Descrierea detaliati a proiectui
Rezumatul Proiectului

lnr-un

paragraf descriefi scopul, actMtilile gi rezultatele agteptate
a acestui proiect
Completali aceasti se4iune dupd ce vefi completa celelalte secgiuni
ale prezentului
formular.

n urma implementirii proiectului se anticipeazi crearea uneizone
ecologic curate
pe malul r6ului care traverseaza prin comuna Bubuieci.
Zona respectivd nu va mai
genera probleme de poluare a 16ului, gospodiriile din preajmd
nu vor elemina
degeurile din canalizare in rdu. Malul riului in limitele comunei
Bubuieci va avea un
aspect estetic frumos care va atrage polulafia pentru activitdfi
de agrement.
concomitent se estimeazi ci se va imbunit5li calitatea apei din
16u.

Relevanfa Proiectului
care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi
locale vor fi abordate? Descrieli
inifiativele relevante ale altor actori. De cr este importanti
implentarea proiectului
(obiectiv gi nu subiectiv).
e mult imaginea localitilii gi
a rdului au fost si continu^d sd
qi in canalizarca centtalizatd.

estetic.

oludrii gi degraddrii climatului ecologic pe
area apelor freatice. La momentul de fa1l,
gi infelegere a efectelor nefaste. Totodati
periculos pentru sdndtate, respingitor.
onjurdtori c0t gi climatului psihologic qi

Obiectivul general al proiectului
Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

obiectivul general al proiectului este ecologizarea suprafelei
raului ce curge
paralel cu str 27 augwt din comuna Bubuieci.
Pe termen
l*g proiectul urrn6regte
crearea condiliilor ecologice gi epidemiologice
adecvate p.torjJ rautui si r..st"r.u

nivelului de culturd ecologicd gi educarea populaliei in vederea sporirii standardelor
de viaf[.
Obiectivele specifi ce ale proiectului
Descrieli obiectivele specifice [pagi necesari pentru arealiza scopul) ale proiectului?

Obiectivul specific 1. Curifarea r0ului. La momentul de fald este necesard curd\area
malului rdului de deqeurile din gospoddriile ldrdnegti, din canalizare, de deqeuri
industriale. Degeurile se vor depozita sau se vor distruge prin ardere. Totodat5, se vor
organiza activitdli de inl[turare a ierbii, arbugtilor, stufului. Cwdlarear6ului se va face cu
efortul membrilor gospod[riilor fdrdneqti, voluntarilor qi reprezentanlilor administra{iei
publice locale gi serviciilor de salubrizare.

Se vor colecta probe pentru analiza apei din r6u gi se
laboratorul de testare acreditat in acest sens.

va organiza transportarea la

Obiectivul specific 2. Eliminarea factorilor poluanfi
Cel mai serios factor poluant provine din activitatea gospoddriilor de pe malul rdului, in
special de la canalizarca qi de la deqeurile care se scurg in rdu. in acest sens, obiectivul2
este indreptat spre inldfurarea factorilor poluanfi prin reorganizarea sistemului de
canalizare, deznimolirea albiei rAului qi defriqarea arborilor uscafi, stufului gi arbugtilor.

Obiectivul specific 3. Formarea unei culturi comunitare ecologic prietenoase
Formarea unei culturi comunicare ecologic prietenoase este un obiectiv de lunga duratd,
care se va ini(ia odati cu implementarea acestui proiect. Organizarea activit6lilor de
amenajare a terenului de pe malul riului va determina aspectul estetic qi epidemiologic al
comunitdtii.

Activitifile Proiectului
Prezentali lista activitililor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzind locul
desfiguririi, numirul participantilol metodologia, subiectele puse in discufie, etc.
Descrieli acliunile relevante care au fost realizate de algi actori in acest domeniu.
Asigurali-vi cd femei gi birbafi, in egali misuri vor fi implicali gi vor beneficia din
activitilile proiectului.

Obiectivul specific 1. Curifarea' rf,ului
1. Formarea unui grup de inifiativ[ din 5-7 persoane. Cei mai activi membri ai
comunitdlii gi voluntari vor prelua iniliativa gi vor fi responsabili de
implementarea planului de activit[{i pe intreg parcursul proiectului.
2. Prevelarea a 100 probe pentru analiza apei. Aceasti misurd este necesari pentru a
inlelege efectele negative ale poludrii rdului de c5tre om. Totodat[ aceastd mdsurd
va servi ca element de demonstrare a efectelor activitdlii proiectului.
a
J.
Organizarea activitdlilor de curdfare in gospoddriile care se mdrginesc cu malul
rdului. Toate gospoddriile lirinegti vor fi informate gi implicate in curdlarea
terenului adiacent malului rAului.
4. Implicarea autoritd,tilor publice locale gi a serviciilor responsabile de salubrizare.

Primdria comunitdlii va participa in cadrul acestui proiect prin implicarea
persoanelor responsabile de serviciile de salubrizare, prin organizarea asiguririi
cu instrumente gi tehnicd necesard pentru curifarea de degeuri gi prin alocarea
resurselor financiare disponibile pentru aceastd activitate.
Obiectivul specific 2. Eliminarea factorilor poluanfi
l. Elaborarea unui plan de ecologizare a rdului (identificarea surselor de poluare,
elaborarea metodelor de iradicare a acestora, estimare a costurilor si factorilor
responsabili). Planul de ecologizare se va realiza in parteneriat cu primdria Ei cu
liderii din comunitate. inainte de elaborarea planului se va face o examinare a
malului r6ului, va ft realizatd identificarea surselor principale de poluare,
identificarea resurselor umane gi tehnice existente pentru realizarea planului.
Documentul va fi aprobat de grupul de initiativd gi va servi ca dovadd pentru

3.

4.

obfinerea resuselor din cadrul grantului.
Reorganizarea sistemului de canalizare va solicita cele mai mari eforturi in cadrul
proiectului. Va fi necesara conectarea fiecarei gospodarii la sistemul de canalizare
centralizat, construit recent. Pentru aceastd activitate va fi necesard tehnica
speciald, qi alte materiale necesare pentru acest scop, dar si implicarea primariei
locale.
Deznimolirea albiei rdului. Se va accesa tenica specializatd pentru acest scop.
Primdria va fi direct implicati in aceastd activitate prin solicitarea resurselor
necesare in acest scop.
Defrigarea arborilor uscafi gi curdlarea copacilor slnitogi. Aceasti activitatea este
planificatd a
implementatd cu eforturile comuntdfii." insd nu se exclude
necesitatea tehnicii specializate in acest sens.

fi

Obiectivul specific 3. Formarea unei culturi comunitare ecologic prietenoase
1. Sensibilizarea locuitorilor comunei Bubuieci cu privire la efectele poludrii prin
intermediul comunit[tii, primiriei
ii, bisericii in baza unei campanii de

informare gi educare a populafiei. Educa{ia ecologicd reprezintd, o carenfd in
cultura comuntifii. in acest sens se va compila un material relevant care va fi
diseminat prin mijloacele posibile in comunitate.
2. Elaborarea unui plan de amenajare a teritoriului pe malul rdului cu implicarea
designerului de landsaft. Pentru realizarea acestei activitd1i se va apela la un
specialist in domeniu cu laurea in calcul a parametrilor comunitilii.
3. Implementarea planului de sddire a ierbii, arborilor si arbugtilor decorativi,
plasarea bdncilor gi tumberoanelor, cdsufelor pentru pdsiri. Amenajarea
teritoriului se va face in baza designului de landsaft. Ceea ce se va putea se va
realiza cu fo4ele administrafiei publice locale gi voluntarilor din comunitate,
partea care va solicita resurse financiare se va realiza in baza resuselor
proiectului.

_./

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Ecologizarea riulu si creearea unei zone de recreere pe malurile curatite va avea un
impact pozitiv asupra mediului pentru o perioada nelimitata de timp. Ecosistemul va
reinvia si natura isi va intra in drepturi. Cetatenii informafi, dornici de a avea si pastra
un mic col1 de rai si vor fi cointeresati sa valorifice si sa dezvolte ceea ce au reusit sa
obtina in urma proiectului.

Asumarea responsabilitatii din partea autoritatilor publice privind salubrizarea
teritoriuluil de pe malul rdului, va asigura durabilitatea proiectului. La fel, durabilitatea
se va asigura prin crearea unei culturi ecologice gi epidemiologice a populafiei comunei
Bubuieci.

Buget conform datelor din proiect
Nn.

D rruurr.lrRm Lucn-\.Rr,

Cos'r per

Nn

MATERIAL ETC.

TJNITATE

T,NITATI

h-om/36,45
lei
h-om/36,45
lei
h-om/36,45

113,836

4149.351

54,5

1.986.525

Toral

Manopera
L

Betonist

2

Designer-landsaft

3

4

Lacatus constructii
metalice
Muncitor necalificat

J

Muncitor deservire CM

6

Muncitor deservire

48,4V04

L7 66.7

46

lei

h-om/36,45
lei
h-om/36,45
lei
h-om/36,45
lei

67,26

2451.627

26,5042

965.932

9000

328,050

Comrrurnnu

L1648.23

Total Manopera

7

Materiale
50,00

6022.t75

buc/100
lei

50,00

5000.000

m3 /275

4,5589

t253.698

4,9758

875.741

buc/450
lei

5,00

2250.000

Banca pe 2 picioare

blc/973,

15,00

14603.085

7

Ciment portland cu
adaosuri PA 35 saci
s1500

kg/ L,6

2185,3

3605.745

8

Stilp din teava patrata

bu.c/L25

!82,00

22750000

9

Elemente zincate de
asamblare

buc/5,25
lei

364,00

1911.000

10

Panou gata confectionat
(2.5m*1.35m d 3mm)

m/

449,99

27t48.452

7

Puieti arbori foioase
fara balot- pina la 1m

buc/72O,

2

Puieti arbori foioase
fara balot (tuia)
60-80cm

3

Pietris ciuruit nesPalat
de mal T-3Omm

4

Nisip sortat spalat de
riu si lacuri 0.0-7,0 mm

lei

?
J

Urne

6

44lei

lei

m3/t76

54 lei

lei

lei

60,33m

lei

Total materiale de constructii

85419.89

Utilaje de constructii:
1

Buldozer pe senile pina
la 65-80 CP

2

Buldozer 79kw(108CP)

3

Vibrator de butelie

4

Automacara 5

5

Autobasculanta

tf

h-ut|452,

6,2000

2804.880

2,9600

1339.104

h-ut 0,00
lei

3,9360

0.000

h-ut/0,00

0,9840

0.000

95,548

11556.468

4lei

h-ut|452,
40

lei

h-ut/121
lei

artmeri.md

Total utilafe de constructii

15700.45

Total

Lei

tL2768.57

Asigurari sociale si
rnedic6le

27,5%

3203.26

Cheltuieli de transport

7%

s979.39

t2L95t.22

Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie

2,5o/o

125000,00

Total

WA

Buget Total

2048.78

20%

25000.00

150000,00

