Caiet de sarcini
PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DESCHIS DE CREAȚIE
ARHITECTURALĂ PENTRU CEL MAI BUN CONCEPT DE REVITALIZARE ȘI
REAMENAJARE A TERITORIULUI GRĂDINII PUBLICE ȘTEFAN CEL MARE ȘI
SFÂNT ȘI A SCUARULUI CATEDRALE DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

1. Dispoziții generale
1.1. Documentația de concurs este elaborată pentru desfășurarea concursului deschis de
creație arhitecturală pentru cel mai bun concept de revitalizare a teritoriului Grădinii Publice
Ștefan cel Mare și Sfânt și a Scuarului Catedralei din orașul Chișinău (în continuare Concurs), în
baza Regulamentului Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului
municipal Chișinău, aprobat prin Decretul administrației municipiului Chișinău la 26.08.2021.
1.2. Concursul se desfășoară cu scopul de a obține, în condiții competitive, concepte
arhitectural-peisagistice, caracterizate de soluții inovaționale și arhitectural-artistice, de
revitalizare a teritoriilor Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt și a Scuarului Catedralei (în
continuare Parcuri).
1.3. Sarcinile de concurs sunt următoarele:
−

Crearea unui concept ce va asigura păstrarea la maximum a soluțiilor spațiale și de

planificare a teritoriului Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt și a Scuarului Catedralei din
orașul Chișinău;
−

Crearea unui concept original și inovativ capabil să asigure o dezvoltare armonioasă

a acestor spații verzi pentru o perspectivă pe termen lung, păstrând, totodată, o compatibilitate cu
structura spațio-volumetrică istorică și patrimoniul peisagistic de valoare;
−

Conceptul propus trebuie să asigure o funcționare sustenabilă și o imagine

reprezentativă a spațiilor verzi istorice într-un context urban modern, ce prevede inclusiv
sporirea gradului de confort și utilizare, siguranță, accesibilitate și design;
−

Argumentarea conceptului va include compartimentul de analiză arhitectural-

urbanistică multicriterială a stării existente a spațiilor verzi vizate (cu identificarea
disfuncționalităților de natură diversă (funcționale, arhitectural-artistice, peisagistice, de
transport, tehnice etc.));
−

Formarea unei atitudini respectuoase a locuitorilor capitalei față de trecutul istoric al

orașului, precum și acordarea unei atenții sporite față de atracțiile turistice ale Chișinăului.

1.4. Organizatorul concursului este Casa Editorială „Design. Architecture. Style”.
1.5. Pentru a primi documentația de concurs este necesară înregistrarea și completarea
formularului de participare pe site-ul oficial al concursului.
Documentația de concurs este transmisă în format electronic și include:
− Cereri-chestionar de participare la concurs;
− Fragmente ale planului general al orașului Chișinău (S 1:2000 și S 1:5000);
− Sarcinile concursului.

2. Referințe istorice
Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”
Denumiri anterioare: Grădina Alexandru (în cinstea împăratului Alexandru al II-lea),
1818; Grădina Publică Orășenească; Parcul Aleksandr Pușkin, din 1949, Grădina Publică Ștefan
cel Mare și Sfânt, din 20 iulie 1990.
Localizare: sect. Buiucani, în perimetrul străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,
31 August 1989, Maria Cebotari și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
Suprafața: 7 ha.
Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” este cel mai vechi și impresionant parc din
capitală. Amenajat în manieră clasică, în spatele monumentului de valoare națională al
domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt – este un loc perfect de relaxare.
Construcția acestui parc se datorează soției guvernatorului Basarabiei, Alexei Bahmetiev,
care a sugerat ideea de a întemeia o grădină publică în stil franțuzesc. Se consideră că ar fi fost
plantat în anul 1818. De fapt, planul a fost întocmit de Ozmidov, în anii 1816-1817, arhitectul și
inginerul cadastral al Basarabiei în acei ani. Lucrările principale au început în anul 1825, când
inginerul cadastral Bogdan Eitner a trasat aleile, au fost plantați arbori și arbuști, inclusiv 1000
de salcâmi. Forma definitivă de Grădina Publică și-a căpătat-o în anul 1835. Mai târziu apar
intrările, două fântâni arteziene cu o adâncime de 13 m, pavilioane de recreație, scrâncioburi,
2 orologii. Accesul în parc era cu plată. Până în 1863 parcul era înconjurat de un gard de nuiele,
înlocuit de unul din lemn, apoi de un zid de piatră, la hotărârea Primăriei, și, în sfârșit, de un gard
din fontă, proiectat de Alexander Bernardazzi.
La sfârșitul sec. al XIX-lea, în parc a fost amenajată scena unui teatru de vară (alături de
actualul cinematograf „Patria”), precum și un teren pentru dans, o sală pentru jocurile de cărți și
dame. La intersecția străzii Bănulescu-Bodoni și a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt a fost
construit un turn din lemn pentru primul atelier fotografic din Chișinău.

În 1885, în Grădina Publică a fost inaugurat monumentul poetului rus A.S. Pușkin, care a
fost exilat în Basarabia în anii ’20 ai sec. XIX. Bustul de bronz, realizat de Aleksandr Opekușin,
a fost creat și instalat din resursele financiare ale orășenilor. Pe soclul monumentului au fost
gravate versurile poetului dedicate vieții sale în Chișinău și data deschiderii monumentului: 26
mai 1884. Astăzi, monumentul dat se consideră a fi cel mai vechi păstrat în oraș și este situat în
centrul parcului, fapt care explică și numele dat Grădinii Publice în 1949.
În 1957 a început construcția Aleii Clasicilor literaturii române. Ideea de a crea un
ansamblu sculptural, plasat pe raza centrală a parcului, a fost lansată în anii ’30 ai sec. XX de
renumitul sculptor Alexandru Plămădeală, dar a devenit realitate abia în 1957 prin eforturile
Uniunii Scriitorilor. La început, aleea a fost alcătuită din 12 busturi ale clasicilor literaturii
române, instalate pe ambele părți ale aleii centrale a parcului, ce duce de la bd. Ștefan cel Mare
și Sfânt până în centrul parcului. Busturile clasicilor au fost turnate din bronz și instalate pe
postamente din granit roșu poleit. Aleea Clasicilor începe cu busturile lui D. Cantemir și N.
Miliescu-Spătaru, continuă cu cele ale lui Gh. Asachi, C. Stamati, Al. Donici, M. Eminescu, Ion
Creangă… După renașterea națională din 1989-1991, aleea a fost completată cu busturile mai
multor scriitori și poeți români și basarabeni a căror activitate nu era studiată în perioada
sovietică. Astfel, Aleea s-a extins în partea adiacentă spre strada 31 august 1989.
Pe timpuri, în grădină funcționau patru havuzuri, dar în prezent a rămas doar unul, cel
central. Primul havuz din parc, construit în 1927, a fost proiectat de Alexandru Plămădeală și se
află pe locul celui care îl avem și astăzi, iar cărările și aleile din parc, la fel ca în trecut, duc la el.
Restul havuzurilor – unul în formă de floare, altul decorat cu pești zburători și al treilea amplasat
în fața hotelului „Codru” – nu mai există în prezent.
Una dintre intrările în parc este păzită de doi lei din marmură. Istoria lor este un adevărat
mister al parcului central. Există doar zvonuri cum că aceștia au aparținut cândva unei case
bogate din capitală, iar după distrugerea acesteia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
monumentele au fost aduse în Grădina Publică. Puțini dintre trecătorii mereu grăbiți observă că
cei doi lei nu sunt identici.
În parc se numără 50 de specii de arbori, câțiva dintre ei – duzi și salcâmi – atingând
vârsta de 130-160 de ani.
Pe locul cinematografului „Patria” a fost construit Clubul Englez (Clubul Nobilimii),
unde se întâlneau cei mai bogați oameni ai Chișinăului. Tot aici a apărut și primul teatru din
oraș. Pe timp de iarnă, lângă teatru, era creat un patinoar. La sfârșitul sec. XIX, clădirea a fost
distrusă de un incendiu și Clubul Nobilimii a fost evacuat. Din 1918 până în 1940 în clădire s-a
aflat Teatrul Național, care a fost aruncat în aer odată cu retragerea trupelor sovietice, în 1941. În
1952, clădirea a fost reconstruită (arh. V. Voițehovski și M. Berber) și deschis cinematograful

„Patria”. Ulterior, clădirea cinematografului „Patria” a suportat o reconstrucție, deschizându-și
ușile la 29 octombrie 1999. În prezent este numit Centrul Cinematografic „Patria – Emil
Loteanu”.
La 09 mai 2008, de Ziua Europei, a fost inaugurat Scuarul Europei, situat la intrarea în
Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din partea bulevardului cu același nume. În centrul
scuarului este amplasat drapelul Uniunii Europene, iar pe ambele părți ale scuarului sunt înălțate
drapelele Chișinăului, cel al Republicii Moldova și al Uniunii Europene. Pietricelele albastre și
galbene de jos redau cu exactitate fonul albastru și cele douăsprezece stele ale drapelului.
Una dintre cele mai importante capodopere ale parcului este monumentul lui Ștefan cel
Mare și Sfânt, realizat de sculptorul basarabean Alexandru Plămădeală. A fost inaugurat în anul
1928, la celebrarea aniversării de zece ani de la Marea Unire din 1918. Ștefan cel Mare a domnit
47 de ani (1457-1503) și a dus 47 de bătălii, cele mai multe cu turcii, din care în 44 a ieșit
învingător. Materialul utilizat pentru crearea monumentului a fost preluat din tunurile turcești,
capturate în urma războiului cu otomanii. Monumentul a fost de două ori evacuat în România, în
1941 (în or. Vaslui) și în 1944 (în or. Craiova). A fost adus înapoi la Chișinău în 1945. Statuii i-a
fost schimbată locația în parc de câteva ori și doar în 1989 a revenit la locul pe care i l-a ales
însuși Al. Plămădeală. Monumentul este emblematic prin faptul că Ștefan cel Mare este
prezentat în statură deplină, ținând într-o mână sabia – simbol al luptei duse împotriva Imperiului
Otoman, iar în cealaltă – Crucea, ceea ce simbolizează că a fost apărătorul creștinătății.
Scuarului Catedralei din orașul Chișinău
Acesta este situat în inima orașului. La sud-vest, parcul se mărginește cu Piața Marii
Adunări Naționale. Suprafața scuarului este de 9 hectare. În perioada sovietică purta denumirea
de Parcul Biruinței.
Catedrala:
În anul 1830, conform proiectului lui Avraam Melnikov, a început construcția
complexului Catedralei în stilul clasicismului târziu rus, care consta din Catedrala Nașterii
Domnului și o Clopotniță mare. În anul 1836, Catedrala și Clopotnița au fost sfințite de către
mitropolit și tot atunci a început plantarea parcului. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Catedrala a avut de suferit în urma bombardamentelor, însă până în anul 1956 a fost complet
restaurată.
În decembrie 1962, în timpul nopții, Clopotnița a fost aruncată în aer și demontată, pe
locul ei fiind construit un havuz, iar Catedrala a fost transformată într-un centru de expoziție.
Biserica a fost întoarsă credincioșilor, sfințită din nou, în anul 1996, iar în 1998 Clopotnița a fost

restabilită și a fost reconstruită cupola Catedralei, devenind mai înaltă, însă încălcând proporțiile
stricte ale concepției autorului.
La intrarea în Parcul Catedralei dinspre Piața Marii Adunări Naționale se află Porțile
Sfinte, situate strict pe o axă cu Clopotniță și Catedrala.
Arcul de Triumf
De asemenea, în „Parcul Catedralei Metropolitane” se află și Arcul de Triumf. Acest
monument al arhitecturii a apărut în anul 1840 și a fost construit după proiectul arhitectului Luca
Zaușkevici, fiind numit Arcul de Triumf. Arcul de la Chișinău a fost construit după un model
similar celui de la Roma și a fost numit la fel. Acest Arc era destinat pentru un clopot de 400
puduri (6552.27 kg), turnat din puști turcești, împreună cu alte 4 clopote mai mici, chiar în
Cetatea Ismail și apoi transportate la Chișinău. Acest lucru s-a datorat faptului că cel mai mare
clopot al turnului nu încăpea în Clopotniță. Clopotele au fost turnate de meșterul Vasili Losenko
de la Kiev. Astfel, Chișinăul a mai obținut un monument arhitectural.
Pe timpurile sovietice, Arcul a fost redenumit în „Arcul Biruinței” și pe el au fost cioplite
numele eroilor Uniunii Sovietice, care au murit în timpul operațiunii Iași-Chișinău. În prezent nu
a mai rămas nici urmă a acestor nume, iar Arcul a început să se numească „Porțile Sfinte”. Pe
Arc a fost instalat un orologiu imens, cumpărat pe timpuri din Austria, care bate la fiecare sfert
de oră și la fiece oră. În prezent, orologiul nu mai funcționează, ceasul însă merge.
Parcul
Parcul, care împrejmuiește complexul Catedralei, are un aspect mai somptuos, de paradă
chiar, în raport cu Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Partea sa centrală reprezintă un
spațiu deschis și doar aleile laterale sunt prevăzute pentru vizitatorii care caută umbră. În parc
sunt mulți arbori și arbuști decorativi, iar cei mai mulți dintre copacii parcului și-au depășit
centenarul. La fel ca în alte parcuri aici au loc multe manifestări culturale și sărbători, mai ales
bisericești, când în piața din fața Catedralei se adună mulțimi de credincioși pentru care Soborul
s-a dovedit a fi neîncăpător.
Tot acest ansamblu arhitectural împrejmuit de parc este o nestemată a Chișinăului și este
vizitat de numeroși turiști și oaspeți ai capitalei.
De-a lungul aleilor laterale ale parcului adiacente străzii Bănulescu-Bodoni se află
terenul de joacă pentru copii și o zonă special amenajată pentru antrenamente sportive, aici
întotdeauna este aglomerație. Pe aleea care duce spre ieșirea din parc spre strada Pușkin sunt
câteva havuzuri, care însă în ultimii ani nu mai funcționează.

3. Poziționarea parcurilor
Parcurile vizate sunt monumente arhitectural-peisagistice.
Landșaftul joacă un rol primordial în parcuri, iar această prioritate trebuie păstrată. Se
permite o intervenție minimă de construcții destinate doar deservirii și agrementului. Acest
principiu nu poate fi revizuit.
Parcurile vizate se poziționează ca parte organică a ansamblului teritoriilor acestor
parcuri și a Pieței Marii Adunări Naționale. Acest spațiu istoric, cu rol de desfășurare a
evenimentelor de interes municipal și național, trebuie să-și păstreze această funcție.
Date generale:
− Locație centrală;
− Context arhitectural-istoric;
− Spațiu funcțional, animat, calitativ;
− Vederi simbolice;
− Spațiu unic verde și liber în centrul orașului;
− În zona centrală a Chișinăului nu există alte spații libere cu asemenea dimensiuni și
calitate, unde ar putea fi plantat un nou parc. Locuitorii Chișinăului s-au obișnuit și și-au dorit
dintotdeauna să vadă aici un spațiu public verde.

4. Cerințe obligatorii
4.1. Prioritate se va acorda zonelor de landșaft. Se permite o intervenție minimă de
construcții doar pentru serviciile de bază ale parcurilor (stipulate în Regulamentul concursului).
4.2. Conceptul propus va păstra rețeaua existentă de alei și poteci.
4.3. Se va păstra vegetația originală sănătoasă și de valoare (în măsura în care nu prezintă
riscuri pentru vizitatori).
4.4. Se va evita transformarea ambelor teritorii în spații comerciale, parcurile fiind locații
deschise și accesibile pentru toate categoriile de vizitatori.
4.5. Toate funcțiile serviciilor comerciale, ce vizează parcurile, necesită a fi organizate
într-o schemă funcțională unică cu „nucleele” sale și încadrate armonios în structura de
ansamblu a parcurilor, în care vor ocupa spații și forme minime și strict justificate.
4.6. Parcurile trebuie să îmbine armonios funcțiile de plimbare și de tranzit, rămânând,
totodată, centrul de atracție și locul întâlnirilor neformale ale diferitor categorii sociale și de
vârstă a vizitatorilor.

5. Recomandări
5.1. Conceptul va prevedea zone pentru diverse activități compatibile cu un spațiu verde
istoric de valoare (promenadă, tranzit, contemplație, lectură, întruniri a grupurilor mici, zone
confortabile pentru persoane cu dizabilități, persoane în etate și părinți cu cărucioare și copii
mici).
5.2. Parcul trebuie să conțină atât spații retrase, ce asigură liniște și intimitate, cât și spații
pentru comunicare și interacțiuni sociale.
5.3. Flexibilitatea zonificării, cu posibilitatea găzduirii unor evenimente culturale în aer
deschis în grupuri adecvate capacității recreaționale (expoziții unice sau sezoniere, concerte mici
în aer liber etc.).
5.4. Se admit intervenții argumentate în componența vegetației recent plantate (amenajări
cu flori, arbuști mici etc.).
5.5. Parcurile trebuie să asigure posibilități pentru diverse tipuri de odihnă și agrement,
potrivite pentru centrul orașului; cu toate acestea se va acorda prioritate petrecerii timpului liber
într-un context de liniște și relaxare.
5.6. În parcuri trebuie să fie păstrat echilibrul dintre aspectul tradițional și conținutul
inovațional: la exterior parcurile trebuie să se înscrie armonios în contextul istoric al orașului, iar
pe interior (în afară de aspectul tradițional) – să ofere vizitatorilor un spațiu și o experiență
contemporane.
5.7. Capacitatea recreațională trebuie să fie una sporită, preferabil distribuită uniform pe
parcursul întregului an.
5.8. Asigurarea distribuției uniforme a densității pe teritoriu.
5.9. Proiectele propuse vor trebui să răspundă la necesitățile utilizatorilor-cheie ai
parcurilor și să le asigure o coexistență prietenoasă.
5.10. Materialele de finisare propuse trebuie să fie prioritar de proveniență locală.

6. Utilizatorii parcurilor
Teritoriul Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt și al Scuarului Catedralei din
capitală este conceput inițial ca centru de atracție urbană, ai cărui vizitatori vor fi și locuitorii
orașului, și oaspeții acestuia. După criteriul geografic pot fi identificate următoarele tipuri
principale de vizitatori:
6.1. Comunitatea locală (locuitorii din centrul orașului).
Parcurile se află într-o regiune densă a capitalei și, prin urmare, locuitorii din această
zonă îl vor percepe ca pe cel mai apropiat parc, la distanță de 10 minute, cu scenarii determinate

de utilizare. Comunitatea locală va utiliza parcurile zilnic și intensiv. Parcul va juca un rol
important pentru toți locuitorii orașului și pentru oaspeții acestuia. De aceea, nu se vor ignora
interesele locuitorilor periferiilor, ci se vor lua în calcul posibile scenarii de vizitare a parcurilor,
iar solicitările se vor lua în considerare prin programare, în special pentru punctele de intersecție
a solicitărilor altor categorii de vizitatori. În scuar se află Catedrala, care activează, prin urmare,
o categorie importantă de vizitatori sunt enoriașii.

Timpul de vizitare
Locuitorii regiunilor învecinate se pot afla în aceste parcuri, practic, în orice timp al zilei;
cel mai probabil, după categorii de vârstă, ei se vor distribui după cum urmează:
− Copiii de vârstă școlară și adolescenții: în mare parte în a doua jumătate a zilei;
− Părinții cu copii mici și preșcolari: pot vizita parcurile în orice timp al zilei;
− Vârstnicii: în orice timp al zilei;
− Enoriașii: vor vizita parcurile în zilele de sărbători religioase.

Sezonalitatea vizitelor
Întregul an: posibilitatea utilizării diverse a zonelor în diferite perioade ale anului.
6.2. Locuitorii Chișinăului din alte regiuni ale orașului
Localizarea centrală a parcurilor, panoramele pe care acestea le oferă, precum și
accesibilitatea sporită la transportul public, atrag locuitorii din toate zonele orașului. În afară de
aceasta, în vecinătatea parcurilor se află o mulțime de locuri de muncă, iar la instituțiile de
învățământ superior, aflate la câțiva pași distanță, își fac studiile un număr impunător de studenți.
Aceste categorii de orășeni pot vizita parcul după orele de muncă sau de studii, ceilalți
chișinăuieni, cel mai probabil, vor vizita parcurile în weekend.

Timpul de vizitare
- Angajații birourilor din vecinătate: fluxuri tranzitorii dimineața și seara;
- Studenții se pot afla aici zilnic începând cu a doua jumătate a zilei. Ei au solicitările
lor individuale, ce vor genera scenarii specifice (plimbări, relaxare, contemplarea naturii,
agrement activ, odihnă lângă havuz);
- În zilele de weekend aici pot veni locuitori din alte regiuni ale orașului, ce sunt
interesați, mai degrabă, de petrecerea timpului liber semnificativ, decât de agrementul ecologicrecreativ.

Sezonalitatea vizitelor
Întregul an cu o creștere a activității în perioada caldă a anului.

6.3. Turiștii
Ambele parcuri vor atrage, cu certitudine, atenția turiștilor. Pe o rază de 10 minute de
mers la pas se află o mulțime de hoteluri. În afară de aceasta, în vecinătatea parcurilor se află
unele dintre cele mai importante muzee din țară. La sfârșitul verii – începutul toamnei (atunci
când au loc sărbătorile naționale) se înregistrează un număr semnificativ mai mare al turiștilor,
decât în alte perioade ale anului.

Timpul de vizitare
- Cu precădere în timpul zilei, mai rar dimineața și seara.

Sezonalitatea vizitelor
- Întregul an, dar mai ales în perioada sărbătorilor naționale și a vacanțelor școlare.

7. Solicitările utilizatorilor
Printre solicitările înaintate privind soluțiile și serviciile în viitoarele parcuri se
regăsesc dintre cele susținute unanim, cât și dintre cele văzute ca posibilități potențiale sau
ca un experiment îndrăzneț.
7.1. Landșaftul și plantele
Abundența plantelor este interpretată ca una dintre cele mai importante valori a
parcurilor, în legătură cu care există o mulțime de solicitări și propuneri:
- Conservarea plantațiilor existente;
- Diversitatea plantelor: arborii (inclusiv cei maturi), arbuștii, peluzele naturale și altele;
- Utilizarea plantelor veșnic verzi, pentru ca parcul să rămână verde și în perioada rece a
anului;
- Înverzirea străzilor și a piațetelor învecinate parcurilor;
7.2. Alimentația publică
Recomandările și solicitările privind alimentația publică se deosebesc în funcție de
categoriile de vârstă. Această întrebare are un interes sporit în rândurile mamelor cu copii de
vârstă preșcolară, a adolescenților și a studenților.
- Amplasarea punctelor de alimentație publică trebuie să aibă un caracter concentrat și
limitat. (Se vor exclude chioșcurile mobile cu mâncăruri și băuturi. Acest fapt se află total în
contradictoriu cu scopurile fundamentale).
7.3. Programarea evenimentelor și infrastructura
Fiecare categorie de vârstă a vizitatorilor are viziuni diferite despre cum ar trebui să aibă

loc programarea evenimentelor: orășenii nu pot face întotdeauna o alegere între un loc liniștit
pentru contemplare și un spațiu plin de evenimente, unde este nu doar liniștit și frumos, ci și
interesant. Cu toate acestea, unele solicitări coincid la toate categoriile de utilizatori:
- terenuri deosebite de joacă pentru copii de diferite vârste, cu echipamente și design
originale;
- scenă pentru muzică de cameră cu un mini amfiteatru în calitate de sală de spectacole,
ce ar putea fi utilizată și pentru evoluarea grupurilor de dansatori;
- posibilitatea de a desfășura evenimente cognitive (lecții, ore de master-class etc.);
- spațiu pentru expoziții temporare;
- spațiu pentru desfășurarea festivalurilor de proporții mici.
7.4. Distracții pe timp de iarnă
Spațiile deschise în toată perioada anului sunt foarte importante pentru Chișinău. Multe
dintre solicitările și recomandările utilizatorilor constau în crearea condițiilor de vizitare a
parcurilor în perioada rece a anului:
- posibilitatea plimbărilor și a odihnei în perioada de iarnă a anului;
- pavilioane cu băuturi calde (în cadrul food court-urilor unice);
- puncte de închiriere a inventarului sportiv de iarnă (sănii pentru copii);
- wc-uri cu încălzire;
- iluminare calitativă pe timp de seară (este la fel de importantă și vara).

8. Landșaft
8.1. Sistemul de înverzire trebuie conceput în conformitate cu durabilitatea ecosistemului
urban, ce nu necesită îngrijiri speciale.
8.2. Plantațiile existente vechi de pe teritoriu trebuie conservate la maximum.
În general, teritoriile parcurilor trebuie atribuite zonelor verzi, formate, în preponderență,
din arbori și arbuști. Este necesară urmărirea echilibrului structurilor spațiale, condiționate de
clima Republicii Moldova. Predominarea structurilor spațiale de tip închis (spații ce, practic, se
găsesc în totalitate sub coroana copacilor) va asigura formarea aspectului de ansamblu al
teritoriului parcurilor.
8.3. Se recomandă utilizarea, în primul rând, a florei locale (arbori, arbuști, straturi
erbacee și alte plante native specifice zonei noastre), rezistentă la influența condițiilor negative
ale vremii (cicluri climatice, infecții, impacturi provocate de om și antropice etc.).

9. Patrimoniul cultural
Teritoriul de proiectare este inclus în structura de ansamblu a mediului urban al centrului
istoric al Chișinăului. Parcurile, propuse pentru concurs, sunt incluse în sistemul spațiilor publice
istorice deschise, ce formează aspectul orașului. La elaborarea conceptului parcurilor este
necesar:
- asigurarea dezvoltării continue a tehnicilor compoziționale durabile în planificarea și
proiectarea peisajului teritoriului;
- evitarea citării directe și creării elementelor pseudoistorice;
- este posibilă restabilirea obiectelor artistice pierdute anterior (de exemplu,
monumental închinat aniversării de 500 de ani ai Chișinăului).

10. Rețele urbane și sisteme inginerești
Pe teritoriul supus proiectării se află zona de pază a colectorului orășenesc al sistemului
de canalizare, zona păzită a obiectelor electroenergetice, precum și zona rețelelor inginerești.
Participanții trebuie să țină cont de aceasta.

11. Ecologia
Cerințe privind organizarea conținutului sanitar al parcurilor:
Zona gospodărească, cu parcele selectate pentru instalarea coșurilor de gunoi, trebuie să
fie amplasată la o distanță de cel puțin 50 m de la locurile cu adunări masive ale vizitatorilor
(ringuri de dans, scene, havuzuri, alei principale, pavilioane etc.).
Pentru determinarea numărului necesar de urne se ia în calcul amplasarea unei urne la
800 m2 din suprafața parcului. Pe aleile principale, distanța dintre urne nu trebuie să depășească
40 m. La fiecare tarabă sau chioșc este necesară instalarea unei urne cu volumul de cel puțin 10 l.
Pentru comoditatea colectării deșeurilor din locuri mai retrase de zonele cu flux mare de
vizitatori, ar fi bine să se instaleze colectoare intermediare pentru păstrarea temporară a
deșeurilor.
Determinarea numărului de containere pentru spațiile gospodărești va reieși din cantitatea
de deșeuri adunate timp de trei zile.

12. Dezvoltare durabilă
Soluțiile arhitecturale și de landșaft propuse trebuie să includă tehnologii inovaționale
pentru eficientizarea maximă a utilizării parcurilor și a viabilității acestora.

