
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil 

Titlul Proiectului 
Curtea dintre blocuri - Un bun comun 

Reabilitarea și reamenajarea participativă a zonelor de recreare, 
agrement, socializare și participare civică a locuitorilor.   

Obiectivul general al proiectului 
Crearea condițiilor favorabile pentru  joc și  recreare pentru 
diferite categorii de vârsta (copii, adolescenți, părinți, oameni în 
etate și persoane cu dezabilități). 

Obiective specifice ale proiectului 
- Identificarea spatiilor/zonelor verzi (inclusiv cele existente 
vechi/avariate) din curtea adiacentă blocului, potrivite pentru 
terenuri de joc și recreare. 
- Planificarea și efectuarea reparației, construcției și amenajării 
zonelor destinate p/u joc și recreare. 
- Elaborarea unui mecanism de comunicare și monitorizare în 
implementarea proiectului. 

Activități 
- Cartografierea cartierului, folosind metodele de cercetare și 
animare (Colajul plastic, Plimbarea asistată, Jocul urban/de teren 
etc.), analiza SWOT. 
- Comunicarea rezultatelor cercetării folosind diverse metode de 
promovare: rețele sociale (crearea unui grup pe pagina FB), 
anunțuri pe suport de hârtie, postere, fluturași, contactul verbal 
cu locuitorii cartierului, și implicarea acestora în faza de elaborare 
a proiectului. 
- Elaborarea proiectului/proiectelor de reabilitare a spatiilor, 
conform zonărilor stabilite în urma cartografierii cartierului, 
luând în considerație diferite categorii de vârstă și clase sociale: 
teren de joc pentru minori (inclusiv cu jocuri de instruire), teren 
sportiv p/u tineret și amatori de sport, spații de recreație pentru 
oamenii în etate, teatru/cinematograf în aer liber (piese de teatru 
p/u copii, proiecții de desene animate și filme, cenacluri, 
organizarea iarmaroacelor etc.), în fiecare caz ținând cont de 
locurile destinate oamenilor cu dizabilități.   
- Crearea unui grup comun de lucru cu direcțiile responsabile din 
municipalitate pentru a planifica reparațiile și amenajarea 
teritoriului. 
- Crearea unui grup de monitorizare compus din reprezentanți de 
diferite vârste și clase sociale - locuitorii cartierului vizat, care vor 
supraveghea executarea la timp și calitativă a lucrărilor, cu 
mediatizarea etapizată a procesului de implementare a 
proiectului. 

Beneficiarii  
Locuitorii blocului din str. Petru Zadnipru 4/1,2,3 din cartierul 
sectorului Ciocana: copii, adolescenți, părinți, oameni în etate și 
persoane cu dezabilități, centre de creație din sector, școli, 
grădinițe, oaspeții și rudele locuitorilor, locuitorii blocurilor din 
vecinătate, autoritățile publice locale. 



Descrierea detaliată a proiectului 

Rezumatul Proiectului 

Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați 
această secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular. 

Proiectul Curtea dintre blocuri - Un bun comun prevede o serie de activități participative cu 
implicarea, și din inițiativa locuitorilor a trei blocuri adiacente unui teren comun în vederea reabilitării 
și reamenajării zonelor de recreare, agrement, socializare și participare civică în cartierului din sectorul 
Ciocana (str. Pentru Zadnipru 4/1,2,3).  Astfel, din realizarea obiectivelor propuse, ar beneficia toți 
locatarii blocurilor adiacente curții – copii, mamele cu cărucioare, tinerii, oamenii în etate și persoanele 
cu dezabilități, dar și întreaga comunitate. Nu în ultimul rând, acesta va servi drept exemplu de o 
reuniune comunitară pentru locuitorii altor sectoare, inclusiv pentru APL ale municipiului.  

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 implantarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv). 

În acest proiect ne orientăm la soluționarea problemei – Aspectul inestetic al orașului, în cazul dat, 
curtea afiliată mai multor blocuri din str. Pentru Zadnipru, care se află de mai mulți ani într-o stare 
mizerabilă.  Blocurile de pe strada Zadnipru 4/1,2,3 au fost ridicate și date în exploatare în 1983-84, tot 
atunci au fost amenajate terenurile de joc pentru copii și zonele de recreație.  Pe parcursul anilor aceste 
spații au ajuns într-o stare deplorabilă. În cartierele vecine, unde au fost ridicate blocuri noi, au fost 
reamenajate și curțile interioare, inclusiv cu construcții pentru joc și sport moderne. Blocul 4/1 este cel 
mai mare din tot sectorul Ciocana, cuprinzând până la 400 de apartamente și peste o mie de locuitori, tot 
la această curte au acces și două blocuri mai mici – 4/2, 4/3. Anul trecut părinții și copii acestor blocuri 
au organizat o sesiune ad hoc, și din surse proprii au reparat și vopsit careva din instalațiile existente, 
unele dintre care, oricum, rămân în stare avariată și necesită intervenții mai solide și costisitoare. Astfel, 
din realizarea obiectivelor propuse supra, ar beneficia toți locatarii blocurilor adiacente curții – copii, 
mamele cu cărucioare, tinerii, oamenii în etate și persoanele cu dezabilități, dar și întreaga comunitate 
de locuitori. Nu în ultimul rând, acesta va servi drept exemplu de o colaborare comunitară pentru 

Durata proiectului  
(data începerii și încheierii) 

01 octombrie 2017 - 01 iunie 2018 

Suma totală a Proiectului 
183 000 lei 

Suma solicitată de la Primărie 
148 000 lei 

Contribuția beneficiarului 
35 000 lei 

Categoria proiectului (mic/mare) 150 semnături 



locuitorii altor sectoare, inclusiv pentru autoritățile locale ale municipiului. Astfel, toți beneficiarii listați 
vor avea posibilitatea să își petreacă timpul liber în curte, să comunice între ei și să participe activ în 
viața și activitățile comunitare.        

Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Crearea condițiilor favorabile pentru  joc, recreație și agrement pentru diferite categorii de vârsta (copii, 
adolescenți, părinți, oameni în etate și persoane cu dezabilități) în unul din cartierele sectorului Ciocana. 
Proiectul este unul comunitar, și prevede crearea condițiilor de comunicare și petrecerea timpului liber 
în incinta comunității, acordând în egala măsură atenție tuturor categoriilor de vârstă și claselor sociale 
spre ameliorarea aspectului patrimoniului comun din infrastructura urbană, în vederea accesului liber la 
utilitățile obștești. Este o inițiativă a locuitorilor blocurilor din împrejurime, în acord de colaborare 
continuă și de lungă durată cu autoritățile locale (primăria sectorului Ciocana).  
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

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

- Identificarea spatiilor/zonelor verzi (inclusiv construcții existente vechi/avariate) din curtea afiliată 
blocurilor adiacente, potrivite pentru terenuri de joc, recreație și agrement. Se prevede reamenajarea 
zonelor și distribuirea acestora pe diferite categorii: teren, destinat construcțiilor de joc, inclusiv jocuri 
cu caracter instructiv (cifre și alfabet, reguli pietonale, ajutor de urgență etc.); teren de sport (asamblaje 
cu ustensile sportive, ping-pong etc.); scenă, ecran și scaune p/u teatru stradal și cinematograf în aer 
liber (destinat spectacolelor improvizate, proiecțiilor de filme cu desene animate și proiecțiilor de film 
de scurt și lung metraj, cenaclelor literare, atelierelor de creație, sesiunilor/ședințelor grupului de lucru 
al locurilor etc.); loc pentru oameni în etate (umbrar cu boltă cu locuri de șezut și masă); săniuș pe timp 
de iarnă p/u copii; o biblioteca comună (schimb de cărți); grădină plantată în comun, iarmaroc periodic 
lunar cu vânzări; pasaje și locuri de recreație amenajate pentru oamenii cu dezabilități 
- Planificarea și efectuarea reparației, construcției și amenajării zonelor destinate p/u joc, recreație și 
agrement. Vor fi angajați agenți economici, care, conform proiectului și împreună cu grupul de lucru 
compus din locuitorii blocului, reprezentanți ai sectorului independent și al reprezentanților din 
administrația publică locală vor lucra în situ.……………………………………………………………………………….  
- Elaborarea unui mecanism de comunicare și monitorizare în implementarea proiectului. Pentru 
elaborarea și implementarea proiectului va fi creat un grup de lucru compus din liderii proiectului – 
locuitorii blocurilor adiacente, reprezentanți din Pretura sectorului Ciocana, reprezentanți de la școlile, 
grădinițele și cercurile de creație din vecinătate și actori culturali din sectorul independent. Astfel se va 
crea un mecanism de comunicare între locuitori, prin scrierea și distribuirea foilor volante, a fluturașilor, 
scrisorilor, anunțurilor, contactul direct etc. pentru a atrage cat mai multe persoane interesate în 
procesul de organizare, dar și recreare comunitară. La fel se va elabora un sistem de monitorizare, 
pentru publicul larg, prin intermediul suporturilor pe hârtie, dar și prin intermediul audio-vizual (radio 
și TV), se va crea un grup pe FB și pe alte rețele sociale, care îi va informa pe cei interesați despre 
evenimentele lansate și realizate de comunitatea de pe str. Pentru Zadnipru 4/1/2/3. 
Lansarea spațiului va avea loc pe data de 1 iunie, la care vor fi invitați toți copii și părinții din mun. 
Chiinău! 



Activitățile 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. 

- Cartografierea cartierului Petru Zadnipru 4/1,2,3, folosind metodele de cercetare și animare (Colajul 
plastic, Plimbarea asistată, Jocul urban/de teren/Ancheta desenată/Interviul șoptit etc.), analiza SWOT 
Aici ne propunem să folosim mai multe metode de cartografiere și lucrul cu locuitorii, specifice pentru 
proiecte comunitare, de asemenea ne propunem să facem analize a punctelor forte și slabe, a riscurilor 
și oportunităților zonei cu care vom lucra. În final se va face o zonare a spațiilor și repartizarea 
acestora pe terenuri conform destinației prestabilite. Se propune crearea a 9 zone: 1. Teren de joc 
pentru p/u copii 3-12 ani (legănare, escaladare, alpinism, târâit, balansoar, nisipieră, jocuri tematice), 
inclusiv jocuri cu caracter instructiv (cifre și alfabet, reguli pietonale, ajutor de urgență etc.) – total 
până la 150 de copii; 2. Teren de sport (asamblaje cu ustensile p/u fitness, ping-pong etc.), destinate 
pentru adolescenți, tineret și amatori de sport – total până la 150 de utilizatori; 3. Un cinematograf în 
aer liber cuplat cu o scenă multifuncțională (destinat spectacolelor improvizate, proiecțiilor de filme cu 
desene animate și proiecțiilor de film de scurt și lung metraj, cenaclelor literare, concertelor invitate, 
atelierelor de creație, sesiunilor/ședințelor grupului de lucru al locurilor etc.) – total până la 500 de 
utilizatori; 4. Umbrar cu boltă cu bănci și masă, prevăzut pentru oameni în etate – total până la 150 de 
utilizatori; 5. Săniuș pe timp de iarnă p/u copii, amenajat pe o pantă mică de deal (existentă) – total 
până la 150 de copii;  6. Bibliotecă comunitară (schimb și împrumut de cărți colectate de la locuitori, 
jocuri de șah, ping-pong etc.), stocate într-un garaj din fier existent abandonat, dar reamenajat și 
decorat/vopsit în cadrul unui atelier de creație de către locuitori, condus de artiști invitați – 
beneficiari: copii, adolescenți, tineret, adulți și oameni în etate – total 300 de utilizatori; 7. Grădină 
comunitară, care prevede amenajarea în comun al unui teren botanic, unde vor fi plantate și îngrijite în 
comun flori și plante de către părinți și copii, în cadrul unui atelier de design de teritoriu, condus de 
designeri și specialiști botanici invitați; 8. Iarmaroc periodic (lunar) cu vânzări, care prevede 
amplasarea temporară a unui set de bănci și mese mobile (stocate în premisele bibliotecii comunitare), 
unde toți doritorii vor partaja producții culinare preparate de ei, producții hand made, bijuterii, croșetării, 
haine, jucării, obiecte de artizanat etc. Aceste iarmaroace vor facilita socializarea și contactul direct între 
locuitorii cartierului, dar și va permite crearea unui fond comun, care va fi administrat de coordonatorii 
proiectului, folosit în interesele comunității – total peste 500 de utilizatori; 9. Pasaje și locuri de recreație 
amenajate pentru părinți cu cărucioare cu copii și oamenii cu dezabilități, destinate accesului liber la 
blocuri, terenurile amenajate, dar și la locurile de recreare. Astfel pe tot teritoriul cartierului, pe lângă 
ustensilele specifice, vor fi amplasate bănci, inclusiv a celor ergonometrice. La acest capitol, în mod 
deosebit se va lucra cu arhitecți și designeri de teren și mobilier – total 200 de utilizatori.  
Pentru această activitate vor fi implicați 12 reprezentanți din locuitorii blocurilor și 2 reprezentanți din 
sectorul independent (implicați în proiect), 7 artiști, arhitecți și designeri. Se preconizează lucrul cu toți 
locuitorii blocurilor, implicând activ peste 200 de locuitori, beneficiari direcți – 1000 de persoane.  
- Comunicarea rezultatelor cercetării folosind diverse metode de promovare: rețele sociale (crearea 
unui grup pe pagina FB), anunțuri pe suport de hârtie, postere, fluturași, contactul verbal cu locuitorii 
cartierului, și implicarea acestora în faza de elaborare a proiectului. Pentru această activitate vor fi 
implicați 12 reprezentanți din locuitorii blocurilor și 2 reprezentanți din sectorul independent 
(implicați în proiect). Se preconizează lucrul cu toți locuitorii blocurilor, astfel, implicând peste 500 de 
locuitori. 
- Elaborarea proiectului/proiectelor de reabilitare a spatiilor, conform zonărilor stabilite în urma 
cartografierii cartierului, luând în considerație diferite categorii de vârstă și clase sociale: teren de joc 
pentru minori (inclusiv cu jocuri de instruire), teren sportiv p/u tineret și amatori de sport, spații de 



recreare pentru oamenii în etate, teatru/cinematograf în aer liber (piese de teatru p/u copii, proiecții 
de desene animate și filme, cenacluri, organizarea iarmaroacelor etc.), în fiecare caz ținând cont de 
locurile destinate oamenilor cu dizabilități. Pentru această activitate vor fi implicați 12 reprezentanți 
din locuitorii blocurilor și 2 reprezentanți din sectorul independent (implicați în proiect), câte un 
reprezentant de la cercul de creație, grădinița și școala din apropierea cartierului. De asemene ne 
propunem să lucrăm cu profesori și studenți de la Universitatea de arhitectură, în ideea oferirii unei 
experiențe de practică extra-curriculară sau a unui proiect de licență pentru elaborarea proiectului de 
amenajare a cartierului respectiv. Pentru oferirea cartierului unui caracter facțional dar estetic, ne 
propunem să lucrăm în strâns acord cu arhitecți, designeri și artiști, care ar oferi consultanță și ar 
conduce ateliere de creație în amenajarea spațiilor, dar și în organizarea evenimentelor și atelierelor 
tematice. Se preconizează lucrul cu toți locuitorii blocurilor, astfel, implicând activ peste 200 de 
locuitori, ar și publicul larg (peste 1500 de persoane). 
 - Crearea unui grup comun de lucru cu direcțiile responsabile din municipalitate pentru a planifica 
reparațiile și amenajarea teritoriului. Se va crea un grup comun de lucru, în care coordonatorii 
proiectului vor implica circa 12 reprezentanți din locuitorii blocurilor afiliate cartierului, 2 
reprezentanți de la Pretura sectorului Ciocana, câte un reprezentant de la centrul de creație, școala și 
grădinița din apropiere, un arhitect, designer de teren și artist și 2 reprezentanți din sectorul 
independent.  Împreună, acest grup de lucru va contribui la toate etapele de elaborare și implementare 
a proiectului, organizând ședințe și mese rotunde periodice. 
- Crearea unui grup de monitorizare compus din reprezentanți de diferite vârste și clase sociale - 
locuitorii cartierului vizat, care vor supraveghea executarea la timp și calitativă a lucrărilor, cu 
mediatizarea etapizată a procesului de implementare a proiectului. Astfel se va crea un grup de lucru 
mai restrâns care va monitoriza tot proiectul în întregime și toate etapele acestuia. Pe lângă metodele 
de comunicare între locuitorii blocurilor și invitați se preconizează mediatizarea proiectului în 
întregime prin intermediul mass media tipărită, radio și TV, în ideea stimulării altor sectoare și cartiere 
pentru implementarea unor astfel de proiecte comunitare.   
- Lansarea cartierului reamenajat este preconizată pentru dat de 1 iulie 2018 – Ziua Internațională a 
Copiilor. 
Un exemplu demn de urmat este proiectul de cultura sociala cARTier, realizat în perioada 2004 – 2007 
de către Asociația Culturală Vector din Iași în parteneriat cu Programul Cultural Elvețian in România 
Pro Helvetia/SDC și având ca instituții colaboratoare Primăria Municipiului Iași, Fundația Pro Women 
și Ateneul Tătărași, a avut ca prim scop crearea unui spațiu cultural comunitar în cartierul Tătărași din 
Iași, ca loc de refacere a legăturilor sociale și de reinventare a unui spațiu public. Festivalurile 
periodice: cARTfest și cARTfilm au câștigat o deosebită vizibilitate. Primul, organizat în fiecare vară pe 
Esplanada Oancea din Tătărași a devenit probabil primul festival de cartier din România, pe scena 
căruia locuitorii au putut vedea spectacole de teatru, dans și muzică. cARTfilm, realizat în colaborare cu 
Televiziunea Româna Iași, este un festival de film video documentar pe teme sociale care, pe lângă 
vizionările de filme profesioniste, a organizat un concurs de filme video ale tinerilor artiști, precum și 
workshop-uri și dezbateri despre rolul filmului documentar video în reflectarea problemelor societății. 



Durabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

La toate etapele de realizare a proiectului, planificăm să implicăm mai mulți agenți economici privați 
cu care colaborează unii din locuitorii blocurilor, sunt prevăzute donații private din partea locuitorilor 
și suport logistic, dar și in kind din partea partenerului din sectorul independent. Planificăm să 
atragem voluntari: locuitori ai blocurilor afiliate cartierului, dar și studenți de la facultățile de arte și 
arhitectură. Din iarmaroacele, organizate periodic se va opri un procent anumit din vânzări, prevăzut 
p/u crearea unui fond comun pentru interesele și beneficiile comunitare. Am obținut acordul de 
colaborare de la Pretura sectorului Cocana în vederea suportului pe întreaga perioadă de 
implementare a proiectului, dar și intenția de a aplica la diverse fonduri locale și internaționale, în 
colaborare cu KSA:K Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău. Astfel, în martie 2018, Pretura 
sectorului Ciocana, în parteneriat cu Centrul KSA:K planifică să aplice la apelul care va fi lansat de 
către Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale/Solidarity Fund PL în Moldova în vederea 
finanțării proiectelor propuse de APL, în colaborare cu sectorul independent, în cadrul „Fondului de 
Granturi Mici 2018“, ediția rurală și ediția urbană. 

 
 

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă 

 Telefon mobil Adresă de email Alte 
Liderul grupului – 
Galina Cuzmenco 

069253243 galinacuzmenco@gmail.com 
galina_maxbor@mail.ru  

Jurnalist, locuitor al 
blocului 4/1, str. 
Pentru Zadnipru 

Persoana 
alternativă – 
Denis Macari 

069057549 mlucasenco@gmail.com  Specialist în 
construcție, locuitor 
al blocului 4/1, str. 

Pentru Zadnipru 
Persoana 
alternativă –  
Lilia Dragneva 

069237056 dragneva@gmail.com  Director- KSA:K, 
Centrul pentru Artă 

Contemporană, 
Chișinău 

 


