
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului
,,nolol!l4E cEPAqA"

Transmiterea cltre tindra genera{ie a estafetei e{uca{iei in
spiritul valorilor etico-morale, avind labazi muzica qi dragostea
fatl de cultura nationall

0biectivul general al pfoiectului
Educalia tineretului in spiritul patriotic, civil, prieteniei intre
popoare gi stima fald de generalia mai in virstl.

Obiective specifice ale proiectului
Evaluarea corului Veteranilor sectorul Botanica

,,[O[OUI4E CEPAIIA" cu studioul coral al tineretului
,,PAnCOAH.fl" in licee , gimnazii, colegii, alte institulii de

invifimint, biblioteci gi centre culturale din municipiu.

Activitdli
Organizarea gi desfigurarea cu direclionirea raportelor
patriotice pentru locuitorii municipiului, concerte tematice
patriotice cu participarea copiilor 9i tineretului din
municipiu.

Beneficiarii
Elevii liceelor, gimnaziilor, gcolilor, colegiilor, pedagogii 9i
pirin;ii tot odati toti locuitorii municipiulul.

Durata proiectului

(data tnceperii Si tncheierii)

Aprilie ZlL9-^aprilie 2019

Suma totali a Proiectului 100000-00 ( Una sutl de mii de lei)

Suma solicitatd de la Primirie 100000-00 [ Una sutd de mii de leiJ

Contribulia benefi ciarului Educalia tinerei generalii in spiritul patriotic ai dragostea

fati de Patrie.



Categoria proiectului (mic/mare) | 100 semnaturi

Descrierea detaliati a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitilile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completali
aceaste sectiune dupi ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.

Organizarea, desfigurarea gi participarea la evenimente culturale in licee, biblioteci gi
alte locuri publice a colectivului local- coral "Ilouque cep4qa" gi a studioului muzical-
coral "Rapsodia".

Relevanfa Proiectului

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

Pentru repetitii este necesar si cumpdrafi un instrument muzical. Costume pentru vorbitori, pentru a

pl[ti pentru transport, salarii la maestru de concert gi maestru de cor.

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Planificdm sd participdm pe parcursul anului la concerte in municipiu Chigindu.



Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?

Participarea la

Ziua de doliu; Cintecul Credinfei,Speranlei,Dragostei; Pa.stele,

Ziua proteclieicopilului, Crdciunul, Masleni!a, Ziua binelui, etc.

evenimente:
Ziua persoanelor in etate;

Activititile Proiectului

Prezentali lista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfiguririi,
numirul participanlilor, metodologi4 subiectele puse in disculie, etc. Descrieli acliunile relevante care
au fost realizate de alli actori in acest domeniu. Asigurali-vi ci femei gi birbali, in egali misuri vor fi
implicati gi vor beneficia din activitdlile proiectului.

Anexdm un pachet de documente pe 28 de file, care oferd informafii referitor la activitatea
proiectului. Planificdm sd continudm aceastd activitate iar in continuare si organizdm concerte in
teritoriu, flashmob-uri gi alte evenimente etnoculturale de orientare istorico-patrioticd cu reinnoirea
bazei materiale a corurilor.



Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Organizarea, desfigurarea gi participarea la evenimente culturale in licee, biblioteci
gi alte locuri publice a colectivului local- coral "llorotr1ne cep4qa" gi a studioului
muzical-coral "Rapsodia".

Buget

Nr. Denumirea lucriri,
material etc.

Cost per

unitate
Nr unitdli Total Comentarii

L plano 1L 000 I 11 000

2 Salariu 16 000 2 32 000

3 transport 1000 L2 12 000

4 costume 1500 30 45000

Total 100 000

Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului de ini{iativl
Telefon mobil Adresi de email Alte

Liderul grupului Barabangicova

Natalia, 079636301
mordovinata64@mail.ru

Persoana alternativd $cetinin Vladimir,
079402060

ovrmbotanica@mail.ru




