
 

 
 

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  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 Spațiu de co-working pentru tinerii din Centrul de Tineret 
sectorul Ciocana 

Aria geografică a proiectului. 

Locația 
Vă rugăm să indicați locația: sector, adresa unde 

urmează să fie implementat acest proiect 

Mun. Chișinău, sectorul Ciocana, strada Petru Zadnipru 3/2 

Autorul de proiect 
Bifați răspunsul corect.  

Persoană fizică 
 Persoană juridică 

Datele de contact ale autorului  
Completați câmpurile disponibile.  

Nume: Gîrleanu 
Prenume: _Ștefan_ 
Vârsta: _16 ani_ 
Tel. de contact:_079733255 _ 
E-mail:_stefan.girleanu19@gmail.com _ 

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:  Mai 2023                   Finalizarea: Iulie 2023 

USER

USER

USER

USER

USER
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Categoria proiectului  
Vă rugăm să includeți numărul de semnături colectate 

 
 

 Proiect Mic      
Numărul de semnături______________________    
(minim 100 semnături) 
 
 Proiect Mare     
Numărul de semnături__228 semnături_____ 
(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului 

(MDL) 

300 000 MDL 

Suma solicitată de la Primărie 

(MDL) 

297 000 MDL 

Contribuția beneficiarului (MDL) 3 000 MDL 

Consorțiu de parteneriat? 
 
  DA    
 NU 

Lista tuturor partenerilor  
Denumirea Contacte Rolul 

I. Partener 1 
Direcția 

Generală 

Educație Tineret 

și Sport 

Adresa juridică: 
Str. Mitropolit 
Dosoftei, 99 
Telefon:   022-20-16-
01 
E-mail: 
dgetsmun@gmail.com 

 Elaborarea 
caietului de sarcini 
 Elaborarea 
devizului de cheltuieli 
 Achiziții 

  Lucrări 

  Altele 

II. Partener 2 
 

Adresa juridică: 
Telefon: 
E-mail: 
 

 Elaborarea caietului 
de sarcini 
 Elaborarea 
devizului de cheltuieli 
 Achiziții 
 Lucrări 
 Altele 

tel:022-20-16-01
tel:022-20-16-01
mailto:dgetsmun@gmail.com
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 
 
Rezumatul Proiectului 
O scurtă descriere, dar explicativă a proiectului care poate fi utilizată pentru promovare. 
 

Proiectul de buget civil pentru crearea unui spațiu de co-working pentru tineri este o inițiativă care 

își propune să ofere un mediu de lucru modern și confortabil pentru tinerii care doresc să își 

dezvolte proiectele personale. 
Bugetul va fi alocat pentru amenajarea unui spațiu care va fi dotat cu mobilier modern și cu 

echipamente de ultimă generație, inclusiv calculatoare, imprimante, scanere și echipamente de 

proiecție. 
Proiectul de buget civil va aloca, de asemenea, resurse pentru organizarea de evenimente și 

seminarii pentru tinerii antreprenori, cu scopul de a-i ajuta să își dezvolte abilitățile de afaceri și să 

își extindă rețelele de contacte. 
Prin acest proiect, se urmărește să se ofere tinerilor oportunități reale pentru a-și dezvolta ideile și 

proiectele, într-un mediu favorabil și stimulativ, care să îi ajute să-și atingă obiectivele de afaceri. 
 
Descrierea detaliată a propunerii de proiect 
Descrieți în detalii propunerea Dvs. de proiect: scopul, activitățile și rezultatele așteptate a 

acestui Proiect.  
 

Scopul unui co-working space este de a oferi un spațiu de lucru comun pentru tinerii care lucrează 

independent sau pentru anumite proiecte. Acesta este un mediu de lucru colaborativ, în care 

oamenii își pot împărtăși ideile, cunoștințele și resursele, făcându-i mai productivi și creativi. 

Scopul unui co-working space este să creeze un mediu de lucru flexibil și accesibil pentru 

lucrătorii independenți, permițându-le să își desfășoare activitatea într-un mediu profesional și 

inspirațional. De asemenea, co-working space-ul poate ajuta la dezvoltarea comunității prin 

crearea de oportunități de networking și colaborare între membrii săi. 
Prin intermediul unui co-working space, tinerii pot avea acces la un spațiu de lucru profesionist și 

modern, echipamente și tehnologii de ultimă generație, precum și la o comunitate de oameni cu 

interese similare care pot oferi sprijin și îndrumare. 
Un alt scop al unui co-working space pentru tineri este de a oferi acestora un mediu propice pentru 
dezvoltarea abilităților personale și profesioanle și pentru extinderea rețelelor de contacte. Prin 

organizarea de evenimente și seminarii, tinerii pot învăța cum să își promoveze propriile idei și 

cum să-și dezvolte abilitățile de leadership. De asemenea, prin intermediul comunității de oameni 

cu interese similare, tinerii pot obține feedback, sfaturi și sprijin din partea altor persoane cu 
experiență în domenii similare. 

 
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). 
 

Proiectul de creare a unui co-working space pentru tineri este relevant și important pentru mai 

multe motive. 
În primul rând, tinerii sunt adesea nevoiți să se confrunte cu provocări în ceea ce privește găsirea 
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unui spațiu adecvat pentru a-și dezvolta ideile sau proiectele personale. Un astfel de spațiu poate fi 

costisitor și inaccesibil, iar tinerii care nu dispun de suficiente resurse financiare pot fi 

dezavantajați în procesul de dezvoltare a proiectelor lor. 
În al doilea rând, un co-working space dedicat tinerilor poate oferi un mediu de lucru stimulativ, 
care să îi ajute să își dezvolte creativitatea și să își extindă rețelele de contacte. 
În plus, prin organizarea de evenimente și seminarii, tinerii pot învăța de la experți și pot dobândi 
abilități personale și profesionale necesare pentru a-și duce proiectele la succes. 
În general, crearea unui co-working space pentru tineri poate fi un factor important în dezvoltarea 

rețelei locale de tineret și poate stimula spiritul civic în rândul tinerilor, contribuind astfel la 
soluționarea problemelor sociale, culturale, economice la nivel local.  

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

Obiectivul general al unui co-working space pentru tineri este de a furniza un mediu de lucru 
stimulativ și de colaborare pentru tinerii profesioniști, antreprenori și freelanceri. Acesta poate fi 

obținut prin furnizarea de facilități și servicii care să răspundă nevoilor acestora, precum: 
Spațiu de lucru - o zonă de lucru confortabilă, dotată cu mobilier de calitate și echipamente 

tehnice necesare pentru a-și desfășura activitatea; 
Conectivitate - acces la internet de mare viteză și alte tehnologii necesare pentru a-și desfășura 

activitatea; 
Comunitate - o comunitate activă și diversă de profesioniști, antreprenori și freelanceri care să 

ofere sprijin, colaborare și feedback; 
Evenimente și training-uri - organizarea de evenimente, training-uri și seminarii pentru a spori 

competențele profesionale ale tinerilor și pentru a încuraja interacțiunea între membri; 
Flexibilitate - o gamă variată de opțiuni pentru închirierea spațiului accesibil pentru a răspunde 

nevoilor diferite ale tinerilor. 
Astfel, obiectivul general al unui co-working space pentru tineri este de a oferi un mediu de lucru 
stimulativ, de colaborare și comunitate, care să-i ajute pe aceștia să-și dezvolte cariera, să-și 

extindă rețelele profesionale și să-și realizeze potențialul. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului? 
 

Un co-working space este un spațiu de lucru comun în care tinerii pot veni să lucreze împreună 

într-un mediu flexibil și colaborativ. Pentru a realiza un co-working space, este important să aveți 

în vedere următoarele obiective specifice și pași necesari: 
- Identificarea nevoii de co-working space într-o anumită zonă sau comunitate. 
- Identificarea unei zone potrivită pentru a deschide un co-working space, ținând cont de 
accesibilitatea și vizibilitatea locației. 
- Definirea spațiului de co-working. 
- Alegerea unei suprafațe potrivite pentru co-working space, care să poată găzdui numărul de 

utilizatori pe care îi vizați. 
- Deciderea cum vom utiliza spațiul și care vor fi caracteristicile spațiului (de exemplu, spații de 

lucru individuale sau spații de lucru deschise, spații pentru întâlniri sau evenimente). 
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- Obținerea finanțării. 
- Realizarea lucrărilor de construcție și amenajare a spațiului de co-working. 
- Cooptarea unui arhitect și un constructor pentru a realiza un design optimizat pentru spațiul de 

co-working. 
- Instalarea echipamentelor necesare, inclusiv mobilierul și echipamentele de birou. 
- Dezvoltarea unei comunități de utilizatori. 
- Organizarea de evenimente și întâlniri pentru a atrage utilizatorii. 
- Crearea unei comunități online pentru a permite utilizatorilor să interacționeze și să se conecteze 

între ei. 
- Gestionarea spațiului de co-working. 
- Asigurarea că spațiul este mereu curat și ordonat, iar echipamentele sunt întreținute în mod 

corespunzător. 
- Gestionarea relațiilor cu beneficiarii și asigurarea că aceștia sunt mulțumiți de serviciile și 

spațiul oferit. 
Pentru a realiza un co-working space cu succes, trebuie să fie o abordare atentă și bine planificată 

a fiecărui pas. Este important să fim în permanență deschiși la schimbări și să ne adaptăm nevoilor 

utilizatorilor. 
 
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. 
 

Un co-working space pentru tineri poate avea activități specifice adaptate nevoilor și intereselor 

acestora. Printre activitățile generale ale unui co-working space pentru tineri se pot număra: 
- Workshops și training-uri - co-working space-ul poate organiza workshops și training-uri pentru 
a-i ajuta pe tineri să își dezvolte abilitățile profesionale sau personale, cum ar fi dezvoltarea 

abilităților de comunicare, managementul timpului sau dezvoltarea abilităților tehnice. 
- Evenimente sociale - co-working space-ul poate organiza evenimente sociale pentru a-i ajuta pe 
tineri să își extindă rețeaua de contacte și să socializeze, cum ar fi seri de film, jocuri sau 

petreceri. 
- Mentorat - co-working space-ul poate oferi mentorat pentru tinerii care doresc să își dezvolte 

abilitățile și să își îmbunătățească cariera. 
- Acces la tehnologie și echipamente - co-working space-ul poate oferi acces la echipamente și 

tehnologie modernă pentru ca tinerii să își poată desfășura activitatea într-un mediu modern și 

confortabil. 
- Abonamente flexibile - co-working space-ul poate oferi abonamente flexibile, care să permită 

tinerilor să aleagă intervalul de timp și spațiul de lucru în funcție de nevoile și programul lor. 
- Oportunități de colaborare - co-working space-ul poate oferi oportunități de colaborare între 

tinerii care își desfășoară activitatea în spațiul comun, astfel încât aceștia să poată împărtăși idei 

și să dezvolte proiecte împreună. 
 
Planul detaliat de acțiuni 
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În urma discuțiilor specialiști în domeniul co-working-ului, am dezvoltat următorul plan detaliat 

de acțiuni pe care un co-working space pentru tineri l-ar putea implementa: 
- Identificarea grupului țintă: Identificarea segmentul de piață la care se adresează co-working 
space-ul și crearea un profil de client ideal, luând în considerare nevoile și preferințele acestora, 

astfel încât să putem oferi servicii care să îi atragă și să îi fidelizeze. 
- Amenajarea spațiului: Asigurarea că spațiul este confortabil și funcțional pentru toți nerii. 

Furnizați mobilier ergonomic, sistem de aer condiționat, iluminare adecvată, precum și 

echipamente de birou, inclusiv imprimante, scanere, etc. 
- Marketing: Promovarea co-working space-ului prin intermediul rețelelor de socializare și prin 

alte canale de marketing, cum ar fi afișe, flyere, publicații online sau prin parteneriate cu alte 

afaceri locale. Utilizarea recenziilor și recomandărilor pentru a crește credibilitatea și reputația.  
- Înființarea comunității: Asigurarea că tinerii se simt ca parte a unei comunități în co-working 
space. 
– Organizarea de evenimente sociale și de networking, cum ar fi serile de film, workshop-uri sau 
întâlniri informale. Creând un canal de comunicare prin care tinerii să poată interacționa și să 

colaboreze. 
- Îmbunătățirea serviciilor: Monitorizarea feedback-ul beneficiarilor și îmbunătățirea continuă a 

serviciilor în funcție de nevoile lor.  
- Colaborarea cu alte instituții locale: Colaborarea cu alte aorganizații locale pentru a organiza 
evenimente și campanii comune. Aceste colaborări pot ajuta la creșterea vizibilității și aportului 

de beneficiari. 
- Îmbunătățirea experiențeibeneficiarilor: Asigurarea cătinerii au o experiență excelentă atunci 

când vin în co-working space. Oferirea de servicii personalizate și încurajarea feedback-ului 
pentru a continua să îmbunătățiți serviciile. 

 
Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 
 

Asigurarea durabilității rezultatelor unui proiect pentru tineri este esențială pentru a maximiza 

impactul pozitiv al proiectului și pentru a asigura că beneficiile proiectului vor continua să fie 

resimțite în comunitatea țintă și după încheierea proiectului. Pentru a asigura durabilitatea 

rezultatelor unui proiect pentru tineri, următoarele strategii pot fi folosite: 
- Implicarea comunității: Implicarea comunității locale în procesul de planificare și implementare 

a proiectului poate ajuta la creșterea interesului și angajamentului în proiect, precum și la 

asigurarea continuității după încheierea proiectului. 
- Formarea unui grup de voluntari: Formarea unui grup de voluntari care să continue să susțină și 

să implementeze activitățile proiectului poate ajuta la asigurarea durabilității. Acești voluntari pot 

fi instruiți și pregătiți înainte de încheierea proiectului pentru a continua activitățile și pentru a 

implica și mai mult membrii comunității. 
- Integrarea proiectului în politici și strategii locale: Integrarea proiectului în planurile și 

strategiile de dezvoltare locală poate ajuta la asigurarea continuității și durabilității proiectului 

după încheierea sa. Aceasta poate include, de exemplu, integrarea activităților și a rezultatelor 

proiectului în planurile de dezvoltare a comunității sau în planurile de dezvoltare a tinerilor din 

zonă. 
- Dezvoltarea unui plan de sustenabilitate: Dezvoltarea unui plan de sustenabilitate poate ajuta la 



8 
 

asigurarea durabilității proiectului. Acest plan poate include, de exemplu, identificarea resurselor 
financiare necesare pentru a continua activitățile și susținerea proiectului, precum și identificarea 

și pregătirea resurselor umane necesare pentru a continua implementarea activităților.  
- Monitorizarea și evaluarea continuă: Monitorizarea și evaluarea continuă a proiectului poate 

ajuta la identificarea problemelor și la asigurarea ajustării strategiilor pentru a asigura 

durabilitatea proiectului. Acest proces poate include evaluarea impactului și a succesului 

proiectului, identificarea oportunităților de îmbunătățire și dezvoltarea unor planuri de acțiune 

pentru a asigura durabilitatea proiectului. 
În general, asigurarea durabilității proiectului pentru tineri necesită o abordare integrată, care 

implică implicarea comunității, formarea unui grup de voluntari, integrarea proiectului în politici 

și strategii locale, dezvoltarea unui plan de sustenabilitate și monitorizarea și evaluarea continuă. 

Aceste strategii pot ajuta la asigurarea faptului că beneficiile proiectului vor continua să fie 

resimțite de către tineri și comunitatea lor 
 

Rezultatele scontate 
 

Un co-working space pentru tineri poate aduce o serie de beneficii pentru aceștia, cum ar fi:  
- Creșterea productivității: Co-working space-urile oferă un mediu de lucru stimulant, creativ și 

distractiv, care poate ajuta la creșterea productivității tinerilor. Aceștia pot lucra într-un spațiu 

confortabil, echipat cu toate facilitățile necesare, inclusiv acces la internet de mare viteză, 

imprimante, cafenele și zone de relaxare. 
- Creșterea creativității: Co-working space-urile sunt cunoscute pentru medii de lucru creative și 

colaborative. Tinerii pot interacționa cu alți tineri, care au experiențe și abilități diferite, și pot 

împărtăși idei și gânduri. Aceasta poate stimula creativitatea și inovația și poate ajuta la 

dezvoltarea de noi proiecte și idei. 
- Un co-working space poate oferi tinerilor acces la resurse și informații valoroase pentru 

dezvoltarea abilităților. Aceștia pot participa la evenimente de networking, pot face schimb de 

idei cu alți tineri și pot primi consiliere și mentorat de la persoane de succes. 
- Reducerea costurilor: Tinerii care lucrează într-un co-working space pot economisi bani prin 
evitarea cheltuielilor cu închirierea unei birouri sau cu achiziționarea echipamentelor necesare.  
- Dezvoltarea comunității: Co-working space-urile sunt cunoscute pentru atmosfera de 
comunitate și colaborare. Tinerii pot interacționa cu alți tineri, pot crea legături și relațiide 

prietenie, și pot dezvolta o rețea de contacte valoroasă. Aceasta poate ajuta la creșterea 

oportunităților de dezvoltare a noilor idei și proiecte. 
În general, un co-working space pentru tineri poate aduce o serie de beneficii pentru aceștia, cum 

ar fi creșterea productivității, creșterea creativității, dezvoltarea abilităților persoanle și 

profesioanale. 
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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 
Partener 

1 
Partener 

2 

1. Mobilier - - servicii 49 000 - - - 

2. Laptopuri 
15 000 8 mijloace 

financiare 120 000 - - - 

3. Bean-beaguri 
1 200 25 mijloace 

financiare 30 000 - - - 

4. Proiector 
10 000 1 mijloace 

financiare 10 000 - - - 

5. Aparat foto 
26 000 1 mijloace 

financiare 23 000 - 3000 - 

6. Scrinciobe 
suspendate 5000 3 mijloace 

financiare 15 000 - - - 

7. Televizor 80 
inch 50000 1 mijloace 

financiare 
50000    

  
Sub-totaluri:      

 
 Valoarea integrală a proiectului: 300 000 MDL 

 

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 
 

Ștefan 

Gîrleanu 
079733255 stefan.girleanu19@gm

ail.com 
Nu 

Persoana 
alternativă 1 

Ada Covbasa 068986264 tsparkle331@gmail.co
m 

Nu 

Persoana 
alternativă 2 

Daniel 
Reșitca 

078800030 DanielResitca05@gmai
l.com 

Nu 

 
  

USER

USER

USER

USER

USER

USER

USER

USER

USER
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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. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport 

 
Partener co-finanțare 

2. - - 
3. - - 
 
DATA DEPUNERII FORMULARULUI ____28.02.2023_____________________________ 
NUME, PRENUME APLICANT______Gîrleanu Ștefan_________________________ 
SEMNĂTURA 

APLICANTULUI____________GÎRLEANU_____________________________________ 
 
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. 

USER

USER


