
 

 

 

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.    

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

Codul proiectului: 
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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
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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 Amenajarea unei zone de agrement în sectorul Botanica 

Aria geografică a proiectului. Locația 

Vă rugăm să indicați locația: sector, 

adresa unde urmează să fie implementat 

acest proiect 

Sectorul Botanica, bd. Dacia 37/1 
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Autorul de proiect 

Bifați răspunsul corect.  

 Persoană fizică 

 

Datele de contact ale autorului  

Completați câmpurile disponibile.  

Nume:  Andronache 

Prenume: Mihaela 

Vârsta: 18 ani 

Tel. de contact: 060844800 

E-mail:  mihaelaandronache77@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.  

cu proiectul _______________________ 

                Suma_____________________________ 

                  

                  

 

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: septembrie 2023 

mailto:mihaelaandronache77@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 

 

 

 

Numărul de semnături______________________    

(minim 100 semnături) 

 

 Proiect Mare     

Numărul de semnături______________________ 

(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului (MDL)  

Suma solicitată de la Primărie (MDL)  

Contribuția beneficiarului (MDL)  

Consorțiu de parteneriat? 
 

 NU 

Lista tuturor partenerilor  
Denumirea Contacte Rolul 

I. Partener 1 Adresa 

juridică: 

Telefon: 

E-mail: 

 

caietului de sarcini 

devizului de 

cheltuieli 

 

 

 

II. Partener 2 

 

Adresa 

juridică: 

Telefon: 

E-mail: 

 

caietului de sarcini 

devizului de 

cheltuieli 
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 

 

Rezumatul Proiectului 

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

Proiectul Buget Civil "Scuarul tinerilor în sectorul Botanica" își propune să creeze o zonă de 

agrement modernă și sigură pentru tinerii din sector, amplasat lângă filiala Centrului Municipal de 

Tineret Chișinău, sectorul Botanica. 

   

Tinerii vor avea acces la o varietate de activități recreative și educative, cum ar fi: 

- Spații verzi și de relaxare: Vor fi amenajate spații verzi și zone de relaxare pentru a oferi 

tinerilor un spațiu liniștit și plăcut pentru meditație, lectură sau pur și simplu relaxare; 

- Zonă de picnic: Tinerii pot alege să își petreacă timpul liber într-o zonă de picnic special 

amenajată, unde pot socializa cu prietenii și pot savura gustările preferate; 

- Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber: Tinerii vor putea participa 

și organiza activități pe teritoriul scuarului. 

 

Descrierea detaliată a propunerii de proiect 

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

Proiect.  

Proiectul "Scuarul tinerilor în sectorul Botanica" are ca scop crearea unei zone de agrement și 

divertisment pentru sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Acesta va fi un spațiu atractiv și 

sigur pentru tinerii din comunitate, oferindu-le oportunitatea de a petrece timp de calitate în aer 

liber. 

 

Proiectul va începe cu o analiză detaliată a zonei propuse și va implica amenajarea terenului 

pentru a permite instalarea echipamentelor de agrement. Zona va fi, de asemenea, împodobită cu 

plante și flori decorative pentru a crea un mediu plăcut și atractiv. După finalizarea amenajării 

zonei, vor fi instalate echipamentele de agrement și divertisment.  

 

Scuarul va avea o  zonă dedicată relaxării, unde tinerii vor putea sta pe bănci sau scrâncioburi, 

petrecându-și timpul liber alături de alți tineri. Totodată, tinerii vor putea participa la activități 
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dedicate acestora, cum ar fi: Programul Municipal de Dezvoltare Personală, cluburi de interes, 

Youth music festival, training-uri sau workshop-uri tematice. 

 

În ansamblu, proiectul "Scuarul tinerilor în sectorul Botanica", va contribui la crearea unui mediu 

sigur și plăcut pentru tineri. 

 

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 "Scuarul tinerilor în sectorul Botanica" este relevant din mai multe perspective: 

1. Îmbunătățirea mediului urban - Proiectul va contribui la îmbunătățirea aspectului zonei 

urbane și va transforma o zonă neutilizată într-un loc atractiv și funcțional. Prin instalarea 

de plante și flori decorative, proiectul va îmbunătăți calitatea mediului urban și va crea un 

mediu plăcut pentru comunitate. 

2. Creșterea interacțiunii sociale - Zona de agrement va oferi tinerilor un loc de întâlnire și 

socializare. Prin organizarea de evenimente și activități comunitare, proiectul va încuraja 

interacțiunea socială și va contribui la construirea unei comunități mai puternice și unite. 

3. Creșterea implicării sociale a tinerilor - Proiectul va contribui la creșterea implicării 

sociale a tinerilor prin intermediul activităților organizate în cadrul zonei de agrement, 

precum voluntariatul, activitățile sportive și culturale, și alte oportunități de implicare. Prin 

urmare, proiectul va contribui la creșterea coeziunii sociale și la dezvoltarea unei 

comunități mai implicate și mai responsabile. 

În concluzie, proiectul "Scuarul tinerilor  în sectorul Botanica" este relevant pentru comunitate 

prin îmbunătățirea calității vieții tinerilor și prin promovarea unui mediu urban plăcut și sigur 

pentru toți utilizatorii. 
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Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Obiectivul general al proiectului "Scuarul tinerilor  în sectorul Botanica" este de a crea un spațiu 

de relaxare și divertisment pentru tinerii din zonă, care să ofere activități diverse și opțiuni de 

petrecere a timpului liber într-un mediu sigur și prietenos.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

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

1. Crearea unei zone verzi și amenajate cu spații de recreere pentru tineri, cu acces gratuit, în 

care aceștia să se poată relaxa și socializa într-un mediu sigur și plăcut. 

2. Amenajarea unui spațiu cultural pentru organizarea de evenimente, care să promoveze 

activitățile culturale și artistice în rândul tinerilor. 

3. Echiparea zonei de agrement cu facilități precum toalete, bănci, iluminat public, coșuri de 

gunoi și instalații de apă potabilă pentru a asigura confortul și siguranța utilizatorilor. 

4. Organizarea de programe și activități educaționale și de voluntariat pentru a încuraja 

participarea tinerilor în comunitate și a-i implica în procesul de dezvoltare a zonei de 

agrement (scuarului). 

5. Implementarea unui sistem de monitorizare video și a unui program de securitate pentru a 

garanta siguranța utilizatorilor și a preveni comportamentul antisocial. 

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. 

Activitățile proiectului „Scuarul tinerilor în sectorul Botanica” vor fi următoarele: 

1. Desfășurarea Cluburilor de interese în aer liber, după cum urmează: 

- Clubul de pictură, în cadrul căruia tinerii din municipiul Chișinău pot să își 

dezvolte abilitățile din domeniul culturii; 

- Clubul de teatru, în cadrul căruia tinerii își pot completa cunoștințele din 

domeniul artei teatrale; 
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- Clubul de chitară, care încurajează tinerii să descopere instrumentele muzicale, și 

anume chitară, 

- Alte cluburi la solicitarea tinerilor. 

2. Programul Municipal de Dezvoltare Personală a tinerilor, care încurajează tinerii să 

descopere domenii noi participând la o serie de sesiuni tematice. 

3. Youth music fest, program care permite tinerilor să iasă din zona de confort și să se 

afirme pe scenă. 

4. Programul de animare a timpului liber „Weekend la Centru”, în cadrul căruia tinerii 

participă la activități de recreere, cum ar fi: quiz-uri, seri de socializare în aer liber, seri 

de film în aer liber, etc. 

5. Alte activități organizate la inițiativa tinerilor. 

În general, proiectul "Scuarul tinerilor  în sectorul Botanica" are ca scop crearea unui spațiu de 

relaxare și divertisment pentru tineri, care să îi încurajeze să petreacă timpul în aer liber și să 

socializeze într-un mediu sănătos și sigur. 

 

 

Planul detaliat de acțiuni 

1. Identificarea nevoilor și preferințelor tinerilor din comunitatea locală: 

a. Organizarea unor întâlniri cu tinerii din comunitatea locală pentru a identifica 

nevoile lor legate de spațiul de agrement și preferințele lor cu privire la 

echipamentele și activitățile disponibile. 

b. Realizarea unor sondaje și chestionare online pentru a obține feedback de la tinerii 

care nu pot participa la întâlnirile în persoană. 

2. Consultarea comunității și implicarea tinerilor în procesul de planificare și design al zonei 

de agrement: 

a. Organizarea unor ateliere de lucru cu tinerii și membrii comunității pentru a 

discuta idei și sugestii pentru designul zonei de agrement. 

b. Realizarea de vizite de studiu la alte zone de agrement pentru a obține inspirație 

pentru design și amenajare. 

3. Amplasarea de bănci, mese, scrâncioburi, pentru a oferi un spațiu confortabil pentru 

tineri; 
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4. Realizarea activităților propuse la secțiunea anterioară „Activitățile proiectului”. 

a. Implicarea tinerilor în organizarea activităților; 

b. Consultarea cu tinerii din sector despre activitățile care vor fi implementate. 

5. Monitorizarea implementării activităților; 

6. Monitorizarea păstrării curățeniei pe teritoriul scuarului. 

 

 

Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Pentru a asigura durabilitatea/sustenabilitatea proiectului "Scuarul tinerilor în sectorul Botanica", 

sunt necesare o serie de măsuri și strategii. Acestea includ:  

1. Implicarea comunității locale: Comunitatea locală ar trebui implicată încă de la început în 

proiect, pentru a asigura că aceștia sunt conștienți de beneficiile zonei de agrement pentru 

tineri și pentru a încuraja participarea activă a acestora în mentenanța și întreținerea 

zonei.  

2. Planificarea și designul durabile: Încă de la planificare și designul zonei de agrement, 

trebuie luate în considerare măsuri durabile. Acest lucru poate include utilizarea 

materialelor ecologice și durabile, precum și tehnologii cu emisii reduse de carbon. 

3. Programe educaționale: Ar putea fi organizate programe educaționale pentru tinerii din 

comunitate, care să le ofere informații despre modul în care pot ajuta la menținerea zonei 

de agrement. 

4. Monitorizare și evaluare: Este important să se monitorizeze și să se evalueze constant 

proiectul, pentru a identifica eventualele probleme și pentru a lua măsuri de corectare. 

Acest lucru poate fi realizat prin efectuarea de sondaje în rândul utilizatorilor, analiza 

feedback-ului și evaluarea periodica a condițiilor zonei de agrement.  

Prin implementarea acestor strategii și măsuri, proiectul "Scuarul tinerilor în sectorul Botanica" 

poate asigura durabilitatea/sustenabilitatea sa pe termen lung și poate oferi beneficii durabile 

comunității locale și mediului înconjurător. 

 

 

 

Rezultatele scontate 
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Rezultatele scontate ale proiectului "Scuarul tinerilor în sectorul Botanica" includ:  

1. Creșterea accesului tinerilor la o zonă de agrement modernă și sigură în sectorul 

Botanica.  

2. Îmbunătățirea calității vieții tinerilor, prin oferirea unui spațiu de recreere și relaxare în 

aer liber.  

3. Reducerea comportamentelor cu risc și a infracționalității juvenililor prin oferirea unei 

alternative sănătoase și pozitive de petrecere a timpului liber.  

4. Crearea unei zone de întâlnire și interacțiune socială între tineri din diverse medii 

culturale și sociale, favorizând astfel dezvoltarea comunității locale.  

5. Creșterea atractivității sectorului Botanica pentru tinerii care doresc să se stabilească aici, 

prin oferirea unei zone de agrement moderne și de calitate.  

 

În ansamblu, proiectul "Scuarul tinerilor  în sectorul Botanica" are potențialul de a aduce o serie 

de beneficii atât tinerilor, cât și comunității locale și mediului înconjurător, favorizând astfel 

dezvoltarea durabilă a acestui sector. 

 

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 

contribuție

i 

(mijloace 

financiare / 

materiale - 

servicii) 

Preț total investiți 

(MDL) 

SURSA 

Resurse oferite de:  

Programul 

Buget Civil 

Autorul 

de 

proiect 

Parte

ner 1 

Parten

er 2 

1. 
Scrânciob din 

lemn 

140 000 

MDL 
1  

140 000 

MDL 
   

2. Copaci de tuie  500 20  10 000    
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MDL MDL 

 

4. 

Servicii 

decaparea 

pavajului și 

crearea zonei 

verde  

- -  
70 000 

MDL 
   

6. 

Bibliotecă 

stradală 

(inclusiv cărți) 

80 000 

MDL 
1  80 000 

Cărți p/u 

bibliotecă  

20 000 

MDL 

  

7. 
Muncă de 

voluntariat  
   

100 

voluntari  

Servicii de 

voluntariat 
  

  

Sub-totaluri: 
 

    

  Valoarea integrală a proiectului: 320 000 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 

 

    

Persoana 

alternativă 1 

    

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.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

DATA DEPUNERII FORMULARULUI __________________________________________ 

NUME, PRENUME APLICANT_________________________________________________ 

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

alina.procopciuc
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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. 

 


