
 

 
 

Formular de aplicare  
Programul Buget Civil al  Primăriei municipiului Chișinău  

Ediția-2023 
Pentru cine este destinat acest formular de aplicare?  
Acest formular este destinat locuitorilor municipiului 
Chișinău, celor care vor să se implice în procesul 
decizional, să găsească soluții pentru orașul în care 

locuiesc, înaintând proiecte de interes local. Cetățenii pot 

trimite propuneri de proiecte și pot decide prin vot 

proiectele care urmează a fi finanțate și implementate prin 

intermediul Programului Buget Civil, stabilind astfel 
prioritățile de investiții pe sectoare.  
Pentru a se asigura succesul implementării acestui concept 

este necesară implicarea autorităților locale atât în ceea ce 

privește dimensiunea financiară alocată în acest sens (3 

milioane de lei, bani prevăzuți pentru Bugetarea 

Participativă) cât și în asigurarea unui cadru deliberativ 

specific, a repetivității procesului și mai ales în ceea ce 

privește asumarea implementării și monitorizării 

proiectelor propuse  și votate de către locuitorii capitalei.  

Scopul Programului Buget Civil 
Scopul Programului este de a încuraja locuitorii mun. 

Chișinău să se implice în procesul decizional, să fie activi 

și să asigure un cadru organizațional eficient de dialog între 

administraţia publică locală, cetățeni, prin identificarea 

problemelor și soluționarea acestora prin intermediul 

propunerilor de proiecte de interes local.  
 
Criteriile de eligibilitate ale proiectelor propuse 
Să corespundă unui obiectiv de interes general. 
Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar. 
Să nu aibă un caracter politic sau etnic. 
Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după 

implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor) 
Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi.  
Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.  
 
 
 
Prioritățile Programului privind Bugetarea 

Participativă:  

Infrastructură urbană: amenajarea, reabilitarea spaţiilor 

publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi, etc.    
Mobilitate urbană: accesibilitate, siguranţa circulaţiei 

rutiere, etc. 
Infrastructură culturală şi socială: valorizarea 
patrimoniului arhitectural şi cultural, Street – art., proiecte 
destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, 

turism, etc. 
Smart city, green cities: aplicarea TIC pentru ameliorarea 
serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, 

inovaţii și cercetare, eficiență energetică, aplicaţii IT pentru 

energie regenerabilă, pilotarea managementului inteligent 

al energiei, adaptarea la schimbările climatice, etc. 
Democraţie locală: implicarea locuitorilor municipiului 
Chişinău în procesul decizional local. 
Educaţie, tineret şi sport. 
Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale. 
 
Contact 
Dacă aveți careva întrebări cu privire la procesul de 
aplicare la Programul privind Bugetul Civil al municipiului 
Chișinău vă rugăm, să expediați un e-mail la adresa: 
bugetcivil@pmc.md până la data expirării termenului 

limită și să indicați în linia de subiect: ,,Proiect Buget 
Civil”. Telefon de contact: 022-20-17-08.  
 
Unde expediez acest formular?  
Formularul de aplicare urmează a fi transmis prin e-mail la 
adresa: bugetcivil@pmc.md, până la data de: 28 februarie, cu 

indicarea liniei de subiect ,,Proiect Buget Civil”. 

Anexa nr.1 Ghidul Aplicantului, Programul  
Buget Civil, Pentru ciclu de proiecte 2023 
 

Codul proiectului:  

mailto:bugetcivil@pmc.md
mailto:bugetcivil@pmc.md
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Formular de aplicare la Programul Bugetul Civil al  Prima riei 
municipiului Chiș ina u 

Domeniul tematic la care se referă 

proiectul  
Bifați domeniul tematic la care se referă proiectul. 

 Infrastructură urbană: amenajarea, reabilitarea spaţiilor 

publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi, etc.  
 Mobilitate urbană: accesibilitate, siguranţa circulaţiei 

rutiere, etc. 
 Infrastructură culturală şi socială: valorizarea 
patrimoniului arhitectural şi cultural, street-art, proiecte 
destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, turism, 

etc. 
 Smart city, Green cities: aplicarea TIC pentru 
ameliorarea serviciilor prestate de Primăria municipiului 

Chişinău, Inovaţii și cercetare, Eficiență Energetică, aplicaţii IT 

pentru energie regenerabilă, pilotarea managementului 

inteligent al energiei, adaptarea la schimbările climatice, etc. 
 Democraţie locală: implicarea locuitorilor municipiului 
Chişinău în procesul decizional local. 
✓ Educaţie, tineret şi sport: instruiri non-formale, 
traininguri, vizite de studiu, susținerea cercetării, artei și 

culturii. 
  Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale. 
Titlul proiectului Crearea infrastructurii sportive în IPLT „Academia 

Copiilor” 

Aria geografică a proiectului. Locația 
Vă rugăm să indicați locația: sector, adresa unde urmează să 

fie implementat acest proiect 

Sectorul Râșcani, strada Albișoara 16/3 

Autorul de proiect 
Bifați răspunsul corect.  

✓  Persoană fizică 
 Persoană juridică 

Datele de contact ale autorului  
Completați câmpurile disponibile.  

Nume: Pavlovschii  
Prenume: Alexei 
Vârsta: 18 ani 
Tel. de contact: 079181895 
E-mail: alexisdandy15@gmail.com 

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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Ați participat anterior în cadrul 

programului Buget Civil? 
Bifați răspunsul corect.  În cazul în care ați beneficiat anterior 

de finanțare, vă rugăm să indicați proiectul și suma de 

finanțare. Bifați răspunsul corect privind statutul proiectului.  

 DA    cu proiectul _______________________ 
                Suma_____________________________ 
                   IMPLEMENTAT 
                   NEIMPLEMENTAT 
 
✓ NU      

Termenul de implementare 
La termenul de implementare se va ține cont de calendarul 

programului privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău, pe 

parcursul unui an.  

Începutul: 01.07.2023        Finalizarea: 30. 08.2023 

Categoria proiectului  
Vă rugăm să includeți numărul de semnături colectate 

 
 

 Proiect Mic      
Numărul de semnături ______________________    
(minim 100 semnături) 
 
✓  Proiect Mare     
Numărul de semnături 200 
(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului (MDL) 838 717 mdl ( opt sute treizeci și opt de mii șapte sute 

șaptesprezece de lei) 
Suma solicitată de la Primărie (MDL) 300 000 mdl ( trei sute de mii de lei) 

Contribuția beneficiarului (MDL) 3 000 mdl ( trei mii de lei) 

Consorțiu de parteneriat? ✓ DA    

 NU 

Lista tuturor partenerilor  
Denumirea Contacte Rolul 

AO 
,,Învățământul” 

Adresa juridică: 
Str. Albișoara 

16/3 

Telefon: 
022274474 

E-mail: 
ialovatskaia@teh
noprofil.md 

 

Elaborarea caietului de 
sarcini 
 Elaborarea devizului 
de cheltuieli 
 Achiziții 
 Lucrări 

✓Altele 
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 
 
Rezumatul Proiectului 
O scurtă descriere, dar explicativă a proiectului care poate fi utilizată pentru promovare. 

Înaintăm un proiect de renovare a terenului sportiv dintr-un liceu al capitalei ( IPLT „Academia 
Copiilor” ), care vizează crearea unei infrastructuri de îmbunătățire a condițiilor de învățare și a 
stării de sănătate a elevilor, prin crearea unei facilități moderne și sigure pentru activitățile 
sportive.  

 
Descrierea detaliată a propunerii de proiect 
Descrieți în detalii propunerea Dvs. de proiect: scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui 

Proiect.  
Prin acest proiect, se intenționează să se aducă terenul sportiv la standardele moderne, cu o 
suprafață acoperită cu un strat de cauciuc, un sistem de iluminare eficient, precum și instalații 
sportive adecvate. Scopul renovării terenului sportiv este de a diversifica activitățile sportive în 
cadrul orelor de educație fizică, care vor aduce beneficii multiple pentru elevi și comunitate, 
inclusiv îmbunătățirea stării de sănătate și dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare prin 
sport.  

 
Relevanța Proiectului 
Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele 

relevante ale altor actori. De ce este importantă implementarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv). 
 

Renovarea unui teren sportiv într-o școală municipală poate fi extrem de relevantă, având în 

vedere multiplele beneficii pe care le poate aduce pentru elev. Printre cele mai importante 

motive pentru care renovarea terenului sportiv poate fi relevantă se numără: 

1. Îmbunătățirea stării fizice a elevilor - prin oferirea unei oportunități suplimentare pentru 

mișcare și exercițiu fizic, un teren sportiv renovat poate ajuta la îmbunătățirea stării de 

sănătate a elevilor. Acest lucru poate fi deosebit de important într-un context în care 

multe școli au început să se confrunte cu probleme de obezitate și sedentarism în rândul 

elevilor. 

2. Dezvoltarea abilităților sociale și a spiritului de echipă - prin participarea la sport și jocuri, 

elevii pot dezvolta abilități sociale și de comunicare, învățând să lucreze împreună și să-și 

susțină colegii. Aceste abilități pot fi apoi transferate în alte domenii ale vieții și pot ajuta 

elevii să se integreze mai bine în comunitate. 

3. Creșterea performanțelor școlare - există o serie de studii care sugerează că participarea 

la activități sportive poate îmbunătăți performanțele școlare. Aceasta se datorează 

faptului că exercițiul fizic poate îmbunătăți capacitatea de concentrare și de memorare, 

dar și capacitatea de a face față stresului și anxietății. 
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4. Vorbind despre date statistice, menționez că în liceu studiază 600+ elevi care ar putea 

beneficia de acest teren.  

 
Obiectivul general al proiectului 
Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Prin acest proiect, ne propunem să creștem gradul de atractivitate a școlii noastre și să oferim 
elevilor oportunitatea de a se bucura de activități sportive moderne și sigure, îmbunătățind 
astfel calitatea vieții școlare și promovând un stil de viață sănătos pe o perioadă de lungă durată.  

 
Obiectivele specifice ale proiectului 
Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului? 

Pentru realizarea acestui proiect este necesar să facem ridicarea topografică a zonei, astfel vom 
putea creea un proiect bine gândit cu o perioadă de lungă durată.  Vor fi necesare unele lucrări 
de curățire și nivelare a pământului după care construcția terenului.  Rugăm respectuos Consiliul 
municipal  să ne  ofere surse financiare pentru a realiza lucrările de pregătire. Fără aceste lucrări 
nu vom reuși să realizăm obiectivul principal- renovarea terenului sportiv.  

Activităţile Proiectului 
Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, 

numărul participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți acțiunile relevante 

care au fost realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femei și bărbați, în egală 

măsură vor fi implicați și vor beneficia din activitățile proiectului. 
 
 
Planul detaliat de acțiuni 

În primul rând, se va îndrepta stratul de suprafață și se va acoperi  cu un strat de cauciuc. Acest 
lucru va crește confortul și siguranța elevilor în timpul activităților sportive, oferindu-le o 
suprafață uniformă și netedă. 
În al doilea rând, terenul va fi acoperit cu o carcasă mobilă, în perioada rece servind drept sală 
sportivă, iar în cea caldă unui teren la aer liber. Ca urmare, se va moderniza sistemul de 
iluminare, astfel încât terenul sportiv să poată fi utilizat și după apusul soarelui. Aceasta va oferi 
elevilor mai mult timp pentru activitățile sportive și va spori gradul de siguranță în timpul orelor 
de educație fizică, când condițiile de vizibilitate sunt limitate. 
În al treilea rând, se va aduce la standarde moderne și instalațiile sportive, cum ar fi panourile 
de baschet și de volei, coșurile și porțile de fotbal, precum și marcajele specifice pentru 
diferitele activități sportive. Aceasta va oferi elevilor oportunitatea de a se bucura de o 
varietate de sporturi și jocuri, îmbunătățind astfel starea lor de sănătate și dezvoltând abilitățile 
sociale și de comunicare.  
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Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Este preconizată o durabilitate de cel minim 15 ani, iar la necesitatea efectuării unor lucrări 
minore este asigurată de partenerii aplicantului.  
 

 
 
 

Rezultatele scontate 
 

 
Îmbunătățirea experienței elevilor: prin renovarea terenului sportiv, elevii vor avea acces la un 
spațiu de calitate pentru activitățile sportive și recreative, ceea ce poate îmbunătăți experiența 
lor școlară și crește nivelul de implicare în școală. 
Creșterea interesului pentru activitățile sportive: un teren sportiv renovat și bine întreținut 
poate crește interesul elevilor pentru activitățile sportive și poate încuraja participarea lor la 
competiții sportive și la alte evenimente sportive. 
 

 
 
 
 
 

Buget 
Vă rugăm să indicați bugetul propunerii DVS. de proiect indicând costurile pentru fiecare tip de 
material, lucrare, echipament care va fi achiziționat. Bugetul trebuie să fie realist și să se încadreze 

în cel mult 100 000 MDL (proiect mic), 300 000 MDL (proiect mare).  

№ 
Denumirea 

Lucrări, 

materiale 

Cost 
per 

unitate 
(MDL) 

Nr. 
Unități  

Tipul 
contribuției 

(mijloace 
financiare / 
materiale - 

servicii) 

Preț total investiți 
(MDL) 
SURSA 

Resurse oferite de:  
Programul 
Buget Civil 

Autorul 
de 

proiect 
Partener 1 

1. Săpătura 420 
lei/m3 20 m3 mijloace 

financiare - - 8 400 

2. Pietriș  870 
lei/m3 125 m3 mijloace 

financiare 108 750 - - 

3. Bordură  270 lei 
buc 100 buc mijloace 

financiare 27 000 - - 

4. Savură de 

granit  
1380 

lei m3  14 m3  mijloace 
financiare 19 320 - - 

5. Acoperire de 830 480 m2 mijloace 
financiare - - 398 400 
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cauciuc lei/m2 

6. 
Incastrarea 
liniilor, linie 
dreaptă  

211 
lei/ml 217 ml  mijloace 

financiare 45 787 - - 

7. Transportare
a pământului 

53 lei/ 
m3 20 m3 mijloace 

financiare 1 060 - - 

8. 
Îngrădirea ( 

metal cu 
plasă)  

2500 
lei/m3 92 ml mijloace 

financiare 98 083 - 131 917 

  
Sub-totaluri: - 300 000 - 538 717 

 
 Valoarea integrală a proiectului: 838 717 

 

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă 
 Vârsta / 

experiența 

relevantă al 

aplicantului 

Telefon de  
contact 

Adresa de e-
mail 

Alte experiențe de 
participare în cadrul 

proiectelor relevante 

Liderul grupului 
 

- 079181895 alexisdandy15@
gmail.com 

- 

Persoana 
alternativă 1 

7 ani  079 819841 andriiv91@mail.r

u 

- 

Persoana 
alternativă 2 

1 an 060414289 oanamarina1018

@gmail.com 

- 

 

Parteneri 

№ Parteneri 
Enumerați partenerii (sau entitățile pe care le reprezintă) care vor contribui financiar sau prin 

implicare în cadrul Programului Buget Civil, în cazul în care aceștia există.  
 

 Partener/entitate Rolul partenerului în proiect 
Descriere detaliată 

 
1. AO ,,Învățământul” 

 
ajutor financiar 

 

DATA DEPUNERII FORMULARULUI  28 FEBRUARIE 2023 

NUME, PRENUME APLICANT  PAVLOVSCHII ALEXEI  

SEMNĂTURA APLICANTULUI __________________ 

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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Vă rugăm să bifați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 133 din 08.07.2011 

privind protecția datelor cu caracter personal.   ✓  

 

 

 

 

Vă rugăm să includeți în dosarul de aplicare următoarele documente:  

❑ Formularul de cerere a proiectului pentru Programul Buget Civil, Ediția 2022 
❑ Lista de semnături 
❑ Cerere prin care autorul de proiect confirmă contribuția proprie, co-finanțarea.  
❑ Alte materiale aferente, dacă ele există: schiță de proiect, documentație tehnică ș.a. 

 


