
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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. 

 

 
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”. 

Formular de aplicare 
Programul Buget Civil al Primăriei municipiului Chișinău 

Ediția - 2023 

Prioritățile Programului privind Bugetarea 
Participativă: 

Codul proiectului: 

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

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 Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma 

lacului La Izvor” 

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

Parcul ”La Izvor” 

Autorul de proiect 
Bifați răspunsul corect. 

 Persoană fizică 
 Persoană juridică 

Datele de contact ale autorului 
Completați câmpurile disponibile. 

Nume: Grigorcea   
Prenume:  Victoria   
Vârsta: 17 ani 
Tel. de contact: 079021547  
E-mail: victoriagrigorcea@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: Finalizarea: 

mailto:victoriagrigorcea@gmail.com
alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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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 200  
(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului (MDL) 256.000 lei 

Suma solicitată de la Primărie (MDL) 236.000 lei 

Contribuția beneficiarului (MDL) 20.000 lei 

Consorțiu de parteneriat? 
 DA 

 
 NU 

Lista tuturor partenerilor 
Denumirea Contacte Rolul 

I. Partener 1 Adresa juridică: 

Telefon: 

E-mail: 

 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 
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 
 
 

Rezumatul Proiectului 
O scurtă descriere, dar explicativă a proiectului care poate fi utilizată pentru promovare. 

 

Proiectul "Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma lacului La Izvor" este un 
proiect care urmărește să creeze un spațiu confortabil și plăcut pentru tineri în jurul lacului La 
Izvor. Scuarul va fi conceput astfel încât să fie prietenos și atrăgător pentru tineri, oferind o 
varietate de activități și facilități pentru a satisface nevoile și interesele lor. 

 

Scuarul va fi amenajat într-un mod atractiv și modern, cu alei frumos amenajate și spații verzi 
îmbelșugate. De asemenea, se va pune accent pe iluminarea corespunzătoare a scuarului, pentru a 
oferi o atmosferă plăcută și sigură pentru tineri și pentru a descuraja orice activitate ilegală sau 
nedorită. 

 

În ceea ce privește facilitățile, scuarul va dispune de mai multe zone de agrement, precum zone de 
joacă pentru copii, terenuri de sport și spații de picnic. De asemenea, vor fi construite bănci și 
mese pentru a oferi tinerilor un loc confortabil unde să se relaxeze sau să socializeze. Un aspect 
important este acela că scuarul va fi echipat cu Wi-Fi gratuit, astfel încât tinerii să poată accesa 
internetul în timp ce se odihnesc în acest spațiu. 

 

În plus, proiectul va include și diferite evenimente și activități organizate pentru tineri, precum 
concerte, proiecții de film în aer liber, competiții sportive, ateliere de artă și evenimente culturale. 
Aceste activități vor fi menite să atragă tinerii în scuar și să le ofere oportunități de socializare și 
dezvoltare personală. 

 

În final, proiectul "Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma lacului La Izvor" va fi 
un spațiu atractiv și plăcut pentru tineri, care va promova activitățile sănătoase și socializarea într- 
un mediu sigur și confortabil. 

 
 

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

 Scopul proiectului "Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma lacului La Izvor" este 
de a crea un spațiu atractiv și confortabil pentru tineri, care să le ofere o varietate de activități și 
facilități pentru a satisface nevoile și interesele lor. Scuarul va fi proiectat astfel încât să fie 
prietenos și sigur pentru tineri și să promoveze activitățile sănătoase și socializarea într-un mediu 
plăcut. 
 
Activitățile proiectului vor include: 

 

 
  1. Planificarea și proiectarea scuarului: Aceasta va include consultarea cu tinerii și 

comunitatea locală pentru a identifica nevoile și preferințele lor și pentru a dezvolta un 
design adecvat pentru scuar. Vor fi angajați experți în proiectarea peisajului și în 
construcții pentru a crea un design atractiv și funcțional pentru scuar. 

2. Amenajarea scuarului: Vor fi efectuate lucrări de construcție și amenajare, inclusiv 
instalarea de bănci, mese, zone de joacă, terenuri de sport, spații de picnic, iluminare și 
alte facilități pentru a face scuarul cât mai atractiv și funcțional posibil. 
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  3. Organizarea evenimentelor și activităților: Vor fi organizate diferite evenimente și 
activități pentru tineri, cum ar fi concerte, proiecții de film în aer liber, competiții sportive, 
ateliere de artă și evenimente culturale. Aceste activități vor fi menite să atragă tinerii în 
scuar și să le ofere oportunități de socializare și dezvoltare personală. 

4. Managementul și întreținerea scuarului: Vor fi angajați manageri care să se ocupe de 
gestionarea și întreținerea scuarului. Vor fi stabilite reguli și politici pentru utilizarea 
scuarului, astfel încât acesta să fie un loc sigur și confortabil pentru toți utilizatorii. 

 

 
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 

 
1. Crearea unui spațiu confortabil și atractiv pentru tineri: Scuarul va fi amenajat într-un mod 

atractiv și modern, cu facilități și activități care să satisfacă nevoile și interesele tinerilor. 
Scuarul va fi conceput astfel încât să fie prietenos și sigur pentru tineri. 

2. Promovarea activităților sănătoase și socializarea: Prin organizarea evenimentelor și 
activităților pentru tineri, se va promova activitatea fizică și socializarea într-un mediu 
sigur și confortabil. 

3. Dezvoltarea comunității: Scuarul va fi un loc unde tinerii și comunitatea locală se pot 
întâlni și socializa, ceea ce va contribui la dezvoltarea comunității locale. 

 

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). 

 
 

 Cererea pentru implementarea proiectului "Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în 
preajma lacului La Izvor" se bazează pe identificarea nevoilor locale specifice comunității din 
zonă. Acestea includ următoarele: 

 

 
1. Nevoia de spații verzi și de recreere în aer liber: 
 Zona în care se va amenaja scuarul nu dispune de spații verzi suficiente sau de un loc de 

relaxare în aer liber pentru tineri și comunitatea locală. 
 Oamenii din zonă au nevoie de un loc în care să se relaxeze, să socializeze și să practice 

diverse activități în aer liber. 
2. Nevoia de echipamente de agremenent și de sport: 
 Comunitatea locală are nevoie de un loc în care tinerii să poată practica sportul și să se 

bucure de echipamente de agrement. 
 Zona nu dispune de suficiente echipamente de agrement și de sport, ceea ce face ca tinerii 

să se angajeze în activități riscante sau să nu aibă o alternativă sănătoasă de petrecere a 
timpului liber. 

3. Nevoia de siguranță și de curățenie: 
 Oamenii din zonă se simt nesiguri când se plimbă prin zonă, mai ales după lăsarea serii, 

când zona este slab iluminată. 
 De asemenea, zona este plină de gunoaie și de deșeuri, ceea ce creează un mediu nesănătos 

și inestetic. 

 Implementarea proiectului "Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma lacului La 
Izvor" va aborda aceste nevoi locale prin furnizarea unui spațiu verde, dotat cu echipamente de 
agrement și de sport, care să fie sigur și curat. Scuarul va fi un loc în care tinerii și comunitatea 
locală vor putea socializa, practica activități sănătoase în aer liber și se vor simți în siguranță. 
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Obiectivul pe termen lung al proiectului "Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma 
lacului La Izvor" este de a oferi un spațiu atractiv și sigur pentru tineri, care să promoveze 
activitățile sănătoase, dezvoltarea personală și socializarea. Prin crearea unui astfel de spațiu, 
proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții tinerilor și la dezvoltarea 
comunității locale. 
 
Pe termen lung, se dorește ca scuarul să devină un loc preferat de tineri pentru activitățile lor 
recreative și sociale, și să fie un loc care să atragă turiști și vizitatori în zonă. În același timp, se 
dorește ca scuarul să fie un loc în care tinerii să își dezvolte abilități sociale și să se implice în 
comunitatea locală prin voluntariat și alte activități. 

 
 

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

 

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

 Obiectivele specifice ale proiectului "Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma 
lacului La Izvor" pot fi: 

 

 
  1. Identificarea nevoilor și așteptărilor tinerilor din zonă: Pentru a crea un spațiu atractiv și 

funcțional pentru tineri, este important să se înțeleagă nevoile și preferințele lor. Acest 
lucru poate fi realizat prin intermediul unor sondaje, discuții cu tinerii și alte metode de 
cercetare. 

2. Definirea planului de amenajare: Pe baza informațiilor obținute în urma analizei nevoilor 
tinerilor, trebuie elaborat un plan detaliat de amenajare a scuarului. Acest plan trebuie să 
cuprindă toate aspectele necesare pentru a face din scuar un spațiu atractiv și funcțional, 
cum ar fi alei, zone verzi, iluminat, bănci, toalete publice și alte facilități. 

3. Realizarea proiectului de construcție: După ce planul de amenajare a fost definit și 
aprobate de autorități, se poate începe construcția scuarului. Acest proces poate implica 
lucrări de terasament, construcția aleilor, plantarea vegetației și instalarea altor facilități. 

4. Implementarea programului de activități pentru tineri: După finalizarea construcției, 
trebuie să se creeze un program de activități pentru tineri, care să includă evenimente 
sportive, culturale și educative. Acest program trebuie să fie adaptat la nevoile și 
preferințele tinerilor din zonă și să fie promovat în mod activ pentru a atrage cât mai mulți 
participanți. 

5. Monitorizarea și evaluarea proiectului: Pentru a se asigura că proiectul își atinge 
obiectivele, trebuie să se efectueze monitorizarea și evaluarea sa. Aceste procese vor ajuta 
la identificarea eventualelor probleme și la luarea măsurilor corective necesare pentru a 
îmbunătăți proiectul. 
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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. 

 În cadrul proiectului ”Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma lacului La 

Izvor” pot fi incluse următoarele activități cu detalii specifice pentru fiecare activitate: 

 

 
  1. Analiza nevoilor comunității 

 Locul desfășurării: scuarul din preajma lacului La Izvor 

 Numărul participanților: membri ai comunității, reprezentanți ai autorităților 

locale, organizații neguvernamentale, tineri etc. 

 Metodologia: discuții în grupuri mici, chestionare, interviuri 

 Subiectele puse în discuție: nevoile comunității în ceea ce privește spațiul verde 

din zonă, sugestii de amenajare și utilizare a scuarului. 

2. Planificarea și proiectarea amenajării 

 Locul desfășurării: biroul arhitectului 

 Numărul participanților: arhitect, reprezentanți ai autorităților locale, membri ai 

comunității etc. 

 Metodologia: prezentări și discuții asupra schițelor de amenajare, feedback din 

partea participanților 

 Subiectele puse în discuție: propuneri de amenajare a scuarului în funcție de 

nevoile comunității, bugetul disponibil, prioritățile autorităților locale etc. 

3. Campanie de strângere de fonduri 

 Locul desfășurării: online, în diferite locuri publice 

 Numărul participanților: membri ai comunității, voluntari 

 Metodologia: organizarea unei campanii de strângere de fonduri prin intermediul 

crowdfunding-ului, colectarea de donații în cutii puse în locuri publice etc. 

 Subiectele puse în discuție: necesitatea strângerii de fonduri pentru amenajarea 

scuarului, beneficiile pe care le va aduce comunității. 

4. Implementarea amenajării 

 Locul desfășurării: scuarul din preajma lacului La Izvor 

 Numărul participanților: voluntari, membri ai comunității, echipa de implementare 

 Metodologia: organizarea unei zile de voluntariat pentru implementarea 

amenajării, implicarea comunității în activități precum plantarea de flori, instalarea 

de mobilier urban etc. 

 Subiectele puse în discuție: obiectivele implementării, modul în care poate fi 

implicată comunitatea în amenajare. 

5. Evaluarea și monitorizarea proiectului 

 

Prin îndeplinirea acestor obiective specifice, se va putea realiza scopul proiectului de amenajare a 
scuarului prietenos pentru tineri în preajma lacului La Izvor și se va îmbunătăți calitatea vieții 
tinerilor din zonă. 
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Planul detaliat de acțiuni 
 Iată un plan detaliat de acțiuni pentru proiectul "Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în 
preajma lacului La Izvor": 

 

 
1. Identificarea necesităților comunității: 
 Organizarea unei întâlniri cu reprezentanții comunității locale pentru a identifica nevoile 

și dorințele lor cu privire la scuarul prietenos pentru tineri. 
 Realizarea unui sondaj online sau offline pentru a obține opinii suplimentare ale 

comunității. 
2. Proiectarea și planificarea: 
 Angajarea unui arhitect peisagist pentru a crea un plan de design pentru scuarul prietenos 

pentru tineri, luând în considerare dorințele și nevoile comunității. 
 Identificarea resurselor necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv buget, 

materiale, echipament și forță de muncă. 
3. Implementarea proiectului: 
 Amenajarea scuarului, inclusiv construcția de zone verzi, instalații de iluminat, bănci, 

mese și echipamente de joacă. 
 Angajarea unor constructori pentru a construi structurile necesare pentru scuar. 
 Furnizarea de apă și electricitate pentru iluminat și alte facilități. 
4. Promovarea și susținerea proiectului: 
 Organizarea unei ceremonii de deschidere a scuarului pentru a atrage atenția comunității 

locale și a mass-media. 
 Promovarea scuarului prietenos pentru tineri prin intermediul rețelelor de socializare și a 

bannerelelor în zona înconjurătoare. 
 Crearea unui grup de voluntari pentru a ajuta la menținerea și curățarea scuarului în 

timpul anului. 
5. Monitorizarea și evaluarea proiectului: 
 Evaluarea feedback-ului comunității cu privire la scuarul prietenos pentru tineri. 
 Monitorizarea și menținerea scuarului într-o stare bună, inclusiv curățarea și întreținerea 

zonei verzi și a altor facilități. 
 Identificarea și rezolvarea oricăror probleme sau neajunsuri în scuarul prietenos pentru 

tineri, prin colaborarea cu reprezentanții comunității locale. 

Locul desfășurării: scuarul din preajma lacului La Izvor, biroul coordonatorului 

proiectului 

Numărul participanților: echipa de coordonare a proiectului 

Metodologia: colectarea de feedback din partea comunității, monitorizarea 

utilității 
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Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

 Pentru a asigura durabilitatea rezultatelor scontate ale proiectului "Amenajarea scuarului 
prietenos pentru tineri în preajma lacului La Izvor", sunt necesare următoarele acțiuni: 

 

 
1. Implicarea comunității locale: 
 Implicarea comunității locale în procesul de planificare și implementare a proiectului. 
 Angajarea comunității locale în menținerea și curățarea scuarului prietenos pentru tineri, 

prin intermediul unui grup de voluntari. 
 Identificarea și implicarea organizațiilor și asociațiilor locale pentru a sprijini proiectul pe 

termen lung. 
2. Planificarea și implementarea unor strategii de mentenanță și îngrijire: 
 Planificarea unor strategii de mentenanță și îngrijire a scuarului prietenos pentru tineri, 

care să includă programul de curățenie, întreținerea și repararea echipamentelor și 
structurilor, înlocuirea plantelor moarte, etc. 

 Angajarea unui gardian sau a unui administrator care să se ocupe de mentenanța zilnică a 
scuarului. 

3. Identificarea și implicarea resurselor financiare: 
 Identificarea și implicarea resurselor financiare necesare pentru menținerea și 

îmbunătățirea scuarului pe termen lung. 
 Obținerea de finanțări prin intermediul granturilor sau sponsorizărilor pentru a sprijini 

proiectul pe termen lung. 
4. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor: 
 Monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectului pe termen lung, pentru a identifica 

orice probleme sau neajunsuri care ar putea apărea în viitor. 
 Identificarea soluțiilor și adaptarea strategiilor pentru a aborda problemele identificate în 

timp util. 
 
Prin urmare, implicarea comunității locale, planificarea și implementarea strategiilor de 
mentenanță și îngrijire, identificarea și implicarea resurselor financiare, precum și monitorizarea 
și evaluarea rezultatelor, vor asigura durabilitatea rezultatelor scontate ale proiectului 
"Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în preajma lacului La Izvor". 
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Rezultatele scontate 
 

 Rezultatele scontate ale proiectului ”Amenajarea scuarului prietenos pentru tineri în 

preajma lacului La Izvor” pot fi: 

 

 
1. Îmbunătățirea aspectului estetic al scuarului și a zonei din jurul lacului La Izvor 

prin amenajarea spațiului verde și instalarea de mobilier urban. 

2. Creșterea accesibilității scuarului pentru tineri și atractivitatea acestuia prin 

organizarea de evenimente culturale și sociale, astfel încât să devină un loc de 

întâlnire pentru tinerii din zonă. 

3. Creșterea gradului de implicare a comunității în dezvoltarea și îngrijirea spațiilor 

verzi din zonă, prin implicarea lor în procesul de planificare și implementare a 

proiectului. 

4. Îmbunătățirea calității vieții comunității locale prin oferirea unui spațiu verde de 

recreere, care să promoveze un stil de viață activ și sănătos. 

5. Promovarea unei culturi a sustenabilității prin utilizarea de materiale și tehnologii 

ecologice în amenajarea spațiului verde. 

6. Creșterea sentimentului de apartenență la comunitatea locală prin implicarea 

activă a comunității în dezvoltarea și îngrijirea scuarului și a zonei din jurul lacului 

La Izvor. 

 
Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele scontate, iar impactul real al proiectului va fi 

evaluat prin intermediul monitorizării și evaluării proiectului pe parcursul implementării 

sale și după finalizarea acestuia. 
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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). 

 
   

Cost 
per 

unitat
e 

(MD
L) 

 Tipul 
contribuției 

(mijloace 
financiare / 
materiale - 

servicii) 

 Preț total investiți 
(MDL) 

 

№ 
Denumirea 

Lucrări, 
materiale 

Nr. 
Unită

ți 

SURSA 
  Resurse oferite de:  

  

Autorul 
de 

proiect 

  

  Programul 
Buget Civil 

Partener 
1 

Partener 
2 

 
1. 

Lucrări de 
reparare a 
pontonului 

18000
0 
lei 

 
1 mijloace 

financiare 
180.000 

lei 

   

1.1 Procurarea 
ștachetelor 

din frasin 

 1 mijloace 
fianciare 

    

1.2 Prelucrarea 
lemnului 
conform 
designului 
proiectului 

 1 mijloace 
financiare 

    

1.3 Instalarea 
lemnului 
conform 
proiectului 

 1 mijloace 
financiare 

    

3. Bancă 4000 lei 4 mijloace 
financiare 16.000 lei    

4. Sistem de 
iluminare 

40000 
lei 1 mijloace 

financiare 40000 lei    

4.1 Instalarea 
sistemului 
de 
iluminare 
pe 
perimetrul 
punții 

 1 mijloace 
financiare     

5. Monitorizarea 
implementării 5000 lei 1 servicii de 

voluntariat 0 lei 5000 lei   

 
6. 

Elaborarea 
raportului de 
feedback 

 
5000 lei 

 
1 servicii de 

voluntariat 

 
0 lei 

 
5000 lei 

  

 
7. 

Elaboarearea 
designu-lui 
scuarului 

10000 
lei 

 
1 servicii de 

voluntariat 

 
0 lei 

 
10000 lei 

  

8.         
  

Sub-
totaluri: 

 236.000 
lei 

20000 
lei 

  

  
Valoarea integrală a proiectului: 256.000 lei 
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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 
Grigorcea 
Victoria 

079021547 victoriagrigo 

rcea@gmail. 

com 

Nu sunt 

Persoana 
alternativă 1 

Cazacu 
Bogdan 

069957696 cazacu.bogd 

an657@gma 

il.com 

Nu sunt 

Persoana 
alternativă 2 

    

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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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.   

2.   

3.   

 

DATA DEPUNERII FORMULARULUI     

NUME, PRENUME APLICANT GRIGORCEA VICTORIA  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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 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. 

Anexa 1 

 
Prezentarea aproximativă a rezultatului scontat în urma proiectului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Vă rugăm să includeți în dosarul de aplicare următoarele documente:  

 


