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Organizator: Primăria Municipiului Chișinău, Proiectul „Oraşe verzi durabile” 

 

Moderatori atelier: Constanța Dohotaru, Maria Axenti, A.O. Centrul de Urbanism 

 
Participanți: vezi anexa 

 

Titlul atelierului: Elaborarea Planului de Acțiuni pentru crearea documentului de 
planificare strategică privind mobilitatea în mun. Chișinău 

 

Scopul atelierului: de a implica diverse părți interesate (autorități publice, societate 
civilă, reprezentanți business, experți, cetățeni) în procesul de elaborare a Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă și de a stabili împreună principiile și modul de lucru asupra 
acestui document strategic. 

 

 

 

Desfășurarea atelierului 

 
Partea introductivă 

 
Introducere: Ina Prisăcaru-Zglavuță, Victor Chironda, UNDP Moldova despre situația 
actuală în Chișinău că transportul a devenit o temă dureroasă și astăzi se pun 
începuturile unui proces participativ. Nu venim cu propuneri, ci dorim să lansăm o 
discuție, în care fiecare are o voce. 

 

Prezentarea participanților: nume, prenume, organizație, motivația de a veni la 
atelier, cu ce se ocupă în timpul liber. 

 

Profilul participanților amplu și divers: arhitecți (începători/cu experiență), urbaniști, 
reprezentanți ai autorităților locale și întreprinderilor subordonate vizate (Parcul de 
troleibuze/autobuze), activiști (bicicliști, persoane cu dizabilități, pietoni, protecția 
mediului), experți în domenii conexe (dezvoltare strategică, transparență, tehnologii 
informaționale), reprezentanți business (construcții, închirieri biciclete, automobile). Sunt 
prezenți la eveniment pentru că sunt interesați de domeniu și doresc să-și expună viziunea și 
să contribuie la dezvoltarea mobilității urbane a orașului.  

 

 

Scanarea situației existente privind deplasarea în mun. Chișinău 
 
Modul de deplasare 

 
3 grupuri de bază: 

1) Mașina personală 
2) Transport public (troleibuz) 
3) Pe jos 

 

Altele: microbuz, bicicletă, taxi, autobuz 

 

Problemele principale 
- Pentru transportul public: orar 

instabil/nerespectat; aglomerat; 
insalubru; calitate redusă; greu 
conectat; sistemul de tichetare 
netransparent/incomod; 
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- Pentru mașinile personale: ambuteiaj, parcare (lipsă parcări, lipsă marcaje/ 

indicatoare de parcare), calitatea proastă a drumurilor, combustibil scump; 
 

- Pentru pietoni: starea proastă a trotuarelor, parcări pe trotuare, calitatea spațiilor 
pietonale, lipsa acces pentru cărucioare/persoane cu mobilitate redusă; 
 

- Altele: nerespectarea regulilor, iluminat stradal insuficient, lipsa sistemelor de 
utilizare a transportului alternativ, ș.a. 

 

Acțiuni de până acum 
- PUG aprobat în 2007, însă expirat 

- Strategii, ateliere, forumuri cu discuții/soluții, însă fără acțiuni asumate 
- Înnoirea parcului de troleibuze, asamblarea troleibuzelor la Chișinău 
- Redirecționarea microbuzelor 
- Renovarea unor străzi din capitală 
- Proiecte de infrastructură pentru persoanele cu mobilitate redusă 

- Aprobarea standardelor ISO la nivel național (cu privire la accesibilitate) 
- Strategia de transport aprobată în 2014 
- Aprobat caietul de sarcini pentru tichetarea electronică. 

 

Cauze ale situației actuale 
- Divergențe/lipsă de sincronizare politic/executori 
- Nu a fost un proces transparent 

- S-au încălcat prevederi legale (PUG contravine legislației naționale) 
- Lipsă viziune 

- Mimarea proceselor/formalități fără acțiuni ulterioare. 

 

 
Grupuri de lucru. Propuneri cu privire la etapele de lucru ce 

urmează 

Grupul I 
1. Organizarea focus-grupurilor pe interese pentru a 

identifica problemele principale 
2. Priorități pentru rezolvarea/validarea problemelor 
3. Formularea sarcinilor pentru urbaniști 
4. Acces liber la informație referitor la starea 

lucrurilor/planului de acțiuni (cu posibilitatea de a 
expune opinia) 

5. Elaborarea concepției strategice 
6. Discuții în focus-grup 
7. Ajustarea cu experții în domeniu 
8. Realizarea planului de acțiuni de implementare a 

strategiei. 

 
Grupul II 

 
1. Evaluarea documentației de urbanism și 

amenajare (ce a fost realizat) 
2. Formarea grupurilor țintă (idei) 
3. Viziunea 

4. Atragerea APL în elaborare și consultare 
5. Promovare (transparență) 
6. Elaborarea 
7. Aprobarea CMC 

8. Implementare și monitorizare 

 

 



4 

 

 

 

 
Grupul III 
 

1. Crearea unui regulament intern al grupului de lucru pentru elaborarea planului de 
acțiuni 

2. Un studiu de identificare a problemei 

3. Elaborarea unui draft/concept de planificare a mobilității urbane 
4. Consultări publice; crearea platformei 

5. Asigurarea accesibilității de vizionare, discuții și 
modificare a documentului 

a. crearea grupurilor de lucru pe diferite 
aspecte (participare voluntară) 

b. întâlniri săptămânale (documentate și 
publicate) 

c. informarea cetățenilor privind etapele și 
problemele 

6. Prezentarea și discutarea modificărilor și 
amendamentelor 

7. Conferință de presă cu prezentarea rezultatelor 
intermediare 

8. Consultări publice privind aprobarea rezultatelor 
finale 

9. Aprobarea documentului final. 

 

 
Grupul IV 

 
1. Examinarea documentației existente (aprobate/neaprobate) 

2. Consultarea legislației în domeniu 
3. Colectarea tuturor bazelor de date 

4. Respectarea procedurilor legale de transparență 
5. Procedură clară stabilită a întâlnirilor (publicată 

online pe site-ul primăriei/rețele de 
socializare/mail/invitații) 

6. Stabilirea competențelor echipei de lucru, pe 
etape 

7. Viziunea în care se încadrează PMUD (comună 
pentru oraș) 

8. Implicarea grupurilor cu mobilitate redusă 

9. A ține cont de necesitățile tuturor categoriilor de 
persoane 

10. Implicarea tuturor serviciilor municipale relevante 

 
Grupul V 

 

1. Respectarea documentației existente privind elaborarea documentelor strategice 
(Hotărârile de Guvern) 

2. Inventarierea documentației existente în acest domeniu 
3. Ce trebuie să prevadă PMUD 

PUG depozit. → descentralizat 
În baza PUG → de elaborat PMUD 

Viziunea (în baza ei) → mobilitatea orientată spre 

om 
Oraș pentru oameni / Verde / Eficiență energetică 

→ Schema de mobilitate (transparent) 

 
Grupul VI 

4. Elaborarea viziunii de dezvoltare a orașului 
(transportului) în consultări publice și experți 
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5. Colectarea datelor 

6. Elaborarea unor scenarii de dezvoltare a mobilității 
(3-4) și alegerea unora la consultările publice 

7. Grup de lucru cu experți pe caietul de sarcini 
elaborate de Direcția Arhitectură pentru 
Chișinăuproiect. 

 
Acțiuni propuse de comun acord 

 
I. Analiza documentației/situației existente 

Elaborarea viziunii de dezvoltare a orașului 

 

II. Elaborarea strategiei de lucru pentru PMUD 
(obiective, acțiuni, indicatori, grupuri-țintă) 

 

Principii de lucru 
1. Transparență (pe parcursul întregului proces 

de lucru, rezultate intermediare, documente 
publice, etc.) 

2. Documentarea întâlnirilor/grupurilor de lucru 

și publicarea acestora 
3. Consultări publice 

4. Respectarea procedurilor legale la fiecare 
etapă 

 

 
Sugestii de viitor 

 
1. Anunțarea clară și din timp a 

întâlnirilor/atelierelor de lucru, a temei și 
scopului acesteia 

2. Documentarea întâlnirilor (protocol) și 
publicarea acestuia 

3. Claritate despre următorii pași 
4. Expunerea clară a unor principii/soluții 

 

 
Oameni interesați să lucreze mai departe 

 

La elaborarea viziunii: Maria Axenti, Andrei Tudos, Dumitru Eremciuc, Andrei Agapii, 
Andrei Vatamaniuc, Alexandru Munteanu, Constanța Dohotaru. N. Crăciun, Evgheni 
Camenscic, Vasile Fotescu, Sergiu Ungureanu, Ion Cociug. 

 

Pentru analiza documentației/situației existente: Dumitru Eremciuc, Andrei 
Vatamaniuc, Constanța Dohotaru. N. Crăciun, Vasile Fotescu, 

 

La elaborarea strategiei de lucru PMUD: Alexandru Munteanu, Andrei Tudos, 
Dumitru Eremciuc, Andrei Agapii, Andrei Vatamaniuc, Constanța Dohotaru, N. Crăciun, 
Sergiu Ungureanu, Ion Cociug. 

 

Monitorizarea respectării principiilor: N. Crăciun, Andrei Tudos, Vitalie Voznoi, 
Constanța Dohotaru. 
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Întrebări importante, care au rămas deschise 

 
- Cum va fi asigurată transparența și respectarea prevederilor legale? În contextul 

concepției de transport care a fost aprobată, în pofida faptului că a fost încălcată 
procedura de organizare și desfășurare a consultărilor publice. (V. Voznoi) 

- Care a fost scopul întâlnirii? Dacă au fost consultări publice, atunci nu s-au 
respectat prevederile legale. 

- Care sunt viziunile organizatorilor? La ce etapă sunt lucrurile? Cu ce propuneri vin 
experții? 

- Pe ce se va baza Planul de Mobilitate? Pe PUGul vechi? Trebuie să aibă o oarecare 
bază/conexiune cu documentele existente. 

- În baza cărei decizii/dispoziții/contract UNDP se angajează în acest proces cu 
primăria Chișinău? 

- Cum să asigurăm ca politicul în proces și să urmeze prevederile 
documentului/strategiei? Preluarea documentului fără a interveni cu propria 
agendă detașată de cele decise. 

- Viziunea generală de dezvoltare a orașului vs. viziunea din domeniul mobilității 
urbane? 

 

Concluzii generale 
 

- O prezență mare și diversă demonstrează interesul sporit față de această temă. 

- A fost dat startul unui proces participativ chiar de la primele etape de elaborare 
a documentului, ceea ce până acum nu s-a făcut. Erau așteptări de discuții 
standard în care se prezintă opinia expertului, iar participanților li se propune să-
și expună acordul/dezacordul/comentarii/sugestii. Procesul este nou, pe alocuri 
neclar/confuz, însă lucrul în grupuri a demonstrat o înțelegere a etapelor de 
lucru necesare de întreprins. 

- Participanții au așteptări/viziuni diferite referitor la ceea ce înseamnă un proces 
participativ. În discuții ulterioare s-ar putea discuta așteptările participanților 
pentru a avea o claritate referitor la acest proces. 

- Se simte o frustrare referitor la angajamentul Primăriei Chișinău. Direcția 
Transport nu a fost prezentă, Direcția Arhitectură nu a fost deloc implicată în 
discuții/lucru. Nu există claritate cine este deținătorul procesului (ownership) și în 
ce relații (legale) este proiectul cu Primăria. 

- Există o solicitare majoră (durere) la capitolul transparență. Practic fiecare grup 
de lucru a menționat acest lucru și trebuie de asigurat transparența la maxim. 

- O altă solicitare de respectare a procedurilor legale existente (de ex. cu privire la 
organizarea consultațiilor publice). 

- S-au închegat niște grupuri de lucru pe 4 teme care ulterior trebuie valorificate. 
- Conexiunile/planurile cu privire la interdependența dintre PMUD și Concepția de 

transport trebuie făcute publice. 


