
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”.

mailto:bugetcivil@pmc.md
mailto:bugetcivil@pmc.md


Formular de aplicare la Programul Bugetul Civil al  Primăriei
municipiului Chișinău

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 Parcare-pilot rezidențială pentru biciclete

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

Având în vedere că proiectul propune un obiect inovativ
pentru Chișinău, care nu a mai fost creat anterior, criteriile
de selecție și ulterior selectarea curții sau locației potrivite
pentru o astfel de parcare va fi parte a cercetării în cadrul
proiectului. Astfel, în cadrul proiectului va fi efectuat un
studiu pentru a înțelege unde este cea mai mare necesitate
de a amenaja o astfel de parcare și a identifica gestionarul
potrivit al parcării.

Autorul de proiect
Bifați răspunsul corect.

 Persoană fizică (inițiativa civică Alianța Biciclete
Chișinău)
 Persoană juridică

Datele de contact ale autorului
Completați câmpurile disponibile.

Nume:_______Popa____________________
Prenume: _____Ana____________________
Vârsta: ________30 ani___________________
Tel. de contact:___062086535__________________
E-mail:__alianta.abc@gmail.com___________________
_______
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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: 25.05.2023                  Finalizarea: 31.12.2023

Categoria proiectului

Vă rugăm să includeți numărul de semnături colectate

 Proiect Mic
Numărul de semnături_____126________
(minim 100 semnături)

 Proiect Mare
Numărul de semnături______________________
(minim 200 de semnături)

Valoarea totală a proiectului (MDL) 141.504,1 MDL

Suma solicitată de la Primărie (MDL) 99842,8 MDL

Contribuția beneficiarului (MDL) 41661,3 MDL

Consorțiu de parteneriat?
 DA

 NU

Lista tutuor partenerilor
Denumirea Contacte Rolul

I. Inițiativa civică
SUP: School of
Urban Pioneers

Inițiativă civică
neformală

E-mail:
marya.axenti@g
mail.com

https://cisr-berlin.
org/supchisinau

 Elaborarea caietului
de sarcini
 Elaborarea devizului
de cheltuieli
 Achiziții
 Lucrări
 Altele

II. A.O. Centrul
de Urbanism

Adresa juridică:
str. 31 august
1989, nr. 98, of.
411, Chișinău

E-mail:
centruldeurbanis
m@gmail.com

 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.

Prin acest proiect, propunem ceva complet inovativ pentru orașul Chișinău, și anume testarea și
amenajarea primei parcări rezidențiale pentru biciclete! Dacă până acum nu erai decis să-ți
cumperi o bicicletă, pentru că nu ai spațiu unde să o depozitezi, acest proiect vine o soluție
pentru păstrarea comodă și sigură a bicicletei!
Mai multe detalii găsiți în prezentare: https://bit.ly/3EMLPsj

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

O problemă semnificativă cu care se confruntă cei care folosesc bicicletele ca transport în oraș,
sau cei care și-ar dori să o facă, este lipsa spațiului de depozitare pentru biciclete la domiciliu.
Scopul proiectului este să vină cu o soluție pentru această problemă, să gândească, proiecteze
și amenajeze o parcare-pilot prin care să testeze funcționarea unui astfel de prototip. Astfel, vom
identifica cele mai bune soluții despre cum și cine poate gestiona o astfel de parcare, care este
construcția cea mai potrivită și care sunt pașii în amenajarea acesteia.

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).

Alianța Biciclete Chișinău lucrează activ cu comunitățile de utilizatori de transport alternativ, iar în lucrul

său de mai mult de 3 ani, a indentificat problema lipsei păstrării bicicletelor la domiciliu ca fiind una din

cele trei probleme cel mai des menționate de bicicliști, dar și de cei care sunt potențial interesați să
achiziționeze o bicicletă. Implementarea proiectului este importantă, pentru că ea va crea facilități de

păstrare a bicicletelor, și astfel va încuraja ca oamenii să dețină și să folosească bicicleta mai des pentru

deplasările prin oraș. Așadar, așa cum am bifat în rubrica anterioară, pe de o parte acest proiect vine cu

amenajarea infrastructurii urbane, însă contribuie și la tematica mobilității urbane, deoarece creează
condiții care să încurajeze și promoveze folosirea bicicletei ca alternativă.
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Obiectivul general al proiectului
Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Obiectivul proiectului este de a crea mai multe alternative pentru locuitorii orașului, care decid
să folosească transportul ecologic în loc de mașina personală și oferirea de facilități acestora,
precum posibilitatea de păstrare a bicicletelor comod și în siguranță. Odată cu realizarea acestui
proiect, vom înțelege care sunt cele mai bune practici și cum amenajarea acestor parcări
rezidențiale (la domiciliu)

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

Vom începe cu un studiu pentru identificarea locației unde va fi amplasată parcarea-pilot
rezidențială. În urma studiului vom înțelege unde este necesitatea cea mai mare în amenajarea
unei astfel de parcări, disponibilitatea spațiului public, dar și forma de gestionare: ce entitate va
gestiona și va asigura mentenanța parcării. Apoi vom comisiona realizarea schiței de proiect
pentru o astfel de parcare, vom cerceta ce sistem de închidere a parcării este cel mai fezabil.
Odată elaborată schița parcării, împreună cu caietul de sarcini și devizul de cheltuieli, va urma
selectarea companiei care va realiza parcarea și amenajarea acesteia. O parte importantă a
procesului de lucru și totodată unul din obiective va fi documentarea și adunarea celor mai bune
practici, precum și un parcurs pe pași pentru a amenaja o astfel de parcare. Vrem să înțelegem
ce formă este cea mai eficientă și să o putem ulterior folosi și recomanda în proiecte ulterioare
ale primăriei sau agenților economici.

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.

Subiecții interesați vor fi chestionați online printr-un formular, dar după necesitate putem
organiza și un „focus grup” la care să identificăm preferințele grupului-țintă.

De asemenea, putem organiza un eveniment cu urbaniști și arhitecți pentru a discuta soluții
sistemice la nivel de oraș pentru un sistem de parcări rezidențiale pentru biciclete.

Planul detaliat de acțiuni
- Elaborarea chestionarului și studiul pentru identificarea locației în funcție de necesitatea și
spațiul disponibil într-o curte din mun. Chișinău

- Obținerea permisiunilor necesare de la autoritatea publică locală
- Discuție și distribuire a chestionarului printre locuitori pentru identificarea mecanismului de
gestionare și mentenanță a parcării

- Identificarea autorilor care vor elabora schița de proiect pentru parcare

- Identificarea agentului economic care va realiza parcarea
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- Inaugurarea parcării-pilot rezidențiale

- Tragerea concluziilor și elaborarea unui document de recomandare despre cele mai bune
practici pentru funcționarea unei astfel de parcări rezidențiale

Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

În urma proiectului, vom veni cu un document de recomandări care va conține cele mai bune
practici și sarcina tehnică recomandată, pentru ca modelul de parcare să poate fi extins și
continuat ca proiect municipal în cadrul Primăriei Chișinău și/sau în parteneriat cu agenți
economici privați.
Considerăm că este important să fie realizate astfel de proiecte-pilot care propun prototipuri
inovative pentru oraș, în format de test, pentru a cerceta dacă astfel de soluții sunt funcționale
și pot fi multiplicate.

Rezultatele scontate

Realizarea cu succes a prototipului de parcare-pilot rezidențială și amenajarea cu succes a
acesteia. Elaborarea documentului de recomandare care să ofere soluții pe termen lung și cele
mai bune practici pentru implementarea parcărilor rezidențiale acoperite și cu sistem de
închidere.
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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

Partene
r 1

Partener
2

1.

Țeavă
pătrată
(70x70x3mm
)
(+manopera)

251,4 23,2 m financiar 7873,2

2.

Profil metal
tip ⌶ IPE
100
(+manopera)

2979,5 19,2 m financiar 77228,6

3.
Profil metal
U 10 L
(+manopera)

230,2 16,5 m financiar 5127,9

4.
Țeavă
(d50x3mm)
(+manopera)

106,8 28,6 m financiar 4116,6

5.

Cornier
(50x50x4mm
)
(+manopera)

105,5 21,1 m financiar 3005,2

6.

Scândură
(150x25mm)
(+manopera) 8500,0 0,9 mc financiar 9347,8

7.

Grinzi lemn
(50x50mm)
(+manopera) 12900,0 0,2 mc financiar 2491,3

8.
Acoperiș
translucid
(+manopera)

77,0 34,1 mp financiar 3282,1

9.

Decapare,
încărcare,
pregătire
fundație și
transportare

350,0 37,7 mp financiar 13195,0
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Pavaj
(+manopera) 315,0 37,7 mp financiar 11875,5

Beton
(+manopera) 1600,0 0,1 mc financiar 144,0

Borduri
(500×155x5
0mm)
(+manopera)

155,2 24,6 m financiar 3816,9

Sub-totaluri:
99842,8 41661,

3

Valoarea integrală a proiectului: 141.504,1

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

Ana Popa /
coordonatoar

e Alianța
Biciclete
Chișinău

062086535 alianta.abc@

gmail.com

coordonatoare proiect

despre transportul

alternativ în cadrul

A.O.EcoVisio

Persoana
alternativă 1

Daria
Colesnicova

069070335 dcolesnikova

@gmail.com

activistă civică, membră
SUP

Persoana
alternativă 2
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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. Inițiativa civică SUP: School of Urban
Pioneers

suport tehnic, identificarea modelelor
recomandate de parcări, elaborarea studiului final
cu cele mai bune practici

2. A.O. Centrul de Urbanism realizarea studiului și chestionarului pentru
identificarea locației parcării la domiciliu

DATA DEPUNERII FORMULARULUI _____________28.02.2023_____________

NUME, PRENUME APLICANT___________ANA POPA_______________________

SEMNĂTURA APLICANTULUI________________

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 2023
❑ 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.
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