
AVIZ 

al Comisiei pentru evaluarea proiectelor depuse de cetățeni, prin intermediul Programului 

Buget Civil Chișinău, ediția 2021 

În cadrul ședinței din 24 martie 2021, au fost examinate un număr de 21 de proiecte. În program 

au fost înaintate inițiativele de proiecte ce se încadrează atât în categoria de proiecte mici (până 

la 100 mii lei) cât și proiecte mari (până la 300 mii lei, suma maximă alocată din Program). 

 

Deciziile generale ale Comisiei de evaluare: 

1. Modernizarea terenului sportiv din bd. Mircea cel Bătrân, 16 și amenajarea 

terenului adiacent 
Valoarea totală a proiectului: 105 000 lei. 
Suma solicitată de la Primărie din Programul Buget Civil: 100 000 lei.  
Contribuția beneficiarului: 5 000 lei.  
Proiectul prevede renovarea terenului sportiv din bd. Mircea cel Bătrân, 16: lucrări de 

schimbare a gardului exterior, boiler, plase laterale, porți, fereastră vestiar, iluminare Led, 
conectarea la apă caldă, încălzire vestiar, renovare scaune, reparație vestiar de vară, 

vopsire banchete, instalare coșuri de gunoi.  
Decizia Comisiei: Proiect acceptat. 

 
2. Locuri sigure de joacă pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor 

Valoarea totală a proiectului: 300 000 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Programul Bugetul Civil: 237 000 lei.  
Contribuția beneficiarului: 63 000 lei.  
Proiectul prevede amenajarea a 13 terenuri de joacă amplasate pe teritoriul Instituției de 

Educație Timpurie nr. 158. Prin intermediul Programului Buget Civil se preconizează 

procurarea și instalarea a 13 topogane, 13 balansoare, 13 leagăne, 6 nisipiere.  

Decizia Comisiei: Proiect respins. 
Comentarii succinte ale Comisia:  

- Conform punctului 8 din Regulamentul privind Programul Buget Civil Chișinău: 

,,Proiectele existente care coincid cu proiectele subdiviziunilor structurale 
municipale aflate în derulare, nu vor fi acceptate”.  

- Terenurile de joacă nu pot fi reparate în cadrul Programului BC, ediția 2021, 
pentru astfel de proiecte, anual din bugetul municipal sunt prevăzute surse 

financiare.  
 

3. Parcul Grătiești - un parc pentru comunitate și municipalitate 
Valoarea totală a proiectului: 294 101 lei 
Suma solicitată de la Primărie din BC: 282 497 lei 
Contribuția beneficiarului: 11 604 lei  



Proiectul prevede câteva etape de implementare. În prima etapă se preconizează 

pregătirea terenului pentru amenajarea Parcului Grătiești. Ce-a de-a doua etapă prevede 

montarea băncilor și tomberoanelor (contribuția societății civile), reabilitarea scenei 

pentru festivități, amenajarea blocului sanitar pentru vizitatorii parcului, iluminat stradal. 

A treia etapă are drept scop amenajarea locurilor de joacă pentru copii cu vârsta 3-6 ani, 
7-12 ani (contribuția societății civile), amenajarea terenului pentru fitness. Ce-a de-a 
patra etapă se axează pe plantarea arbuștilor și florilor, amenajarea unui mini - iaz 
decorativ de grădină cu plantarea florilor din specii de apă (contribuția societății civile), 
extinderea rețelei de trotuare și iluminatul public, finalizarea îngrădirii parcului și 

portalului la intrarea centrală a parcului.  

Decizia Comisiei: Proiect respins. 
Comentariile succinte ale Comisiei:  

- Eligibili pentru Programul Bugetul Civil sunt doar locuitorii orașului Chișinău, 

aria geografică a proiectelor trebuie să se regăsească în cele 5 sectoare ale 

orașului, suburbiile nu sunt eligibile.  
 

4. Teatru - playback în Chișinău 
Valoarea totală a proiectului: 89 500 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din BC: 71 500 lei.  
Contribuția beneficiarului: 18 000 lei  
Proiectul prevede organizarea repetițiilor și planificarea activităților: două repetiții 

săptămânale, cu durata a câte două ore fiecare, achiziționarea de încălțăminte pentru 
spectacole, confecționarea costumelor de scenă, realizarea de supervizări psihologice, 

realizarea de evenimente iar pentru aceasta de asigurat achitarea  a 6 actori.  

Decizia comisiei: Proiect respins. 
Comentariile succinte ale Comisiei:  

- Autorul de proiect înțelege greșit contextul Programului privind Bugetul Civil 

Chișinău, astfel de proiecte sunt finanțate prin intermediul Granturilor de 

finanțare.  
 

5. Amenajarea/reabilitarea potecilor, bordurii și pavarea drumului în curtea 

blocului de locativ din bd. Cuza-Vodă, 7/1 
Valoarea totală a proiectului: 95 205 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Programul Buget Civil:  94 205 lei.  
Contribuția beneficiarului: 1 000 lei.  
Proiectul prevede efectuarea lucrărilor de reparație a căilor pietonale, reabilitarea 
trotuarelor, amenajarea corespunzătoare a porțiunii de drum din bd. Cuza-Vodă 7.   

Decizia comisiei: Proiect respins. 
Comentariile succinte ale Comisiei:  

- Conform punctului 8 din Regulamentul privind Programul Buget Civil Chișinău: 

,,Proiectele existente care coincid cu proiectele subdiviziunilor structurale 
municipale aflate în derulare, nu vor fi acceptate”.  



- Obiectivele proiectului se dublează cu obiectivele anuale ale subdiviziunilor de 
profil ale Primăriei municipiului Chișinău: lucrări de asfaltare, lucrări de 

amenajare a trotuarelor, instalare borduri ș.a. 
 

6. Numele meu - e Chișinău 
Valoarea totală a proiectului: 298 000  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  295 020 lei  
Contribuția beneficiarului: 2980 lei  
Proiectul prevede realizarea unui concept de identitate vizuală a municipiului Chișinău 

care va pune în valoare patrimoniul cultural prin realizarea a mai multor poze de autor 
care urmează a fi compilate sub forma unei cărți ce va purta denumirea: Numele meu – e 
Chișinău. Locațiile ce se preconizează a fi valorificate: Arca de Triumf, Catedrala – 
Nașterea Domnului, Clădirea Guvernului R.M., Muzeul național de Istorie, Muzeul de 
artă, Arena Chișinău ș.a.  
Decizia Comisiei: Proiect acceptat. 
 

7. Patrimoniu local în arhitectura Chișinăului  
Valoarea totală a proiectului: 110 000 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil: 100 000 lei.  
Contribuția beneficiarului: 10 000 lei.  
Proiectul presupune reorganizarea și valorificarea edificiului arhitectural din orașul 

Chișinău care a fost construit în sec. XIX și se află la intersecția str. Vasile 

Alecsandri/Alexei Șciusev. Proiectul prevede renovarea fațadelor deteriorate de timp la 

casa din str. Vasile Alecsandri 44 A și B, schimbarea geamurilor la casa din str. Vasile 

Alecsandri 44 A și B. (contribuție individuală), renovarea/schimbarea acoperișului 

deteriorat la casa din str. Vasile Alecsandri 44 A și B. (conform durabilității proiectelor).  

Decizia comisiei: Proiect respins. 
Comentariile succinte Comisiei: 

- Proiectul nu se încadrează în prioritățile Programului: reparație, renovare clădiri 

nu sunt prioritățile prevăzute în Program.  
- Clădirea este în proprietate privată.  

 

8. Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului Victoria, str. 
Muncești 788 

Valoarea totală a proiectului: 293 120 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  278 120 lei.  
Contribuția beneficiarului: 15 000 lei.   
Proiectul prevede amenajarea unei aleii pietonale/reabilitarea aleilor pietonale a spațiului 

terestru adiacent lacului Victoria, str. Muncești 788.  
Decizia comisiei: Proiect acceptat.  
 



9. Amenajarea scuarului Colina Circului 
Valoarea totală a proiectului: 99 450 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  96 450 lei.  
Contribuția beneficiarului: 3 000 lei.   
Proiectul presupune o intervenție minimalistă în scuarul din strada Circului, 16. Aceasta 

se va realiza astfel: peste scheletul de beton deja existent autorii de proiect propun 
amenajarea unei bănci continue (parțial acoperită pentru zilele cu prea mult soare sau 

ploaie), cu vegetație pe interior, cu o mică cale de acces dinspre str. Circului și cu o 

parcare pentru biciclete (pentru a încuraja utilizatorii de transport alternativ). Acest 

proiect își propune să amenajeze, în scuarul din strada Circului, 16, un spațiu de 

socializare (pavilion multifuncțional), dotat cu cale de acces dinspre strada Circului și 

parcare pentru biciclete. Scopul proiectului este ca, în acest scuar lipsit de orice 

infrastructură pietonală și de socializare, să fie amenajată o instalație-pavilion care să 

ofere locuitorilor posibilitatea de a-și petrece timpul în zonă, de a socializa, de a organiza 
diverse evenimente și acțiuni.  
Decizia comisiei: Proiect acceptat.  
 
10. Reparația capitală a stadionului Raduga. Strada Zelinski 30/9-28/3, mun. 
Chișinău, Republica Moldova 
Valoarea totală a proiectului: 298 987 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil: 295 987 lei.  
Contribuția beneficiarului: 3 000 lei.  
Scopul proiectului constă în reparația capitală a terenului sportiv „Raduga” cu scop de 

asigurare a unui spațiu recreativ și sportiv pentru localnicii din zonă. Printre Obiective 

specifice ale proiectului se evidențiază reparația capitală a terenului de fotbal; amenajarea 

terenului sportiv adiacent pentru adulți și copii; crearea căilor de acces. 
Decizia Comisiei: Proiect acceptat.  
 

 
11. Republica ,,Stadion” - spațiu pentru mișcare/ mișcare pentru spațiu 
Valoarea totală a proiectului: 781 000 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din BC:  300 000 lei.  
Contribuția beneficiarului: 481 000 lei.  
Proiectul prevede organizarea de master-classuri cu participarea arhitecților locali, 

pictorilor și studenților. Amenajarea unui spațiu deschis în fața porților centrale ale 

stadionului republican, organizarea unui concurs internațional între arhitecți și urbaniști, 

dezvoltarea și implementarea unui program cultural cu scopul de a atrage și societatea 

civilă să se implice.  

Decizia comisiei: Proiect respins. 
Comentariile succinte ale Comisiei:  

- Autorii au completat o versiune veche a Formularului de aplicare.  



- Lista de semnături a fost colectată electronic, în timp ce conform punctului 14 din 

regulament, autorii colectează semnăturile și le prezintă fizic, pe suport de hârtie 

Direcției relații publice și buget civil din cadrul PMC.  
- Proiectul nu se încadrează în obiectivele și prioritățile Programului BC, fiind 

raportat la un concurs de granturi. 
 
12.  Amenajarea mini-parcului ,,Ceburashka” 
Valoarea totală a proiectului: 99 952 lei  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  98 952 lei.  
Contribuția beneficiarului: 1000 lei.  
Prin intermediul acestui proiect, se preconizează executarea lucrărilor, procurarea 

materialului și utilajului necesar şi instalarea acestuia în mini-parc. În urma realizării 

acestui proiect va fi amenajat un teren de joacă pentru copii și recreere pentru adulți cu o 
suprafaţă de aproximativ 100 m2 . 

Comisia a decis: Proiect respins.  
Comentariile succinte ale Comisiei:  

- Conform punctului 8 din Regulamentul privind Programul Buget Civil Chișinău: 

,,Proiectele existente care coincid cu proiectele subdiviziunilor structurale 
municipale aflate în derulare, nu vor fi acceptate”.  

- Comisia a decis că Proiectul nu este eligibil. Terenurile de joacă nu pot fi reparate 

în cadrul Programului BC, ediția 2021.  
- Proiectul nu se încadrează în bugetul prevăzut. Pentru astfel de proiecte, anual din 

bugetul municipal sunt prevăzute surse financiare.  
 
13. Mini-parcul Universitar ,,Ion Creangă” 
Valoarea totală a proiectului: 421 912 lei. 
Suma solicitată de la Primărie din BC:  300 000 lei. 
Contribuția beneficiarului: 121 912 lei. 
Proiectul presupune amenajării scuarului din fața Universității Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă”. Un mini-parc universitar, de tip deschis, pentru studii și odihnă (conectat la 

rețeaua Wi-Fi), care ar îmbunătăți imaginea sectorului Buiucani și atractivitatea 

Campusului Universitar „Ion Creangă” din Chișinău pentru elevi, studenți, cadre 

didactice, locatari ai mun. Chișinău. 
Comisia a decis: Proiect acceptat 
 
14. Teleportravel 
Valoarea totală : 100 000 lei. 
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  80 000 lei. 
Contribuția beneficiarului: 20 000 lei. 
Proiectul prevede crearea a 10 itinerare turistice în mun. Chișinău, în format electronic, 

disponibile în 3 limbi: română, rusă și engleză. Scopul este de a promova turismul local, 
rural și istoric. Proiectul prevede crearea a 10 itinerare turistice în mun. Chișinău în 

următorul format: crearea a 2 itinerare pentru persoanele cu dezabilități fizice, 2 itinerare 



cu tematica Istoria Chișinăului, 2 itinerare cu tematica Art., 2 itinerare cu tematica 
Arhitectura, 2 itinerare cu tematica Food and Wine.  

Comisia a decis: Proiect respins.   
Comentariile succinte ale comisiei:  

- Este un proiect comercial, publicitar.  
- PMC nu poate asigura finanțarea, luând în considerare că itinerarele vor fi 

disponibile pe o pagină externă.  
 

15. Un teren de sport și recreere pentru o generație sănătoasă 
Valoarea totală: 285 310 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  267 910 lei.  
Contribuția beneficiarului: 17 400 lei.  
Proiectul presupune reparația terenului sportiv existent: instalare bănci și topogane.  

Decizia comisiei: Proiect respins. 
Comentariile succinte ale comisiei:  

- Pe adresa unde se preconizează implementarea proiectului sunt rețele subterane, 
nu este posibil de implementat.  

- Este un bloc de locuit. Pentru astfel de proiecte, anual din bugetul municipal sunt 
prevăzute surse financiare.  
 

16. Dezvoltarea infrastructurii urbane de hiking și alergare în trei parcuri din 

municipiul Chișinău   
Valoarea totală : 338 280 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil: 272 280 lei.  
Contribuția beneficiarului: 66 000 lei.  
Proiectul vine să amenajeze și să reabiliteze de la 0 la 35 km de trasee pentru mers și 

alergat în 3 parcuri din  municipiul Chișinău. Amenajarea a 6 trasee de mers, alergat cu o 

lungime medie de 6 km, în 3 parcuri din R.M.  
Decizia comisiei: Proiect acceptat.  

 
17. Promovarea educației non formale și organizarea timpului liber calitativ al 

locuitorilor or. Chișinău, prin cunoașterea științelor spațiale astronomice, a ciclității 

naturii și creșterea gradului de acces și de participare a locuitorilor capitalei 
Valoarea totală : 444 200 
Suma solicitată de la Primărie din BC: 297 500 
Contribuția beneficiarului: 146 700 lei  
Proiectul privind ,,Promovarea educației non formale și organizarea timpului liber 

calitativ al locuitorilor or. Chișinău, prin cunoașterea astronomiei, științelor spațiale, a 

ciclicităților naturii și creșterea gradului de acces și de participare a locuitorilor capitalei” 

urmărește restabilirea posibilităților de studiere și cunoaștere a astronomiei și oferirea 

posibilităților gratuite pentru locuitorii orașului Chișinău, de a explora Universul prin 

intermediul unui telescop performant, un instrument indispensabil în cercetarea lumii 

terestre și spațiale la distanțe variate. Acesta va fi pus la dispoziția publicului larg, fiind 

amplasat în centrul Capitalei, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei și alte 



locuri mobile, după caz (în dependență de sezon, grupul țintă și condițiile tehnice), 

accesul fiind oferit cu titlu gratuit pentru toate tipurile de doritori.  
Decizia Comisiei: Proiect acceptat.  
 
18. Să salvăm râul Bâc 
Valoarea totală: 100 000 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  80 000 lei.  
Contribuția beneficiarului: 20 000 lei.  
Proiectul prevede organizarea unui training  ,,Școala tânărului ecologist”,organizarea 
unui maraton sportiv de tip plogging (cu colectare a gunoiului). Se preconizează 

organizarea unor mese rotunde cu participarea și implicarea autorităților publice locale, 

specialiști din domeniul mediului ș.a.  

Decizia Comisiei: Proiect respins.  
Comentariile succinte ale comisiei:  

- Obiectivele proiectului nu sunt clare.  
- Devizul de cheltuieli nu este în conformitate cu activitățile incluse/prevăzute în 

conținutul proiectului.   
- Autorul a confundat Programul BC, iar proiectul acestuia se referă la un Concurs 

de granturi. 
 

19. Serviciul de urgență pentru câinii comunitari 
Valoarea totală: 383 994 lei.  
Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  299 994 lei.  
Contribuția beneficiarului: 84 000 lei.  
Proiectul presupune procurarea unui automobil, telefon mobil, sisteme GPS și salarizarea 

personalului unei organizații obștești pentru apărarea drepturilor animalelor. 

Decizia Comisiei: Proiect respins.  
Comentariile succinte ale Comisiei: 

- Proiectul nu se încadrează în obiectivele Buget Civil. 
- Activități similare sunt finanțate din bugetul municipal pentru întreținerea 

Centrului municipal de sterilizare a animalelor.  
 

20.  Scuarul Tinerilor  
Valoarea totală: 231 362 lei  
Suma solicitată de la Primărie:222 862 lei   
Contribuția beneficiarului: 8 500 lei   
Proiectul prevede amenajarea unui scuar pentru a oferi posibilități tinerilor din 

Municipiul Chișinău de a interacționa, de a învăța, și a petrece timpul liber frumos într-un 
spațiu sigur și prietenos tinerilor. 
Decizia comisiei: Proiect acceptat. 

 
21. Reamenajarea terenului aferent casei pentru persoanele în etate și tineret 
Valoarea totală: 114 861 lei.  



Suma solicitată de la Primărie din Bugetul Civil:  92 372 lei.  
Contribuția beneficiarului: 19 289 lei.  
Proiectul prevede renovarea scării din preajma curții blocului de locuit din str. Calea 

Ieșilor, 47, montarea balustradei, instalarea băncilor și coșurilor de gunoi. 
 

Decizia Comisiei: Proiect respins.  
Comentariile succinte ale comisiei:  

- Amenajarea curților de bloc nu pot fi finanțate din cadrul Programului Buget 
Civil; 

- Conform punctului 8 din Regulamentul privind Programul Buget Civil Chișinău: 

,,Proiectele existente care coincid cu proiectele subdiviziunilor structurale 
municipale aflate în derulare, nu vor fi acceptate”;  

- Pentru anul curent sunt planificate lucrări de renovare a curților de blocuri din 
sectoarele capitalei, iar acestea se referă la: instalarea sistemelor de iluminat 
stradal, instalarea mobilierului urban și amenajarea terenurilor de joacă și workout. 
 

În concluzie, Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Buget Civil 

Chișinău a acceptat un număr de 09 proiecte ca fiind eligibile cu efectuarea modificărilor 

necesare. 

Astfel, Direcția relații publice și buget civil va coordona în continuare activitățile 

Programului pentru atingerea rezultatelor planificate, va coordona cu autorii de proiect în 

scopul soluționării neclarităților expuse de către Comisia de evaluare și alte aspecte, după 

caz. 

Lista se anexează: 

Comisia de evaluare a examinat cele 21 de proiecte depuse de către locuitorii capitalei, în 

perioada 01-28 februarie 2021. Astfel, Grupul de lucru a decis că proiectele eligibile spre 

implementare sunt următoarele: 
 

1. Modernizarea terenului sportiv din bd. Mircea cel Bătrân, 16 și amenajarea terenului 

adiacent: proiect mic. 
2. Numele meu - e Chișinău: proiect mare 
3. Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului Victoria, str. Muncești 788: 

proiect mare. 
4. Amenajarea scuarului Colina Circului: proiect mare. 
5. Reparația capitală a stadionului Raduga: proiect mare. 
6. Mini-parcul Universitar ,,Ion Creangă”: proiect mare. 
7. Dezvoltarea infrastructurii urbane de hiking și alergare în trei parcuri din municipiul 

Chișinău: proiect mare. 
8. Promovarea educației non formale și organizarea timpului liber calitativ al locuitorilor 

or. Chișinău, prin cunoașterea științelor spațiale astronomice, a ciclității naturii și 

creșterea gradului de acces și de participare a locuitorilor capitalei: proiect mare.  
9. Scuarul Tinerilor: proiect mare 
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