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Încadrarea în centru (ortophoto 2011)

str. Colina Pușkin
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Istoric
Scuarul face parte din țesutul vechi al orașului. Formează o 
terasă care se înalță asupra zonei istorice. În proximitatea 
sa se află și Moara Roșie - clădirea fostei mori de aburi care 
a fost construită la sfîrşitul secolului al XIX-lea. În perioada 
sovietică aici au fost instalate antene de bruiaj. Colina 
poartă numele lui A. S. Pușkin, poet rus, care s-a aflat la 
Chișinău între anii 1820-1823.

Problematica
Scuarul și peisajul din jurul său trec prin transformări 
radicale și riscă să-și piardă însemnătatea istorică. Datorită 
unor clădiri noi cu mai multe nivele construite la începu-
tul anilor ’2000 Colina și-a pierdut rolul de belvedere, iar 
relieful urban a fost afectat, marea parte din spațiu fiind 
dominată de construcții realizate din sticlă și beton armat. 
Amplasarea unei parcări alăturate reduce din suprafața 
scuarului. Pe una din laturile zonei verzi au fost depozitate 
deșeuri de construcție.
Scuarul duce lipsă de amenajare adecvată, iar în calitate 
de teren de joacă pentru copii îi lipsește o infrastructură 
modernă - cea veche a devenit chiar periculoasă. Îi mai 
lipsește iluminatul public.

Observații și criterii
Este o zonă verde, de recreere și de popas. Colina formează 
un loc pitoresc și liniștit, și ar putea fi bună pentru belve-
dere. Scuarul este amenajat cu cărări pavate și bănci, care 
însă se află într-o stare de degradare avansată, și duce lipsă 
de urne. Este o zonă deconectată de la rețeaua transportu-
lui public însă accesibilă pentru cicliști.

Parteneri potențiali
Întreprinderea Municipală Spațiile Verzi împreună cu locu-
itorii din jur în vederea amenajării scuarului. Instituțiile de 
învățămînt prin organizarea unor programe extra-curricu-
lare. Glorinal, care își are sediul alături, ar putea fi cointere-
sat în amenajarea locului.

Rolul public
Spațiu verde amenajat pentru recreere și popas.
Zonă de informare despre istoria orașului vechi și educație 
în vederea păstrării și valorificării lui.
Amplasarea unei belvedere.
Amenajarea unui teren modern de joacă pentru copii 
(crearea unor instalații/structuri de joc noi, originale).
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