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Istoric
Scuarul face parte din țesutul vechi al oraşului. Are o formă triunghiulară 
datorită străzilor ce deseori se întersectau în unghiuri ascuţite, în 
timp ce elementele de amenajare urbană instalate în scuar datează 
din perioada sovietică. Pe laturile sale se află cîteva monumente de 
importanță locală.

Problematica
Dintr-o zonă exclusiv pietonală, plantată cu arbori, cu bănci și mese 
pentru șezut, cu spații de socializare, cu un mic teren sportiv și spații 
de joacă pentru copii, scuarul a devenit un spațiu pentru mașini, iar 
trotuarul de pe mijlocul lui a fost tranformat în carosabil. Astfel datorită 
accesului pentru automobile spre str-la Sf. Andrei creat neregulamentar, 
spațiul a fost tăiat în două. Tot în scuar se află un transformator electric 
și un punct de colectare a deșeurilor, ceea ce-l face mai puțin atractiv. 
Aceste lucruri au rezultat într-un grad scăzut de utilizare a acestuia de 
către locuitorii zonei. Raportat la dimensiunea destul de mare pe care 
o are, scuarul duce lipsă de noi funcționalități pe lîngă modul său de 
amenajare tradițional, iar infrastructura lui nu a fost renovată deja de 
foarte mulți ani. Totodată, scuarul necesită adoptarea unor măsuri ur-
gente de protecție a spațiilor verzi și instalarea unor corpuri de iluminat 
pe timp de noapte. Între timp una din laturile sale a fost transformată 
într-un depozit pentru materiale de construcție, redirecționînd  și în-
curajînd astfel șoferii să circule neregulamentar, prin mijlocului scuaru-
lui. Lipsa unei griji din partea autorităților publice locale a adus scuarul 
într-o stare de abandon, agravînd și mai mult situația, și poate duce la 
dispariția lui definitivă.

Observații și criterii
Este o zonă verde de dimensiuni medii de importanţă locală, destinată 
locuitorilor cartierului, cu un mare potenţial de a găzdui mai  multe 
funcţii de recreere activă şi pasivă. În scuar sînt instalate cîteva bănci, 
teren de joacă pentru copii, niște mese amplasate de către locuitorii 
zonei. În prezent, în scuar se circulă și se parchează mașinile.
În preajma sa se află căminele ASEM şi un complex sportiv. Din scuar se 
vede o porţiune veche din zona străzii Moara Roşie.
Pe lîngă aceste constatări, întreaga zonă din jur trece prin transformări 
semnificative, atît de ordin arhitectural cît și social - unele clădiri au 
fost demolate, iar altele noi, cu mai multe nivele, sînt în proces de a fi 
construite, ceea ce poate duce la schimbarea populației și gentrificarea 
zonei. Scuarul este puțin cunoscut chișinăuienilor, fiind deconectat de la 
rețeaua de transport public.

Parteneri potențiali
Întreprinderea Municipală Spațiile Verzi în vederea amenajării scuarului. 
Locuitorii din cartier și studenții ASEM. Noii antreprenori care constru-
iesc în preajma scuarului.

Rolul public
Un parc amenajat pentru diferite tipuri de activități (de recreere, sport-
ive, programe culturale) și publicuri (tineri, părinți cu copii, bătrîni).
Zonă de informare despre istoria orașului vechi și educație în vederea 
păstrării și valorificării lui.
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