respective 
în regulament, conform prevederile PUZ sau PUD. 

 
13. Condiţiile generale pentru codul zonei urbane nu sunt complete, pentru funcţiile 

rezidenţiale lipseşte limitele de etajare (min-max), numărul de locuinţe, 
descrierea succintă a zonei şi vecinătate zonei, pentru celelalte zone urbane la fel 
lipsesc descrierile succinte.  

 
14. În proiectul Regulamentului există terenuri sonate cu funcţii rezidenţiale (R6), 

învecinate cu terenuri cu funcţia C7 (servicii comerciale grele) producătore de 
zgomot provenite din trafic greu, manipularea de obiecte grele, etc., această zonă 
este incompatibilă cu cea de locuinţe. Exemplu: str. Ginta Latină un teren sportiv 
din zona urbană S sa recodificat, contrar metodologiei în R6 iar în vecinătate 
există deja un teren construit cu obiective prestatoare de servicii comerciale 
grele C7 (spălătorii şi reparaţii de automobile). 

 

15. Un al caz de schimbare neargumentată a funcţiei urbane este Circul. Conform 
metodologiei circul ca destinaţie se încadrează  în zona funcţională cu codul S 
(Clădiri publice în scop recreativ şi cultural), prin regulamentul dat se propune 
schimbarea zonei funcţionale în C3 (Zonă comercială în construcţii 
independente). 

 

16. Alte Exemple de modificări nejustificate sunt: 
• Cartierul Bucovina în prezent R2, R3 se propune  R5 . 
• Funcţii incompatibilă R7 cu C7 (str. Academician Sergiu Rădăuţanu). 
• Cartierul 9 sec. Ciocana teren liber sa indicat zona funcţională cu codul R7 în 

loc de codul D. 
• Str. N. Milescu Spătarul cooperativele de garaje au fost codificate în S 
• St. Bucovinei, fosta uzină de computere sa stabilit funcţia C7 dar conform PAT 

urmează să fie revitalizată în zonă de afaceri. 
• Magazinul Metro sect. Botanica, sa codificat S, este incorect, însuşi zona 

adiacentă conform PUG şi PATM urmează să fie planificată pentru centru de 
afaceri.  

• Zona industrială şos. Munceşti a fost codificată S, este incorect.  
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Concluzia finală.  
 
Analizând rezultatele consultărilor publice a proiectului Regulamentului Local de 
Urbanism a or. Chişinău constatăm că ele nu se deosebesc practic de rezultatele 
consultărilor publice organizate în perioada aprobării Planului Urbanistic General al 
oraşului Chişinău. Solicitările şi propunerile de modificare înaintate de participanţii 
la consultările publice se încadrează în obiectivele strategice, politicile, programele 
şi proiectele PUG. Totodată pe Regulamentul local de urbanism au fost introduse 
unele modificări şi ajustări care contravin prevederilor Planului Urbanistic General. 
Din aceste considerente este recomandat echipei de elaboratori să ajusteze 
modificările Regulamentului local de urbanism la prevederile Planului Urbanistic 
General.   
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Anexa 1. Graficul de lucru privind efectuarea consultărilor publice ale Regulamentului local de urbanism al oraşului Chişinău şi 
Planului urbanistic zonal “Gara Nord” 

 
mai iunie 

Nr.  Specificare 
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1. Regulamentul local de urbanism al  oraşului Chişinău 

1.1 Sectorul 
Centru  

                                                                  

1.2 Sectorul 
Botanica 

                                                                  

1.3 Sectorul 
Ciocana  

                                                                  

1.4 Sectorul 
Râşcani  

                                                                 

1.5 Sectorul 
Buiucani  

                                                                  

2. Planul urbanistic zonal “Gara Nord”  

2.1 Sectorul 
Centru 

                                                                  

2.2 Sectorul 
Botanica  

                                                                  

2.3 Sectorul 
Ciocana  

                                                                  

2.4 Sectorul 
Râşcani  

                                                                  

2.5 Sectorul 
Buiucani  
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Anexa 2. Chestionarul utilizat în cadrul consultărilor publice 

 
CHESTIONAR       

 
În baza Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău, aprobat în aprile 2007, Institutul Naţional de 
Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect” a elaborat Regulamentul local de urbanism al or. Chişinău, care 
este propus spre a fi discutat în cadrul dezbaterilor publice. Scopul chestionarului este de a explora 
opinia cetăţenilor, pentru a completa şi îmbunătăţi proiectul regulamentului local de urbanism al or. 
Chişinău. În acest sens, vă  rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări. 
 

  DA 1. Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în care locuiţi: □ 
Centru, □ Ciocana, □ Botanica,  □ Rîşcani,  □ Buiucani  ?   NU 

 
 

 
 

 
6. Propunerile dumneavoastră pentru locaţii concrete: 

Propunerea Locaţia (adresa) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vă mulţumim! 

3. Ce servicii sunt necesare în sectorul  
dumneavoastră ? 

1 Supermarket □
2 Pieţe comerciale □
3 Centre sportive □
4 Parcari supraetajate    □
5 Parcuri distractive □
6 Zonă de recreare (plaje, acvaparcuri, 

carrusel, atracţion, etc) 
□

7 Servicii de reparaţie □
8 Farmacie □
9 Frezerie □

10 Parcuri şi terenuri de joacă □
11 Altele………………………………...…………

……………. 

2.   Ce instituţii  publice sunt necesare în sectorul  
dvs. ? 
1 Instituţie medicală □ 
2 Şcoală □
3 Grădiniţă de copii □
4 Compex sportiv    □
5 Teren sportiv  □
6 Teatru □
7 Cinematograf □
8 Galerii publice şi muzeu □
9 Bibliotecă □
10 Altele………………..............................................

............... 

5. Centrul istoric trebue revitalizat  în : 

1 Centrul de afaceri (birouri, supermarket, 
pieţe comerciale etc)  

□ 

2 Zonă locativă formată din blocuri 
locative cu  servicii destinate acestora 

□ 

3 
Centru de istorie şi cultură (teatre, 
galerii de artă şi muzee, hoteluri, 
restaurante, spaţii de recreare etc) 

□ 

4 Altele……………………………………………
……… 

4. Ce activităţi economice trebuie dezvoltate în 
sectorul  dumneavoastră ?  
1. Servicii hoteliere  □
2. Centre distractive (cluburi de noapte, cazino 

etc)  
□

3. Centre de afaceri (oficii etc) □
4. Parcuri industriale □
5. Servicii auto □
6. Comerţ cu amănuntul □

7. Altele…………………………………………………
………………. 
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Anexa 3. Lista celor propunerilor la RLU pentru locaţii concrete 
 

1. Construcţia în locul pieţei centrale a unui complex comercial cu loc pentru piata agricola 
2. Str.Mitropolit Varlaam 58 de interzis accesul transportului personal, de instalat la intersectia 

cu Str.Tighina bariere pentru a organiza circulatia transportului in sectorul dat al autocarelor 
pentru Transportarea pasagerilor si calatoeilor 

3. Centru de dezvoltare pentru tineret com.Cruzesti 
4. Consructia liniei de troleibus str.Ialoveni 
5. Repararea drumurilor calitativ str. Codita, str. Busuiocesti, str.Muncesti 
6. Deschiderea sau construirea gradinitelor de copii, luind in consideratie numarul mare de 

copii.Aceaste problema va fi mai strigenta in viitorii 5 ani. 
7. Strada Grenoble urmeaza a fi largita deoarece indeplineste si unele functii a drumului 

central; Azile pentru batrini (camine) in fiecare sector 
8. De prevazut constructia bazinelor de inot la institutiile preuniversitare 
9. Centrul Tineretului sector.centru sa corespunda adevarat destinatiei respective 
10. spatii verzi, terenuri de joc pentru copii amenajate  
11. Amenajarea si curatirea lacurilor;Valea Morilor 
12. Pe terenurile din blocurile de locuit de amenajat terenuri de joaca pentru copii,pentru 

odihna;Decebal 61 
13. Fisia de padure intre sectorul Ciocana si sec.Riscani, sa fie amenajata sub zona de recreare 

(parc) 
14. Urgentarea procesului de privatizare a terenurilor luate in arenda;toate sectoarele 
15. Piete comerciale;Muncesti 806 
16. Parcari supraetajate;str.Traian 
17. Sa se construiasca un supermarket sau o piata 
18. Amenajarea teritoriului si schimbarea structurii de evacuare, prelucrare si stocare a 

deseurilor  
19. Investiti in complexuri sportive! 
20. Este necesar de stramutat intreprinderile industriale din centrul sectorului la periferii si 

oferirea terenurilor statului de zona locativa 
21. De construit obiecte sportive, parcuri verzi si zone de odihna; str.Independentei  
22. Demolarea constructiilor ce se construiesc pe trotuarele str.Zelinschii in intersectie cu 

str.Decebal in vecinatate cu biserica Sfinta Treime; str.Zelinschii,  Decebal 
23. Trotuarele pe str.Zelinschi(str.Starago- str.Titulescu) 
24. De solutionat problema deznodamintului; srt. Ismail-Calea Basarabiei  
25. Scoli, grădiniţe; bd. Mircea cel Batrin  
26. Scoli, gradinite, sectorul nou 
27. Şcoala, str. Mircea cel Batrin 
28. Complex sportiv-teren de fotbal; str.A.Russo  57 
29. Complex sportiv, str. Ginta Latina 
30. Zone locative la margine de oras fiindca la moment se construiesc case fara terenuri 

(gradinita, teren sportiv) 
31. Dezvoltarea armonioasa in complex a sectorului(blocuri locative, gradinite, scoli, terenuri de 

joaca; Ciocana 
32. De alocat un lot unde se vor fi construite blocuri locative cu serviri destinate 

acestora(scoala, gradinita, magazine)  
33. De asigurat ordinea publica pe sectoarele si strazile cu case particulare in timpul de noapte, 

str. Uzinelor 21A 
34. De reparat drumurile intercartiere care nu s-au facut de 20 ani; str.Vieru, Mircea cel Batrin 

27/2, 29/2, 31/2  
35. Reamenajarea  cailor de acces la statiile de troleibuz ce leaga str. Transnistria cu str. 

Voluntarilor 
36. De construit parcari supraetajate la hotarele mun. Chisinau cu comlexe hoteliere, servicii de 

reparare auto  
37. Instalarea unui semafor pe str. Ismail, str. Armeneasca, str. 31 August 1989 
38. Trecerea pietonilor, str. Calea Basarabiei 
39. Renovarea parcului Valea Trandafirilor si zonei distractive adiacente parcului, sec. Botanica 
40. Canalizarea; str. L.Rebreanu 
41. Sectorul particular nu are canalizare centralizata si nu dispune de drum asfaltat ca alte 

sectoare ale municipiului, str. Calatorilor N 63 
42. Imbunatatirea si lărgirea marcajelor rutiere pentru invalizi, pentru biciclisti  
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43. Drumuri, canalizare, str. L.Rebreanu 
44. Sector particular: canalizare centralizata, drumuri asfaltate , complex sportiv, cinematograf, 

frizerie; str. Calatorilor N65    
45. Canalizare centralizata, sosea asfaltata, teren sportiv; str. Movileni16 
46. Muzeu, teatru de papusi, str. Sadoveanu, str. V.Voda 
47. Teren sportiv, str. Ginta latina 12 
48. Semafoare in locurile aglomerate, inclusiv la cercul mare 
49. De construit blocuri locative  de tip garsoniera pentru tineret, specialisti tineri si lucratori de 

igiena care muncesc in gospodaria locativ comunala 
50. Dezvoltarea complexa a teritoriului, a obiectelor prescolare , preuniversitare, universitare, 

bancare, centrelor expozitionale si afaceri, cultura si sport  
51. Repararea stadionului, str. Ginta Latina 
52. Policlinica, spital; str. P.Zadnipru- I.Vieru  
53. Construirea unei cladiri pentru Serviciul Fiscal, Fondul Social; str. P.Zadnipru, str. Mircea cel 

Batrin     
54. Amenajarea lacului din cartierul Albisoara 
55. Reparatia drumurilor; str. M.Dragan 
56. Policlinica, magazine pentru pensionari 
57. Teren sportiv; str. Ginta Latina 12 
58. Zona de recreare; str. Grenoble 
59. Sa fie schimbat regulamentul urbanistic:bloc locativ in teren sportiv; str. G.Latina 
60. In locul maternitatii neconstruite de deschis un azil pentru batrini si copiii strazii, str. 

N.Milescu-Spataru  
61. Muzeu etnofolcloric; bd.Mircea cel Batrin  
62. Amenajarea unui teren sportiv, bazin; str.P.Zadnipru  
63. Apeduct, canalizare; str. Colonita 
64. Este necesar ca oamenii singuri sa adopte un plan urbanistic, in baza unor metodologii noi 

dar sa nu fie propus de catre conducere    
65. Obligatoriu avizul UA din Moldova, a Consiliului Urbanistic municipal, Academiei RM, 

Ministerului de Cultura. 
66. Este necesar de a desfasura o adunare a arhitectilor RM pentru a discuta  Planul Urbanistic 

al orasului Chisinau    
67. De extins bulevardele, strazile cu profil extins, Riscani   
68. De construit blocuri locative, si de a se proiecta un magazin , Posta Veche 
69. De luat masuri cu ciinii care nu au stapin 
70. Amenajarea lacului (parc, centru de agrement pentru copii), str. Albisoara  
71. Parcari, str. Albisoara 8, 10, 12 ,14 
72. De clarificat cu piata din sec. Riscani 
73. Parcari, str. Hasdeu  
74. De construit blocuri locative pentru familiile cu multi copii 
75. De redus nr. benzenariilor, str. Albisoara  
76. Repararea drumurilor, construirea acoperisurilor la statie auto, com.Ciorescu  
77. Curatirea parcurilor din sector, amplasarea urnelor de gunoi  
78. Construirea terenurilor sportive  
79. Gradinita de copii, str. Mircesti 
80. Construirea terenului de joaca pentru copii, str. M.Costin-str.Florilor12/2  
81. Parcari supraetajate, str.Testimiteanu 24 
82. Locuri de recreare, bd. Dacia 
83. Parcuri verzi, Palatul Sindicatelor 
84. Renovarea parcului, str. V. lui Voda  
85. Amenajarea terenurilor de joaca pentru copii in fata blocurilor locative  
86. Sa se curate lacurile din sec. Riscani; Amenejarea terenurilor de joaca pentru copii 
87. Să fie finisate toate lucrările de construcţii din oraş. 
88. Reparaţia capitală o drumurilor din ţară 
89. Să fie amplasate în afara oraşului toate localurile distractive 
90. Piaţa comercială pe str. Dimo 
91. Curăţirea şi amenajarea lacului "Valea Morilor" 
92. De instalat canalizare şi de asfaltat str. Dobruja 
93. Construcţia blocurilor locative pentru persoane din domeniul bugetar 
94. Teritoriul parcului de autobuze; trebuie de construit scoala sau gradinita; str. Sarmisegetuza  
95. Parcari supraetajate; sectorul Botanica, str. Belgrad 21 
96. Centrul comercial subteran in Piata Marii Adunarii Nationale; Centru 
97. Centre de antrenare a sanatatii populatiei pentru diferite categorii virste;in fiecare sector  
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98. In noile cartiere sa se construiasca Centre comunitare pentru copii si tineret 
99. Carusel,atraction,zona verde, Gradina Botanica,zooparc,dar nu alocat terenul pentru case 

particulare 
100. Actualizarea listei obiectivelor de valoare istorica, culturala;toate sectoarele 
101. Complex sportiv,Muncesti 782/2 
102. Cinematograf; str.Dacia 
103. Sa se demoleze caminele cu 5 etaje si sa fie constriute blocuri pentru trai 
104. Nu este stipulat nimic despre dezvoltarea zonelor se agrement 
105. Impunerea investitorilor conditiilor de constructie a spatiului locativ de serviciu pentru 

atragerea si completarea statelor serviciilor publice(medicina, invatamint)   
106. De largit str.Ismail de la intersectia M.Cogilniceanu pina la bulevardul Stefal Cel Mare 
107. Complex Sportiv; Ginta Latina 
108. Centru de cultura pentru tineret 
109. Comlex sportiv, Ginta Latina 
110. Gradinita de copii pentru 640 de locuri, Microsectorul Budesti 
111. Zona de agrement pentru copii, bd. Mircea cel Batrin  
112. Linii de troleibuz Botanica-Ciocana,Prelungirea str.dumeniuc pina la str.Studentilor, 

Botanica, Ciocana, Riscani 
113. Cutatenie pe strazile sectorului particular 
114. De construit camine, garsoniere pentru lucratorii de igiena din sfera comunala 
115. Amenajarea unui teren de joaca, sportiv, parc cu acces liber in perimetrul acestui teritoriu 
116. Pe terenurile sportive existente sa fiereamenajate cu acoperis, echipate cu utilaje sportive, 

ronde de flori, gazoane verzi artificiale 
117. Amenajarea de-a lungul strazilor a marcajelor rutiere si locurilor pentru parcarea 

automobilelor, str. 31 August 1989, str. Gh.Asachi, str. V. Alecsandri, sos. Hincesti  
118. Transport public, Calea Basarabiei 8 
119. Organizarea parcarilor de zi si de noapte, bd Dacia, str, Zelinschi, str. Hristo-Botiev  
120. Drumuri  
121. Introducerea unei rutiere care sa uneasca sec.Botanica cu sec.Ciocana 
122. Amenajarea parcarilor, str. L.Rebreanu  
123. Centre distractive oentru copii 
124. Sali polivalente cu bazine, str. Ginta Latina 
125. Pietele  de la cerc  si de pe bd. Mircea cel Batrin nu corespund cerintelor, necesita afi 

reamplasate organizate dupa destinatie:agricola, marfuri industriale 
126. Repararea drumurilor 
127. Sa fie deschise centre de creatie pentru copii, sector Ciocana 
128. Teatru, cinematogra; str. Mircea cel Batrin 14 
129. Barurile situate in cartiere locative sa se reduca din cauza galagiei; Ginta Latina, P. 

Zadnipru  
130. E necesar de a face ordine in chioscurile amplasate pe str. Albisoara N 80-84  
131. Terenuri distractive pentru copii 
132. Bazin; Ginta Latina 9  
133. Construirea gradinitelor pentru copii, str. Grenoble 106.  
134. Sa fie prevazute obiective sociale: scoli gradinite, centre de creatie, teatre, cinematografe 
135. Ridicarea unui hotel, bd. Mircea cel Batrin 14   
136. Persoanele str. Colonita sa fie inscrisi la policlinica N 10  
137. Invitarea la dezbaterea Planului Urbanistic General a specialistilor din UE 
138. Este necesar  de a desfasura niste dezbateri a specialistilor in  constructii 
139. De extins zonele verzi, Stauceni 
140. Constructia unei sisteme de canalizare, str. I.Doncere  
141. De construit parcari supraetajate, str. M. Viteazu 
142. Sa se construiasca blocuri locative, com..Ciorescu   
143. Amenajarea terenurilor de joaca pentru copii 
144. Scoala, str. Mircesti 
145. Efectuarea unui control ecologic privind pădurile existente, Ciocana Veche, Ciocana Noua  
146. Curatirea lacurilor din parcul Riscani 
147. Sa se construiască blocuri locative, com. Stauceni 
148. Interzicerea la blocuri locative instalarea a încălzirii autonume în apartament. 
149. Parcul Rîşcani de reamenajat şi de transformat în zonă de reacreare 
150. Fiecare sector să deţină aceleaşi instituţii 
151. Construirea staţiei de purificare a apelor reziduale. 
152. Să fie uşurate problemele a construcţiilor din etajele 1, fiind date în exploatare 
153. Reparaţia capitală a străzilor 
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154. Construirea urgentă a podului str. Alba Iulia peste şos. Balcani. 
155. Reinnoirea tuturor blocurilor locative 
156. Parcuri si terenuri de joaca; sectorul Botanica, str.Belgrad 21 
157. Rezolvarea  problemei pasajelor pietonale subterane, in toate sectoarele  
158. Centrul de ingrijire a oamenilor cu virsta inaitata singuratica;in fiecare sector 
159. La amenajarea  sa se tina cont de necesitatea deschiderii bibliotecilor 
160. Teren sportiv; Muncesti 782/2 
161. De construit terenuri de joaca si sportive pentru copii 
162. Planificarea complexelor de garaje prefabricate 
163. Teatru verde, str. Vadul lui Voda,Ginta Latina 
164. Gradinita de copii pentru 320 locuri, M.Dragan 
165. Zona de agrement in preajma iazurilor din parcul Riscani 
166. Amenajarea izvorului"Potirul nesecat", Biserica Nasterea Domnului 
167. Repararea blocurilor locative mai mari de15 ani 
168. Introducerea unei rute regulate de autobus pe str. Transnistria 
169. Amenajarea ternurilor sportive ale institutiilor de invatamint cu utilaj sportiv 
170. Repararea drumului, str.Bazinului 
171. Organizarea parcului sau zonei pentru plimbarea ciinilor  fara friu , cu conditia de stingere a 

gunoiului dupa animale, in tot orasul 
172. Zone de agrement, parcul Riscani 
173. Nodurile de trafic trebuire sa fie dezlegate 
174. Sadirea unui parc, renovarea teatrului  existent, precum si construirea unui nou teatru 
175. Sediul local pentru Oficiul Fiscal  si CNASS in centru civic, Ciocana 
176. Transportul public de circulat mai des in orele de lucru dimineata-seara 
177. Zona de agrement; Riscani 
178. Construirea unei scoli, Schinoasa Veche 
179. Amenajarea terenurilor sportive cu acoperire artificiala in toate curtile 
180. De intensificat constructia drumurilor, liniilor de troleibuz, Stauceni  
181. Parcuri si terenuri de joaca pentru copii 
182. Curatirea lacurilor din sector 
183. Plasarea urnelor pentru pastrarea strazilor cit mai curate 
184. Deschiderea unei filiale(schim valutar) a unei banci din RM 
185. De reorganizat zona de recreere la Poşta Veche 
186. Curăţirea şi amenajarea rîului BÎC 
187. Rezolvarea problemei cu coşurile de gunoi  
188. Bănci de odihnă în orice parculeş, mic sau mare 
189. Rezolvarea problemei cu firele electrice care impinzesc oraşul 
190. Teren de fotbal 10-15mii de locuri, str. Ginta Latina  
191. Zona de recreare parcul Riscani,izvoarele, lacurile, str. Sadoveanu, str.Dimo 
192. Parcare auto cu multe nivele bd. Mircea cel Batrin 
193. De construit casangerii termice pentru incalzirea blocurilor locative, str. Vieru, M.cel Batrin  
194. Interzicerea  constructiilor blocurilor locative, deoarece duc la micsorarea rezistentei seimice 
195. Organizarea circulatiei transportului public 
196. Organizarea teritoriului scolii internat, str. Independentei 
197. Terenuri de joaca pentru copii, carrusel 
198. Blocuri locative pentru familii tinere  
199. De construit blocuri locative in locul uzinelor care nu functioneaza 
200. Reamplasarea statiei de purificare a apei 
201. Reamplasarea statiei de gaze naturale, in stinga spre or. Tohatin 
202. Reamplasarea bazei de acumulare a carburantilor, str. Industriala  
203. Construirea scolilor primare si liceale, centre de creatie in ograda blocurilor locative  
204. Terenuri de joaca pentru copii in ograda blocurilor locative 
205. Centru de agrement, Ciocana 
206. Zona de agrement, parcuri, bazin; str. Grenoble 
207. De interzis folosirea in scopuri particulare a fisiilor dintre cladiri si trotuar, Stauceni 
208. Comuna Ciorescu are nevoie de cimitir 
209. Demolarea cladirilor vechi si construirea muzeelor, bibliotecilor 
210. Plantarea a citi mai multi arbori pentru a inmulti spatiile verzi din sector 
211. Construirea mai multor gradinite si centre de cultura 
212. De reorganizat zona de recreere lîngă Circ 
213. Astuparea găurilor în urma săpăturilor pentru construcţii. 
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Anexa 4. Rezultatele detaliate ale chestionării populaţiei  

 
Oraşul Chişinău 
 
1. Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în care locuiţi? 
  Nr % 
Da 201 86.64% 
Ns/Nr 31 13.36% 
Total 232 100.00% 

 
2. Ce instituţii  publice sunt necesare în sectorul  dvs. ? 
  Raspunsuri 

  Nr 
% din nr de 
raspunsuri 

% din nr total 
de respondenti 

Instituţie medicală 91 9.98% 39.22% 
Şcoală 85 9.32% 36.64% 
Grădiniţă de copii 111 12.17% 47.84% 
Compex sportiv    131 14.36% 56.47% 
Teren sportiv  123 13.49% 53.02% 
Teatru 80 8.77% 34.48% 
Cinematograf 86 9.43% 37.07% 
Galerii publice şi muzeu 85 9.32% 36.64% 
Bibliotecă 75 8.22% 32.33% 
Altele 19 2.08% 8.19% 
Ns/Nr 26 2.85% 11.21% 
Total raspunsuri 912 100.00% 393.10% 

 
3. Ce servicii sunt necesare în sectorul  dumneavoastră ? 
  Raspunsuri  

  Nr 
% din nr de 
raspunsuri 

% din nr total de 
respondenti  

Supermarket 43 4.69% 18.53%  
Pieţe comerciale 53 5.79% 22.84%  
Centre sportive 109 11.90% 46.98%  
Parcari supraetajate    133 14.52% 57.33%  
Parcuri distractive 104 11.35% 44.83%  
Zonă de recreare (plaje, 
acvaparcuri, carrusel, 
atracţion, etc) 137 14.96% 59.05%  
Servicii de reparaţie 87 9.50% 37.50%  
Farmacie 45 4.91% 19.40%  
Frezerie 40 4.37% 17.24%  
Parcuri şi terenuri de joacă 141 15.39% 60.78%  
Altele 10 1.09% 4.31%  
Ns/Nr 14 1.53% 6.03%  
Total 916 100.00% 394.83%  

 
4. Ce activităţi economice trebuie dezvoltate în sectorul  dumneavoastră ? 
  Raspunsuri 

  Nr 
% din nr de 
raspunsuri 

% din nr total de 
respondenti 

Servicii hoteliere  60 16.13% 25.86% 
Centre distractive (cluburi de 
noapte, cazino etc)  14 3.76% 6.03% 
Centre de afaceri (oficii etc) 59 15.86% 25.43% 
Parcuri industriale 49 13.17% 21.12% 
Servicii auto 51 13.71% 21.98% 
Comerţ cu amănuntul 47 12.63% 20.26% 
Altele 12 3.23% 5.17% 
Ns/Nr 80 21.51% 34.48% 
  372 100.00% 160.34% 
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5. Centrul istoric trebue revitalizat  în :  
  Raspunsuri 

  Nr 
% din nr de 
raspunsuri 

% din nr total de 
respondenti 

Centrul de afaceri (birouri, supermarket, 
pieţe comerciale etc)  32 10.92% 13.79% 
Zonă locativă formată din blocuri locative 
cu  servicii destinate acestora 47 16.04% 20.26% 
Centru de istorie şi cultură (teatre, galerii 
de artă şi muzee, hoteluri, restaurante, 
spaţii de recreare etc) 134 45.73% 57.76% 
Altele 12 4.10% 5.17% 
Ns/Nr 68 23.21% 29.31% 
Total 293 100.00% 126.29% 

 
 
 
Sectorul Centru 
 
1. Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în care locuiţi? 
  Nr % 
Da 45 97,83%
Ns/Nr 1 2,17%
Total 46 100,00%
 
2. Ce instituţii  publice sunt necesare în sectorul  dvs. ? 
  Răspunsuri 

 Nr 
% din nr de 
răspunsuri 

% din nr total de 
respondenti 

Instituţie medicală 6 6,67% 16,67% 
Şcoală 6 6,67% 16,67% 
Grădiniţă de copii 13 14,44% 36,11% 
Compex sportiv    20 22,22% 55,56% 
Teren sportiv  17 18,89% 47,22% 
Teatru 4 4,44% 11,11% 
Cinematograf 5 5,56% 13,89% 
Galerii publice şi muzeu 5 5,56% 13,89% 
Bibliotecă 5 5,56% 13,89% 
Altele 4 4,44% 11,11% 
Ns/Nr 5 5,56% 13,89% 
Total raspunsuri 90 100,00% 250,00% 
 
3. Ce servicii sunt necesare în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri  

 Nr 
% din nr de 
răspunsuri 

% din nr total de 
respondenţi  

Supermarket 2 1,83% 5,56%  
Pieţe comerciale 4 3,67% 11,11%  
Centre sportive 18 16,51% 50,00%  
Parcari supraetajate    19 17,43% 52,78%  
Parcuri distractive 11 10,09% 30,56%  
Zonă de recreare (plaje, 
acvaparcuri, carrusel, 
atracţion, etc) 17 15,60% 47,22%  
Servicii de reparaţie 9 8,26% 25,00%  
Farmacie 4 3,67% 11,11%  
Frezerie 2 1,83% 5,56%  
Parcuri şi terenuri de joacă 19 17,43% 52,78%  
Altele 1 0,92% 2,78%  
Ns/Nr 3 2,75% 8,33%  
Total 109,00 100,00% 302,78%  
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4. Ce activităţi economice trebuie dezvoltate în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri 

 Nr 
% din nr de 
răspunsuri 

% din nr 
total de 

respondenti 
Servicii hoteliere  5 11,63% 13,89%
Centre distractive (cluburi de 
noapte, cazino etc)  1 2,33% 2,78%
Centre de afaceri (oficii etc) 3 6,98% 8,33%
Parcuri industriale 5 11,63% 13,89%
Servicii auto 6 13,95% 16,67%
Comerţ cu amănuntul 6 13,95% 16,67%
Altele 1 2,33% 2,78%
Ns/Nr 16 37,21% 44,44%
  43 100,00% 119,44%
 
5. Centrul istoric trebue revitalizat  în :  
  Răspunsuri 

 Nr % din nr de răspunsuri 

% din nr total 
de 

respondenti 
Centrul de afaceri (birouri, supermarket, 
pieţe comerciale etc)  5 12,20% 13,89% 
Zonă locativă formată din blocuri locative 
cu  servicii destinate acestora 6 14,63% 16,67% 
Centru de istorie şi cultură (teatre, galerii 
de artă şi muzee, hoteluri, restaurante, 
spaţii de recreare etc) 16 39,02% 44,44% 
Altele 2 4,88% 5,56% 
Ns/Nr 12 29,27% 33,33% 
Total 41 100,00% 113,89% 
 
 
 
 
Sectorul Botanica 
 
1. Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în 
care locuiţi? 
  Nr % 
Da 55 98,21%
Ns/Nr 1 1,79%
Total 56 100,00%
 
2. Ce instituţii  publice sunt necesare în sectorul  dvs. ? 
  Răspunsuri 

 Nr 
% din nr de 
răspunsuri 

% din nr total 
de 

respondenţi 
        
Instituţie medicală 34 11,97% 68,00% 
Şcoală 28 9,86% 56,00% 
Grădiniţă de copii 32 11,27% 64,00% 
Compex sportiv    41 14,44% 82,00% 
Teren sportiv  36 12,68% 72,00% 
Teatru 25 8,80% 50,00% 
Cinematograf 31 10,92% 62,00% 
Galerii publice şi muzeu 24 8,45% 48,00% 
Bibliotecă 22 7,75% 44,00% 
Altele 7 2,46% 14,00% 
Ns/Nr 4 1,41% 8,00% 
Total raspunsuri 284 100,00% 568,00% 
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3. Ce servicii sunt necesare în sectorul dumneavoastră ? 
  Răspunsuri  

 Nr % din nr de răspunsuri
% din nr total de 

respondenti  
Supermarket 13 4,74% 26,00% 
Pieţe comerciale 17 6,20% 34,00% 
Centre sportive 31 11,31% 62,00% 
Parcari supraetajate    41 14,96% 82,00% 
Parcuri distractive 35 12,77% 70,00% 
Zonă de recreare (plaje, 
acvaparcuri, carrusel, 
atracţion, etc) 38 13,87% 76,00% 
Servicii de reparaţie 25 9,12% 50,00% 
Farmacie 17 6,20% 34,00% 
Frezerie 17 6,20% 34,00% 
Parcuri şi terenuri de joacă 37 13,50% 74,00% 
Altele 3 1,09% 6,00% 
Total 274 100,00% 548,00% 
 

4. Ce activităţi economice trebuie dezvoltate în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri 

 Nr 
% din nr de 
răspunsuri 

% din nr 
total de 

respondenti 
        
Servicii hoteliere  20 17,86% 40,00%
Centre distractive (cluburi de 
noapte, cazino etc)  7 6,25% 14,00%
Centre de afaceri (oficii etc) 23 20,54% 46,00%
Parcuri industriale 16 14,29% 32,00%
Servicii auto 17 15,18% 34,00%
Comerţ cu amănuntul 14 12,50% 28,00%
Altele 5 4,46% 10,00%
Ns/Nr 10 8,93% 20,00%
  112 100,00% 224,00%
 
5. Centrul istoric trebue revitalizat  în :  
  Răspunsuri 

 Nr % din nr de răspunsuri 

% din nr total 
de 

respondenti 
Centrul de afaceri (birouri, supermarket, 
pieţe comerciale etc)  12 16,67% 24,00% 
Zonă locativă formată din blocuri locative 
cu  servicii destinate acestora 11 15,28% 22,00% 
Centru de istorie şi cultură (teatre, galerii 
de artă şi muzee, hoteluri, restaurante, 
spaţii de recreare etc) 35 48,61% 70,00% 
Altele 3 4,17% 6,00% 
Ns/Nr 11 15,28% 22,00% 
Total 72 100,00% 144,00% 
 
 
 
 
Sectorul Ciocana 
 
1. Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în care locuiţi? 
  Nr % 
Da 44 97,78% 
Ns/Nr 1 2,22% 
Total 45 100,00% 
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2. Ce instituţii  publice sunt necesare în sectorul  dvs. ? 
  Răspunsuri 

 Nr 
% din nr de 
răspunsuri 

% din nr total de 
respondenti 

Instituţie medicală 6 4,44% 13,33%
Şcoală 7 5,19% 15,56%
Grădiniţă de copii 16 11,85% 35,56%
Compex sportiv    15 11,11% 33,33%
Teren sportiv  18 13,33% 40,00%
Teatru 16 11,85% 35,56%
Cinematograf 22 16,30% 48,89%
Galerii publice şi muzeu 18 13,33% 40,00%
Bibliotecă 11 8,15% 24,44%
Altele 3 2,22% 6,67%
Ns/Nr 3 2,22% 6,67%
Total raspunsuri 135 100,00% 300,00%
 
3. Ce servicii sunt necesare în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri  

 Nr % din nr de raspunsuri
% din nr total de 

respondenti  
Supermarket 4 3,15% 8,89% 
Pieţe comerciale 5 3,94% 11,11% 
Centre sportive 16 12,60% 35,56% 
Parcari supraetajate    22 17,32% 48,89% 
Parcuri distractive 12 9,45% 26,67% 
Zonă de recreare (plaje, acvaparcuri, 
carrusel, atracţion, etc) 22 17,32% 48,89% 
Servicii de reparaţie 10 7,87% 22,22% 
Farmacie 6 4,72% 13,33% 
Frezerie 3 2,36% 6,67% 
Parcuri şi terenuri de joacă 23 18,11% 51,11% 
Altele 2 1,57% 4,44% 
Ns/Nr 2 1,57% 4,44% 
Total 127 100,00% 282,22% 
 
4. Ce activităţi economice trebuie dezvoltate în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri 

 Nr 
% din nr de 
raspunsuri 

% din nr 
total de 

respondenti 
Servicii hoteliere  12 21,05% 26,67%
Centre distractive (cluburi de noapte, 
cazino etc)  0 0,00% 0,00%
Centre de afaceri (oficii etc) 11 19,30% 24,44%
Parcuri industriale 8 14,04% 17,78%
Servicii auto 3 5,26% 6,67%
Comerţ cu amănuntul 6 10,53% 13,33%
Altele 1 1,75% 2,22%
Ns/Nr 16 28,07% 35,56%
  57 100,00% 126,67%
 
5. Centrul istoric trebue revitalizat  în :  
  Răspunsuri 

  Nr % din nr de raspunsuri 

% din nr total 
de 

respondenti
Centrul de afaceri (birouri, supermarket, pieţe 
comerciale etc)  2 3,92% 4,44%
Zonă locativă formată din blocuri locative cu  servicii 
destinate acestora 4 7,84% 8,89%
Centru de istorie şi cultură (teatre, galerii de artă şi 
muzee, hoteluri, restaurante, spaţii de recreare etc) 29 56,86% 64,44%
Altele 3 5,88% 6,67%
Ns/Nr 13 25,49% 28,89%
Total 51 100,00% 113,33%
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Sectorul Râşcani 
 

1. Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în care locuiţi? 
  Nr % 
Da 44 97,78% 
Ns/Nr 1 2,22% 
Total 45 100,00% 
 
2. Ce instituţii  publice sunt necesare în sectorul  dvs. ? 
  Răspunsuri 

 Nr 
% din nr de 
raspunsuri 

% din nr total de 
respondenti 

Instituţie medicală 15 11,28% 42,86%
Şcoală 15 11,28% 42,86%
Grădiniţă de copii 14 10,53% 40,00%
Compex sportiv    15 11,28% 42,86%
Teren sportiv  14 10,53% 40,00%
Teatru 10 7,52% 28,57%
Cinematograf 10 7,52% 28,57%
Galerii publice şi muzeu 18 13,53% 51,43%
Bibliotecă 16 12,03% 45,71%
Altele 1 0,75% 2,86%
Ns/Nr 5 3,76% 14,29%
Total raspunsuri 133 100,00% 380,00%
 
3. Ce servicii sunt necesare în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri  

 Nr % din nr de raspunsuri 
% din nr total de 

respondenţi 
Supermarket 8 6,06% 22,86% 
Pieţe comerciale 10 7,58% 28,57% 
Centre sportive 13 9,85% 37,14% 
Parcari supraetajate    16 12,12% 45,71% 
Parcuri distractive 13 9,85% 37,14% 
Zonă de recreare (plaje, 
acvaparcuri, carrusel, atracţion, etc) 21 15,91% 60,00% 
Servicii de reparaţie 15 11,36% 42,86% 
Farmacie 6 4,55% 17,14% 
Frezerie 7 5,30% 20,00% 
Parcuri şi terenuri de joacă 21 15,91% 60,00% 
Altele 1 0,76% 2,86% 
Ns/Nr 1 0,76% 2,86% 
Total 132 100,00% 377,14% 
 
4. Ce activităţi economice trebuie dezvoltate în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri 

  Nr 
% din nr de 
răspunsuri 

% din nr 
total de 

respondenţi 
        
Servicii hoteliere  7 1,88% 20,00%
Centre distractive (cluburi de 
noapte, cazino etc)  1 0,27% 2,86%
Centre de afaceri (oficii etc) 6 1,61% 17,14%
Parcuri industriale 5 1,34% 14,29%
Servicii auto 13 3,49% 37,14%
Comerţ cu amănuntul 6 1,61% 17,14%
Ns/Nr 13 3,49% 37,14%
  372 13,71% 145,71%
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5. Centrul istoric trebue revitalizat  în :  
  Răspunsuri 

 Nr % din nr de răspunsuri 

% din nr total 
de 

respondenţi
Centrul de afaceri (birouri, supermarket, pieţe 
comerciale etc)  2 5,13% 5,71%
Zonă locativă formată din blocuri locative cu  
servicii destinate acestora 5 12,82% 14,29%
Centru de istorie şi cultură (teatre, galerii de artă 
şi muzee, hoteluri, restaurante, spaţii de recreare 
etc) 18 46,15% 51,43%
Ns/Nr 14 35,90% 40,00%
Total 39 100,00% 111,43%
 
Sectorul Buiucani 
 
1. Sunteţi cointeresaţi în dezvoltarea urbană a sectorului în care 
locuiţi? 
  Nr % 
Da 38 95,00%
Ns/Nr 2 5,00%
Total 40 100,00%
 
2. Ce instituţii  publice sunt necesare în sectorul  dvs. ? 
  Răspunsuri 

  Nr 
% din nr de 
răspunsuri 

% din nr total 
de 

respondenti 
        
Instituţie medicală 13 12,04% 40,63%
Şcoală 12 11,11% 37,50%
Grădiniţă de copii 16 14,81% 50,00%
Compex sportiv    22 20,37% 68,75%
Teren sportiv  15 13,89% 46,88%
Teatru 9 8,33% 28,13%
Cinematograf 4 3,70% 12,50%
Galerii publice şi muzeu 7 6,48% 21,88%
Bibliotecă 9 8,33% 28,13%
Altele 1 0,93% 3,13%
Total răspunsuri 108 100,00% 337,50%
 
3. Ce servicii sunt necesare în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri  

 Nr % din nr de răspunsuri
% din nr total de 

respondenţi  
Supermarket 10 9,09% 31,25% 
Pieţe comerciale 4 3,64% 12,50% 
Centre sportive 14 12,73% 43,75% 
Parcari supraetajate    14 12,73% 43,75% 
Parcuri distractive 14 12,73% 43,75% 
Zonă de recreare (plaje, 
acvaparcuri, carrusel, atracţion, 
etc) 17 15,45% 53,13% 
Servicii de reparaţie 10 9,09% 31,25% 
Farmacie 3 2,73% 9,38% 
Frezerie 2 1,82% 6,25% 
Parcuri şi terenuri de joacă 21 19,09% 65,63% 
Altele 1 0,91% 3,13% 
Total 110 100,00% 343,75% 
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4. Ce activităţi economice trebuie dezvoltate în sectorul  dumneavoastră ? 
  Răspunsuri 

  Nr 
% din nr de 
raspunsuri 

% din nr 
total de 

respondenti 
        
Servicii hoteliere  10 20,83% 31,25%
Centre distractive (cluburi de 
noapte, cazino etc)  2 4,17% 6,25%
Centre de afaceri (oficii etc) 8 16,67% 25,00%
Parcuri industriale 8 16,67% 25,00%
Servicii auto 3 6,25% 9,38%
Comerţ cu amănuntul 7 14,58% 21,88%
Altele 2 4,17% 6,25%
Ns/Nr 8 16,67% 25,00%
  48 100,00% 150,00%
 
5. Centrul istoric trebue revitalizat  în :  
  Răspunsuri 

  Nr % din nr de raspunsuri

% din nr total 
de 

respondenti 
Centrul de afaceri (birouri, 
supermarket, pieţe comerciale 
etc)  4 10,53% 12,50%
Zonă locativă formată din blocuri 
locative cu  servicii destinate 
acestora 11 28,95% 34,38%
Centru de istorie şi cultură 
(teatre, galerii de artă şi muzee, 
hoteluri, restaurante, spaţii de 
recreare etc) 18 47,37% 56,25%
Altele 1 2,63% 3,13%
Ns/Nr 4 10,53% 12,50%
Total 38 100,00% 118,75%
 
 


