ANUNȚ, CONSULTĂRI PUBLICE,
”Green Safety Corridor in Chisinau” (Bulevardul Dacia, tronsonul str. Hristo Botev – bd.
Traian)
”Project Line” SRL, AO Platforma Urbană, АО ”Automobil Club din Moldova” în comun cu
DGTPCC inițiază consultarea publică a proiectului “Green Safety Corridor in Chișinău”.

Scopul proiectului este transformarea unei zone selectate pe bd. Dacia (tronsonul str. Hristo
Botev – bd. Traian), prin îmbunătățirea siguranței pentru toți utilizatorii drumului,
concentrându-se asupra pietonilor, bicicliștilor și persoanelor cu dizabilități, prin soluții
simple și accesibile.
În cadrul proiectului “Green Safety Corridor”, a fost creat un plan conceptual pentru
transformarea și amplasarea pistelor de biciclete, luând în considerare intersecțiile, trecerile
de pietoni și traficul existent de-a lungul bulevardului Dacia. Acest proiect reprezintă
îmbunătățirea infrastructurii, fără a o reconstrui, prin metode simple și moderne, conform
principiilor urbanismului tactic, care facilitează deplasarea pietonilor, bicicliștilor și șoferilor
în același timp de-a lungul străzii.
În procesul de dezvoltare a acestui concept au fost implicați cetățeni activi, bicicliști și alți
utilizatori a transportului alternativ.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:
1. Crearea unui coridor verde pe perimetrul bd. Dacia de la strada Hristo Botev, până la
bd. Traian din Chișinău, care presupune crearea pistelor pentru biciclete pe ambele
părți ale drumului.
2. Îmbunătățirea trecerilor de pietoni pe perimetrul dat.
3. Reorganizarea străzii prin metode simple și moderne, conform principiilor de
urbanism tactic, care facilitează deplasarea pietonilor, bicicliștilor și șoferilor în
același timp de-a lungul străzii.
Conceptul ”coridorul verde și sigur” este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare,
prevederile corespunzătoare legislației comunitare şi cu tratatele internaționale la care
Republica Moldova face parte.

Recomandările pe marginea conceptului supus consultărilor publice pot fi expediate până la
data de 19 mai 2021 pe adresa dirtrans@pmc.md.
Conceptul este disponibil pe pagina web www.chisinau.md si www.dgtpcc.md, sau la sediul
DGTPCC situat pe adresa mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 18.
Prezentarea conceptului supus consultărilor publice, va avea loc miercuri, 5 mai 2021, ora
16.00, și va fi transmis prin intermediul platformei de conferințe ZOOM, link:
https://undp.zoom.us/j/81754967598.
Proiectul ”Green Safety Corridor in Chișinău” a fost elaborat de către ”Project Line” SRL,
АО ”Automobil Club din Moldova”, Platforma Urbană, cu susținerea Primăriei mun.
Chișinău, Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație, Grupul de lucru
pentru transport alternativ, fiind finanțat de PNUD Moldova, Orașe verzi durabile în cadrul
programului "Fast Track Challenge" și GEF, co-finanțat de ”Safer Roads Foundation” și
Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport (EASST).
Mai multe detalii aici.

