
 
 

 

SOLICITARE 

 

 Prin prezenta, noi, participantele grupului de inițiativă Femei cu Idei, ținem să Vă 

semnalăm problema intersecției nesigure dintre străzile Armenească și 31 August 1989. 

În confirmarea acestui fapt servește sondajul făcut de grupul nostru cu 290 de trecători 

din zonă. 64% din oamenii care traversau intersecția au confirmat ca este o intersecție 

periculoasă pentru ei și copii lor și că ar trebui luate măsuri. 

Cifrele arată că zilnic pe aici trec circa 10.000 de oameni care spun că se simt în 

pericol atunci când trec strada, mai ales în lipsa marcajelor rutiere precum trecerile de 

pietoni ori a unui semafor care ar reglementa circulația. Ba chiar mai mult este o 

intersecție foarte aglomerată pentru că aici se regăsesc mai multe instituții precum: 

Liceul teoretic “Minerva” (ce are 574 elevi), Asociația Medicală Teritorială Centru 

(vizitată lunar de 39321 pacienți), Secția Traumatologică nr. 4, filialele băncii 

Moldindconbank, farmacii, blocuri locative, restaurante, magazine, ș.a. 

 Luând în considerație misiunea și funcțiile Inspectoratului Național de Patrulare 

(INP), și anume menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice, 

protecției drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor și comunității, solicităm 

respectuos suportul Dvs. în vederea soluționării problemei date și considerăm că o 

întâlnire cu persoanele responsabile din INP ar permite identificarea în comun al 

soluțiilor pentru această intersecție. 

 În scopul stabilirii unei in întâlniri, solicităm respectuos să ne contactați la adresa 

de e-mail: hellenmurariu@gmail.com sau/și la nr. de tel. 069808718. 

 

Cu mai multe detalii despre sondajul efectuat dar și cum văd oamenii din zonă 

soluționarea problemei am putea discuta și demonstra date în cadrul unei eventuale 

întâlniri. 

 

Anexa 1 – poze din Google maps cu intersecția străzilor Armenească și 31 August 1989; 

Anexa 2 – poze din dată, efectuate în zilele chestionării cetățenilor. 

 

Cu respect,        Carolina Gajînschi  

Participantele grupului de inițiativă    Diana Popa  

Femei cu Idei       Doina Clima  

         Elena Murariu  

         Natalia Vladei  

         Nicoleta Corlateanu  

         Olga Rusu 

         Veronica Boldurat 

         Veronica Vladiuc 

 

Către Șeful 

Inspectoratului Național de Patrulare 

mun. Chișinău, str. Doina, 102 

mailto:hellenmurariu@gmail.com
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