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Istoric
Scuarul se regăsește la intersecția mai multor străzi care fac parte 
din trama stradală istorică (Sf. Andrei, Zamfir Arbore, Ion Doncev 
și str-la Pruncul). Pe una din laturile sale se află o casă individuală 
(str. Sf. Andrei, 19) - monument de valoare locală, iar în apropiere 
se regăsește complexul de clădiri al casei-muzeu “A. S. Pușkin” 
(str. Anton Pann, 19).

Problematica
Se observă o degradare a suprafetelor asfaltate și lipsa unei 
protecții pentru spațiile verzi peste care sunt parcate mașini. 
Scuarul este descoperit din toate părțile, prin el bate vîntul și îi 
lipsește intimitatea - pare a fi o zonă de tranzit și mai puțin un 
spațiu înverzit, pentru odihnă și recreere. Pe timp de noapte 
scuarul și zona din jur sînt prost iluminate. Scuarul duce lipsă 
de o identitate locală mai pronunțată și ar putea fi utilizat mai 
frecvent de către locuitorii din cartier.

Observații și criterii
Scuarul are o formă triunghiulară și dimensiuni relativ mici, și 
este plantat cu arbori - o zona de recreere de importanță locală, 
destinată locuitorilor zonei. Prin mijlocul său trece o linie de 
parcurs amenajată cu cîteva bănci și urne. Scuarul este separat 
de modestele construcții de unu și două nivele, din imediata 
apropiere, prin suprafețele de drum asfaltat. Este amplasat între 
ASEM și cămine ale studenților, și un complex sportiv. Datorită 
celor patru străzi care se întîlnesc în scuar, acest spațiu devine un 
potențial loc de interacțiune. Pe una din laturile scuarului se află 
un șantier îngrădit de un gard pentru construcții. În scuar pot fi 
observați jucători de șah, oameni care-și plimbă cîinii, studenți 
și tineri în trecere, oameni în vîrstă din cartier, cîini maidanezi. 
Din cînd în cînd poate fi văzută o piață ambulantă de legume 
organizată într-un microbus galben, care parchează chiar în scuar. 
Traficul de mașini este mic și pare a fi un loc relativ liniștit.

Parteneri potențiali
Întreprinderea Municipală Spațiile Verzi în vederea amenajării 
scuarului. Locuitorii din cartier și studenții ASEM. Proprietarul 
magazinului de produse alimentare de la colțul scuarului.

Rolul public
Spațiu verde de întîlniri, amenajat pentru repaos și comunicare. 
Gardul provizoriu pentru construcție poate servi drept loc de 
scris și desenat.
Zona pietonală ar putea fi extinsă prin incorporarea în scuar a 
unei din cele trei străzi, care să ofere spațiu suplimentar pentru o 
piață ambulantă/în weekend de legume și fructe.
Zonă de informare despre istoria orașului vechi și educație în 
vederea păstrării și valorificării lui.
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