
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului
Reparalia scdrilor din strada Ion Creangi 62 intersecfie cu strada
str. Vissarion Belinski 65 .

Obiectivul general al proiectului
Locuitorii municipiului Chi;indu, persoane cu disabilitefl,
persoanele cu virstd innaintati, mamicile cu cdrucioare pentru
copii, gi alte categorii, care vor putea sd se deplaseze mai ugor in
prejma strizilor respective din sectorul Buiucani.

Obiective specifice ale proiectuluri
1, Identificarea celor mai avariate porliuni ale scdrii,

2. Planificarea gi efectuarea reparatiei scdrii,

3. Elaborarea unui mecanism de monitorizare a imnlimentirii
proiectului.

Activitdfi
1. Crearea unui grup comun de lucru cu serviciile responsabile din
cadrul Preturiipentru planificarea reparatiei

2. Crearea unui grup de monitorizare compus din locatari,
persoane cu disabilitifi, pdrinli cu copii mici care vor supraveghea
efectuarea la timp ;i calitativd a lucririlor cu plasarea informafiei
pe relelele de socializare.

Beneficiarii
Locatarii, persoane cu disabilitdfi, persoanele cu virstd innaintati,
mamicile cu cirucioare pentru copii, gi alte categorii care
utilizeazd scara de la intersecfia strdzilor Ion Creangi 62 gi cu
strada str. Vissarion Belinski 65 .

Durata proiectului

(data tnceperii ;i tncheierii)

01 iulie 2078 - 01 aueust 2018

Suma totali a Proiectului
9B 250lei

Suma solicitatd de la Primdrie
100 000 lei

Contributia b eneficiarului



Categoria proiectului (mic/mare) | Proiectul mic,102 semndturi

Descrierea detaliate a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitdlile gi rezultatele asteptate a acestui Proiect. Completali
aceasti secliune dupd ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular,

Locatarii blocurilor locative aliiturate scirii ce necesiti reparalie, cit gi persoane cu disabilitifi,
persoanele cu virstd innaintatS, mamicile cu cdrucioare pentru copii, gi alte categorii vor avea
posibilitatea de a se deplasa m:ri u;or perimetrul strdzilor strdzilor Ion Creangi 62 gi Vissarion Belinski
65.
Datoritd faptului ci in blocuriler locative adiacente scirii de la interseclia strizilor Ion Creangd 62 gi cu
strada str. Vissarion Belinski 6li Iocuiesc persoane cu virsti innaintatd apare gi necesitatea amplasdrii
balustradei ce va crea posibilitiltea de deplasare a persoanelor respective in siguranld,

Relevanfa Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect 9i ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli inifiativele relevante
ale altor actori. De ce este importanti implentarea Proiectului (obiectiv gi nu subiectiv).

Proiectul propus se incadreazd in domeniile prioritare de amenajare a teritoriului municipiului Chigindu
gi va facilita deplasarea u;oara ;i in siguranfi a locuitorilor din preajmd.

Obiectivul general al proiectulrui

Care este obiectivul pe termen Iung al proiectului?

Reparalia acestei scdri va crea un aspect mai frumos a strdzilor adiacente gi o imagine pozitivi
obiectivelor si blocurilor locati've adiacente.



Obiectivele specifice ale proiectului

Descriefi obiectivele specifice (pa;i necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?
- reparafia scdrii I treptele gi perelii de sprijin)
- amenajarea pantei pentru deplasarea persoanelor cu disabilitdfi gi a cirucioarelor pentru copii
- instalarea balustradei
- reparafia perefilor de la scarii cu piatri de cosduli
- amenajarea terenului adiacent scirii cu pdmin! iarbi gi flori.

Activitifile Proiectului

Prezentali lista activitdfilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfigurdrii,
numirul participanfilor, metodologia, subiectele puse in discufie, etc. Descriefi acliunile relevante care
au fost realizate de alfi actori in acest domeniu. Asigurafi-vi ci femei gi bdrbafi, in egald mdsurd vor fi
implicafi ;i vor beneficia din activitdfile proiectului.

- $edinfa de la fala loculu cu locatarii blocurilor locative din preajmi, cu participarea reprezentanfilor
Preturii Buiucani ( 25 de locartari gi 3 reprezentanfi ai Preturii)
- s-a discutat despre necesitatea reparaliei scdrii, care Ia moment este in proces de distrugere
- de rezultatele acestui proier:t dupi implementare vor beneficia toli locatarii mun. Chigindu in mdsurd
egald cit si birbali atit gi femei.

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Dupi finalizarea finaldrii din bugetul civil mai mul;i cetdfeni gi locatari vor avea acces pentru a se
deplasa in siguranld pe scara respectivd gi nu vor traversa strada prin locuri interzise gi parcdri
pentru transport.



Buget

Nr. Denumirea lucriri,,
material etc.

Cos;t per
unitate

Nr unitifi Total Comentarii

1 Lucrdri de betonare a

pantei, beton

1000lei/ms 10 m3 10 000lei

2 Lucriri de betonare a

treptelor, beton
1000lei/m: 10 m3 10 000lei

3 Lucrdri de betonare a

perelilor de sprijin,
beton

L000lei/m3 20 m3 20 000lei

4 Reparalia perelilor JLa

scari cu piatri de

coseuli

80lei/m2 l-00 m2 8 000lei

5 Instalara balustradei
din aluminiu

L000lei/m.l 70 m.l. 7 000lei

6 Armaturd pentru

carcasi A-3, diametrul
L0 mm

9lei/m.l 250 m.l. 2 250 lei

7 Amenajarea terenului
adiacent

1000 lei t.
pimint

l-0 tone L000lei

B Costul lucrdrilor, utilaj,
transport

40 000lei

Total 98 250lei

Datele de contact ale reprezentlanfilor grupului de ini{iativl
Telefon mobil Adresd de email Alte

Vizitiu Maria 02274660L
Scutelnic Veaceslav 060033715 veaceslav.scutelnic@ rfc.md




