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Editia -2023 

www. 

Priorit�tile Programului privind Bugetarea 

Participativ: 
Infrastructur� urban�: amenajarea, reabilitarea spa�iilor 

publice, precum zone pietonale, scuaruri, spa�ii verzi, etc. 

Mobilitate urban�: accesibilitate, siguran�a circula�iei 

rutiere, etc. 

Pentru cine este destinat acest formular de aplicare? 
Acest formular este destinat locuitorilor municipiului 

Chi_in�u, celor care vor s� se implice în procesul 

decizional, s� g�seasc� solu�ii pentru ora_ul în care 

locuiesc, înaintând proiecte de interes local. Cetä�enii pot 
trimite propuneri de proiecte �i pot decide prin vot 

proiectele care urmeaz� a fi finan�ate _i implementate prin 
intermediul Programului Buget Civil, stabilind astfel 

prioritäjile de investi�ii pe sectoare 
Pentru a se asigura succesul implement�rii acestui concept 

este necesar� implicarea autorit��ilor locale atât în ceea ce 

prive_te dimensiunea financiar� alocat� în acest sens (3 

milioane de lei, bani prev�zu�i pentru Bugetarea 

Participativ�) cât _i în asigurarea unui cadru deliberativ 

specific, a repetivit�ii procesului _i mai ales în ceea ce 

cultural� �i socialä: valorizarea Infrastructur� 
patrimoniului arhitectural _i cultural, Streetart., proiecte 
destinate päturilor defavorizate din municipiul Chi_in�u, 

turism, etc. 
Smart city, green cities: aplicarea TIC pentru ameliorarea 

servicilor prestate de Prim�ria municipiului Chi_in�u, 
inova�ii _�i cercetare, eficien�� energetic�, aplica�ii IT pentru 

energie regenerabil�, pilotarea managementului inteligent 
al energiei, adaptarea la schimb�rile climatice, etc. 

Democra�ie localä: implicarea locuitorilor municipiului 

Chi_inãu în procesul decizional local. 

Educatie, tineret _i sport. 

implement�rii _i monitoriz�rii prive_te 
proiectelor propuse _i votate de c�tre locuitorii capitalei. 

asumarea 

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

Chi_in�u s� se implice în procesul decizional, s� fie activi 

_i s� asigure un cadru organiza�ional eficient de dialog între 

administra�ia public� local�, cet�jeni, prin identificarea 

problemelor _i solutionarea acestora prin intermediul 

propunerilor de proiecte de interes local. 

Diseminarea, monitorizarea activit�i�ii autoritä�ilor 
administra�iei publice locale. 

Contact 
Dac� ave�i careva întrebäri cu privire la procesul de 

aplicare la Programul privind Bugetul Civil al municipiului 

Chi_in�u v� rug�m, sä expedia�i un e-mail la adresa: 

bugetcivil@pme.md pân� la data expir�rii termenului 

limit� _�i s� indica�i în linia de subiect: ,Proiect Buget 

Civil". Telefon de contact: 022-20-17-08. 
Criterile de eigiblitate ale proíectelor propuse 

S� corespund� unui obiectiv de interes general. 

S� nu aib� un caracter comercial sau publicitar. 

S� nu aib� un caracter politic sau etnic. 

S� nu genereze cheltuieli de func�ionare semniticative dup� 

implementare (intre�inere, plata unor drepturi de autor) 

Sa fie clar delimitate spa�ial _i s� nu fie vagi. 

S� se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect. 

Unde expediez acest formular? 
Formularul de aplicare urmeaz� a fi transmis prin e-mail la 

adresa: bugetcivil@pmc.md, pân� la data de: 28 februarie, cu 

indicarea liniei de subiect ,Proiect Buget Civil". 



Formular de aplicare la Programul Bugetul Civil al Prim�riei 

municipiului Chi_in�u 

Infrastructur� urban�: amenajarea, reabilitarea spajilor 
Domeniul tematic la care sepublice, precum zone pietonale, scuaruri, spaii verzi, elC. 

referä proiectul Mobilitate urban�: accesibilitate, siguranta circulatiei rutiere, 

Bifa�i domeniul tematic la care se referd proiectul. elc. 

Infrastructur� cultural� _i socialä: valorizarea patrimoniului 
arhitectural �i cultural, street-art, proiecte destinate p�turilor 

defavorizale din municipiul Chi_in�u, turism, etc. 

| Smart city, Green cities: aplicarea TIC pentru ameliorarea 

servicilor prestate de Prim�ria municipiului Chi_in�u, Inova�ii �i 

cercetare, 
Eficien� Energetic�, aplica�ii IT pentru energie 

regenerabil�, pilotarea managementului inteligent al energiei, 

adaptarea la schimb�rile climatice, etc. 

Democra�ie local�: implicarea locuitorilor municipiului Chi_in�u 

in procesul decizional local. 

Educa�ie, tineret _i sport: instruiri non-formale, traininguri, 

vizite de studiu, sus�inerea cercet�rii, artei �i culturii. 

Diseminarea, monitorizarea activitä�ii autorit�jilor 
administra�ici publice locale. 

Titlul proiectului 
Chi_in�u - Ora_ verde _i prietenos 

Mun. Chi_in�u Aria geografic� a proiectului. 

Loca�ia 
Va rugåm sä indica�i loca�ia: sector, adresa unde 

urmeaz� s� fie implementat acest proiect 

Persoan� fizic� 
Persoan� juridic� Autorul de proieet 

Bifati raspunsul corect. 
Datele de contact ale autorului 
Completa�i câmpurile disponibile. 

Nume: Alergu_ 

Prenume: Radu 

Vârsta: 24 

Tel. de contact: 069220849 

E-mail: alergusradu@gmail.com 

Ati participat anterior în cadrul DA 
programului Buget Civil? 
Bifa�i räspunsul corect. In cazul în care ati beneficiat 

anterior de finantare, vâ rugàm s� indica�i proiectul _i 
Suma de finanjare. Bifa�i r�spunsul corect privind 

statutul proiectului. 

IMPLEMENTAT 
NEIMPLEMENTAT 

NU 

Termenul de implementare 
La termenul de implementare se va �tine cont de 

calendarul programului privind Bugetul Civil în 

municipiul Chi_in�u, pe parcursul unuí an. 

Finalizarea: lulie 2023 Inceputul: Martie 2023 
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Categoria proiectului OProieet Mie 
Num�rul de semnäturi Va rugàm sd includeti numärul de semnäluri 

coleclate minim 100 semn�turi) 

Proiect Mare 
Numärul de semnäturi 
(minim 200 de semnäturi) 

Valoarea total� a proicctului | 295 000 MDL 

(MDL) 
Suma solicitat� de la Prim�rie | 292 050 MDL 

(MDL) 
Contributia beneficiarului 2950 MDL 

(MDL) 

DA 
Consor�iu de parteneriat? 

NU 

Denumirea Contacte Rolul 
Lista tuturor partenerilor 

Elaborarea 
Chi_in�u, str. Suceava caietului de sarcini 

Elaborarea 

Partener 1 Adresa juridic�: 

Innovative Trading 121 

Group S.R.L. devizului de cheltuieli 
Telefon: 078999963 Achizitii 

Lucrari 
Altele 

E-mail: 

office@innovative.md 

UElaborarea 
caietului de sarcini 

Elaborarea 
devizului de cheltuieli 

Achizitii 
Lucräri 
Altele 
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DESCRIEREA DETALIAT� A PROIECTULUI 

Rezumatul Proicetului 

O scurt� descriere, dar explicativ� a proiectului care poate fi utilizat� pentru promovare. 

Prezentul proiect îsi propune ca scop de sta�i de alimentare a transportului de tip alternativ 

electric de mic� capacitate, precum: scutere, trotinete, biciclete, etc, _i care vor fi amplasate in 

Zonele aglomerate din cadrul mun. Chi_in�u unde se atest� o circula�ie sporit� a a acestor 

tipuri de tranport (puncte turistice, parcuri, etc.) 

Deserierca detaliat� a propunerii de proicet 

Descrieti în detalii propunerea Dvs. de proiect: scopul, activit��ile _i rezultatele a_teptate a 

acestui Proiect. 

Propunerea detaliat� const� din achizi�ia a 5 sta�ii de alimentare a transportului de tip 

alternativ electric de mic� capacitate ce ofer� utilizatorilor s�i posibilitatea de a înc�rca 

transportul alternativ în mod gratuit în diferite loca�ii din cadrul mun. Chi_in�u, lucru care va 

permite dezvoltarea infrasturii urbane de transport alternativ, ce ulterior va permite: 

a. Decongestionarea traficului de pasageri �i a celui rutier din mun. Chi_in�u, în vederea 

asigur�rii a unui nivel de mobilitate urban� ridicat. 

b. Crearea unei baze pentru dezvoltarea a infrastructurei de utilizarea a transportului 

alternativ ca un mijloc de c�l�torie de baz�, Jucru spre care tinde autoritatea municipal� 

în implementarea politicilor sale de dezvoltare durabil� a municipiului. 

C. Eliminarea de emisii d�un�toare s�n�t�ti prin utilizarea transportului de tip ecologic. 

d. Crearea unei culturi _i a unui mod de via�� ce se va baza pe utilizarea transportului 

electric ecologic, lucru care va avea un impact pozitiv asupra nivelului de calitate a vie�ii 

a locuitorilor mun. Chi_in�u. 

Totodat�, este important de men�ionat faptul c� instalat�iile de înc�rcare vor fi amplasate în 

locurile principal aglomerate ale mun. Chi_in�u. 

Relevanta Proiectului 
Care este cererea pentru acest proiect _i ce nevoi locale vor fi abordate? Descrie�i ini�iativele 

relevante ale altor actori. De ce este important� implementarea Proiectului (obiectiv _i nu 

subiectiv). 

Consider�m a fi necesar� implementarea proiectului dat avînd în vederea faptul c� mun. 

Chisin�u implementeaz� un set de m�suri privind dezvoltarea mobilitä�ii urbane prin 

proiectele sale precum Move IT like Lublin, care are ca implementarea mai multor m�suri 

ce tin de-

a. Calitate îmbun�t��it� a managementului Transportului Public din Chi_in�u. 

b. Dezvoltarea transportului local. 

c. Noi benzi dedicate _i de redirec�ionare. 

d. Pasageri bine informa�i cu privire la cele mai noi tehnologii _i inova�ji, utilizate în 
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transportul public din Chi_in�u. 

Consider c� achizi�ia �i amplasarea acestor sta�ii va permite dezvoltarea transportului local �i 

se va obtine o sinergie între prolectul dat _i politicile de dezvolare a mobilit��ii urbane 

promovate de c�tre administra�ia mun. Chi_in�u, lucru care la fel va corespunde cu bunele 

practice ale UE din domeniul transportulul alternativ. 

Obieetivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proicctului? 
Obiectivul pe termen lung a proiectului dat, reprezint� crearea unei culturi de utilizare a 

transportului alternativ de tip electric în rindul locuitorilor mun. Chi_in�u �i a vizitatorilor 
acestuia. Totodat� acest proiect vine s� complementeze eforturile municipalit��i în lupta sa cu 

poluarea excesiv� a ora_ului �i decongestionarea traficului rutier. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Deserie�i obiectivele specifice (pa_i necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului'? 
Proiectul dat presupune urmätorii pa_i spre realizare, �i anume: 

1. Ci_tigarea finan��rii necesare 

2. Procurarea sta�iilor de înc�rcare 
3. Stabilirea loca�iilor de amplasare a acestor. 

4. Darea în exploatare. 
5. Petrecearea unei campanii informative privind beneficiile de utilizare a transportului 

alternativ. 
Activit��ile Proiectului 
Prezenta�i lista activit�jilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul 

desfä_ur�ri, numärul participan�ilor, metodologia, subiectele puse în discu�ie, etc. Descrie�i 

actiunile relevante care au fost realizate de al�i actori în acest domeniu. Asigura�i-v� c� femei _i 

bärba�i, în egal� m�sur� vor fi implica�i _i vor beneficia din activit��ile proiectului. 

In cadrul componentei date, precum _i in conformitate cu planul de actjuni aferent propuneri 
de proiect, me�ionez urm�torii pa_i care urmeaz� a fi realiza�ie pentru implementare celor 

mentionate, precum: 
1. Prezentarea proiectului pentru Buget Civil 2023 

2. Procurarea de sta�i înc�rcare �i servicii specifice necesare de mentenan��. 
3. Selectarea loca�ilor de amplasare a sta�iilor în conformitate cerin�ele cadrului legal 

existent. 
4. Instalarea propriu zisä _i configurarea softului necesar (fi_iere video/audio, plasare text 

etc.). 



Planul detaliat de actiuni 
Proiectul dat va fi realizat în citeva etape 

30 Martie 2023 Lansarea Prolectulul 

30.03.2023-30.04.2023- Identificarea tipului de sta�il în conformitate cu specifica�ile 

necesare. 

30.04.2023-30.05.2023-Procurarea sta�ilor _i instalarea acestora. 

30.05.2023-30.06.2023- Elaborarea si petrecerea unei campanii de promovare a prolectulu 
prin intermediul re�elelor soclale precum _i alte canale in conlucrare cu autorit�tile locale. 

Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Din punct de vedere a sustenabilit��ii proiectului, odat� cu implementarea proiectului dat, 
utilajul instalat va fi utilizat constant de cätre locuitorii s�i vizitatorii 

municipiului, _i va contribui la diminuarea ambuteiajelor constante ce se atest� în orele de 
consid�r�m cä 

vîrf. 
Sta�iile date ar trebui så se regäseasc� în toate loca�iile cheie din mun. Chisin�u, precum: 

a. Parcul Valea Morilor 
b. Parcul Valea Trandafirilor 
C. Parcul la Izvor 

d. Parcul Afgan situat în sectorul Rî_cani. 
e. Scuarul din preajma teatrului M. Eminescu. 

f. Parcul Catedralei din mun. Chi_in�u. 

De altfel, implementarea unui a_a tip de proiect v-a alinia mun. Chi_in�u la marile capitale 

Europene ce au reu_it cu succes s� asigure o reducere a emisilor de CO2 prin asigurarea 

infrastructurii urbane pentru utilizatorii de transport alternativ. 

Totodat�, aceste tipuri de sta�ii sunt securizate prin utilizarea unor materiale speciale anti-

vandal. 
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Rezullatele scontate 

Rezultatele implement�rii proiectului dat, v-or fi urm�toarele 
a. Decongestionarea traficului rutier din mun. Chi_inäu. 

b. Reducerea emisilor toxice �i a polu�ril în mun. Chi_in�u. 
c. Completarea politicilor de mobilitate urban� promovate de c�tre administra�la 

municipiului. 
d. Crearea unei culturi de utlizare a transportului alternativ de tip electric. 

Buget 
Vä rugâm s� indica�i bugetul propunerii DVS. de proiect indicând costurile pentru fiecare tip de 

material, lucrare, echipament care va fi achizi�ionat. Bugetul trebuie s� fie realist �i s� se 

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

Pret total investi�i 
(MDL) Tipul 

contribu�iei 
(mijloace 

financiare 

Denumirea Cost per SURSA 
Nr. 

Lucr�ri, Resurse oferite de: 
Autorul Partener Partener 

unitate 
Unitati materiale (MDL) Programul 

Buget Civil 

materiale -
de 

servicii) 2 
proiect 

Achizi�ie sta�ii 30 000 150 000 147 050 
electrice de 2950 

MDL MDL MDL 
înc�rcare 
Componente 
periferice 
(carcas� metal 

etc) 
Servicii 

8000 40 000 40 000 

MDL MDL MDL 

10 000 50 
50 000MDL 3. mentenan�� 12 

luni 
Servicii 

MDL 000MDL 

55 000 55 000 organizare 
campanie de 

55 000 
MDL MDL MDL 

promovare 
5. 

6. 
1. 

8. 

292 050 2950 

Sub-totaluri: 
Valoarea integral� a proiectului: 295 000 MDL 



Datele de contact ale reprezentan�ilor grupului de ini�iativ� 

Vârsta/ Alte experien�e de 

participare în cadrul 

proiectelor relevante 

experien�a Telefon de Adresa de e-

relevant� al contact mail 

aplicantului 
Radu 069220849 alergusradu@g Realizare de sisteme 

Alergu_, mail.com IT financiare, 

Liderul grupului Experient� experientä în 

manager contracte comericiale, 

companie administrare 
3 ani. companie. 

Persoana Artiom Servicii instalare 

alternativ� 1 Maxim componente IT, 
Specialist IT programare soft. 

8 ani. 

Persoana 
alternativ� 2 
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Parteneri 

Ne Parteneri 
unerati Partenerii (sau entitatile pe care le reprezint�) care vor contribui financiar sau prin 
implicare îm cadrul Programului Buget Civil, în cazul în care ace_tia exist�. 

Rolul partenerului în proiect 
Descriere detaliat� 

Partener/entitate 

| 1. | Imovative Trading Group S.R.L. Asigurare programare sofi, furnizarea de utilaj. 

2 02 2023 DATA DEPUNERII FORMULARULUI 

AeoEadu 

Ag 
NUME, PRENUME APLICANT_ 

SEMNATURA APLICANTULUI 

V� rugäm s� bifa�i c� sunte�i de acord cu prelucrarea datelor eu caracter personal: 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 133 din 08.07.201 1 

privind protec�ia datelor cu caracter personal. Ao 

Vä rug�m s� include�i în dosarul de aplicare urm�toarele documente: 

Formularul de cerere a proiectului pentru Programul Buget Civil, Edi�ia 2023 
O Lista de semn�turi 

O Cerere prin care autorul de proiect confirmä contribu�ia proprie, co-finan�area. 
O Alte materiale aferente, dac� ele exist�: schi�� de proiect, documenta�ie tehnicä _.a. 
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