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Proiect pentru bugetul civil in

municipitil Chiginiu
Pentru ciclul dp proiecte 20L8

Executat: Gaiddu Ina
Chirtoacd Aliona

Fmmularul

der

cerere a proiectului pentru bugetul civil

,,7 Mese

de gah pentru sectorul Ciocana"

Titlul F'roiectului
Obiectivul general al
proiecliului

Obiective specifice ale
proiecllului

Locuitorii sectorului Ciocana, care igi petrec timpul liber pe
Ak-.ea de pe bd. Mircea cel BitrAn vor beneficia de un spaliu
comod si frumos amenajat, gi vor putea socializa intre ei prin
intermediul unei partide de gah.

1.

Elaborarea unui Plan de Amenajare a meselor de gah 9i
avizarea acestuia.

2.

ldentificarea producdtorilor de cele mai calitative mese 9i
scaune pentru gah gi la cele mai accesibile preluri.

3. Procurarea si instalarea meselor de gah.
4. Elaborararea unui mecanism de monitorizare a
implimentdrii proiectului.

1.
Activitiati

Crearea unei echipe de lucru gi elaborarea unui plan de
actiuni intru realizarca cTt mai eficientd a proiectului 9i
promovarea acestuia ?n mass-media, pe relelele de
socializare gi direct oamenilor.

2. Colectarea semndturilor pentru suslinerea
3, Perfectarea Planului de Amenajare.

proiectului.

in colaborare cu autoritdlile publice locale,
a celor mai potrivite zone pentru amplasearea cit mai
ldentificarea,

rationala a celor 7 mese de sah.

4. Procurarea 9i instalarea a celor 7 mese cu scaune pentru
gah.

5.

Beneficiarii

Crearea unui grup de monitorizare, compus din locuitorii
sectorului Ciocana, care va supraveghea executarea la
timp gi calitativd a lucririlor.

Proiectul are ca beneficiari to{i pietonii din sector, din toate
categoriile sociale, de la copii pind la bdtrdni, femei 9i bdrbali,
indiferent de nalionalitate sau religie.
Toate persoanele dornice de a petrece timpul in aer liber jucdnd
o partidd de gah cu prietenii sau cu cineva, care ulterior le poate
derveni prieten.
O luna.

Durater proiectului

(data i'nceperii gi
incheierii)

1 rururr- 1

rultr

Suma totald a Proiectului

57500 lei

Suma solicitatd de la
Primdrie

57500 lei

Contribulia beneficiarul ui

Categoria proiectului
(mic/mare)

Proiect mic 102 semnaturi

Descrierea detaliati a proiectului
Rezumatul Proiectului
intr-un paragraf descrieli scogrul, activitSlile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect.
Completali aceastd secliune rCupd ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului
formular.
Proiectul ,,7 Mese de gah pentru sectorul Ciocana" are drept scop instalarea, pe o po(iune a
aleei dre pe bd. Mircea cel Bitrdn, a citorva mese pentru gah, unde cetdlenii acestui sector
vor pul,ea iegi in aer liber pentru a juca o partidd de gah cu prietenii sau cu alli vizitatorii a
parcultri.
Pentru realizarea acestu obie,ctiv este necesard crearea unui grup de lucru, identificarea
producdtorilor cu cele mai calitative mese gi scaune pentru gah gi la cele mai accesibile
prefuri. Dupd care va urma selectarea celor mai potrivite puncte gi instalarea propriu zisd.
Acest proiec nu prevede mari reforturi pentru realizarea sa, Tn schimb va aduce un beneficiu
extraordinar locuitorilor sectorului Ciocana. Spre deosebire de alte sectoare, Ciocana este
cel mari sdrac sector in ceear ce priveste parcurile gi spaliile special amenajate pentru
plimbdri si petrecerea timpului in aer liber, de aceea instalarea acestor mese de gah vor fi
bine vr-.nite. De ele vor puteir beneficia orice jucdtor de sah, indiferent de vdrsti, sex,
nationerlitate sau religie.

Relevanla Proiectului
Care este cererea pentru ac€rst proiect 9i ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli
iniliativele relevante ale altor actori. De ce este importanti implentarea Proiectului (obiectiv
si nu subiectiv).'

Sectorul Ciocana, spre deos;ebire

de celelalte sectoare a municipiului Chigindu,

nu

benefic;iazd de un parc bine amenajat, unde copiii impreund cu parinlii lor, tinerii sau bdtrAnii

ar putea iegi si petreaci timpul in aer liber. Unica solufie pe care o au este aleea de pe bd.
Mircea cel BdtrAn, amplasati in mijlocul autostrdzii gi foarte slab amenajatS. Din aceste
considerente a apirut gi ideea proiectului ,,7 Mese de gah pentru sectorul Ciocana" care se
atribuier la doua subpuncte din punctul 4 a Regulamentului privind bugetul civil pentru anul
2018 gi anume subpuncul ,,a" care pevede,,lnfrastructura urban5: amenajarea, reabilitarea
spaliilor publice,'precum zone pietonale, scuaruri, trotuare, spalii vetzi, terenuri de joacd
pentru copii etc." gi subpunctul "f) Educa{ie, tineret gi sport".
$ahul este sportul minlii, este un sport competitiv. Pentru ci nu este joc de noroc, gahul nu
poate fi cAgtigat sau pierdut intiimpldtor. Este vorba doar de o competilie intre creiere.

$ahul ajuta la construirea unei societiti mai bune. Armenia este prima lard dit't lume care a
introdus gahul in gcoli ca "mai:erie" obligatorie. "$ahul dezvoltd multe abilitdti - leadership,
putere de decizie, gAndire strategici 9i logicd, responsabilizrind oamenii. Viitorul nostru
depindr: de liderii care vor fi r:apabili sd ia decizii corecte", a declarat Ministrul Educaliei
Armen Ashotyan.

$ahulimbundtdlegte munca gi rezultatele qcolare, copiii care joaca sah se descurca la
scoald mai bine si de aceea au o qansd mai mare de reusita in viald. Sahul este ieftin. Nu
este necesar un echipament complicat ca sd joci qah.
Sahul nu are restrictii de vdrstil, greutate, sex sau limba vorbitd. Un copil poate juca cu un
bitrAn, o femeie cu un birbat, un vorbitor de limbd romdnd poate juca cu oricine.

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

Sectorul Ciocana este un seclor tdndr gi in plind dezvoltare, dar cu pirere de rdu, pe
teritoriul acestuia nu exista rrici un spaliu public urban bine amenajat destinat tuturor
categoriilor de vArstd. Aleea dre pe bd. Mircea cel Bdtrin este unica op{iune pe care o au
locuitorii acestei regiuni, dar gi aceasta este insuficient amenajatd.
Instalarea a 7 mese de gah vor aduce un mare beneficiu atAt aspectului acestui sector c6t gi
fuc{ionalitd{ii aleei respective. Acolo, gratis si la orice ori, fiecare din trecdtori vor avea
posibilitatea de a petrece frunros gi util timpul, gahul fiind un sport care nu necesitd un
echiparnent scump, dar care are un impact major in dezvoltarea intelectuald a copiilor, dar gi
in starela psiho-emofionald a I'iecaruia dintre noi. in multe !5ri gahul e introdus ca obiect
obligatoriu in clasele primare. E:xperienta lor demonstreazi cd in clasele in care se studiazd
gahul reugita este mai bund. Pentru practicarea gahului nu este necesar inventar foarte
scump gi nu trebuie arendate terenuri sportive, nu existd nici riscul traumelor in timp ce
impactul acestui tip de sport eslle unul major.

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

1.

2.
3.

4.

Crearea unei echipe der lucru gi elaborarea unui plan de acliuni intru realizarea cit
mai eficienti a proiectuh.ri.
ldentificarea producitorilor de cele mai calitative mese gi scaune pentru gah din
material rezistent tuturor condiliilor climaterice (marmura mozaicatd) si la cele mai
accesibile.pre{uri.
Stabilirea in colaborare cu autoriti{ile publice locale, a celor mai potrivite zone pentru
amplasarea cAt mai ralionala a celor 7 mese de sah.
Promovarea ideei proiectului prin intermediul presei, grupurilor sociale gi prin disculii
individuale cu fiecare loc;uitor a sectorului.

Activitifi le Proiectu

lu i

Prezentali lista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluz6nd locul
desfdgurdrii, numdrul participanlilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descrieli
acliunile relevante care au fost realizate de al{i actori in acest domeniu. Asigurafi-vd ci femei
bdrbali, in egald mdsurd vor fi implica{i qi vor beneficia din activitdlile proiectului.

gi

Amplasarea proiectului pe aleea de pe bulevardul Mircea cel BitrAn oferd acces liber tuturor
categoniilor sociale indiferent de vdrsti gi sex. in urma implimentdrii lui se va inbundtd{i
considerabil atit aspectul aleeri cAt si calitatea timpului petrecut acolo. AtAt copiii cdt gi
vdrsnicii vor beneficia de posibilitatea de a juca o partidd de gah in aer liber fdri a achita
vreo ta.xi.

Pentru realizarea intregului proiect activitilile vor fi impd(ite in citeva etape. Prima etapa
fiind:

L.

Elaborarea conceptului rJe proiect 9i promovarea ideii in mass-media gi pe relelele de
socializare, Acest lucru rra fi efectuat de citre grupul de iniliativd.

2.

,Colectarea semniturilor pentru suslinerea proiectului va fi realizatd inainte de
rCepunerea proiectului gi va fi anexatd la Formularul respectiv lindnd cont de numdrul
limitd de semndturi necersare pentru categoria proiectelor mici.

3.

a producdtorilor de cele mai calitative mese qi scaune pentru
sah la cele mai accesibile preluri va fi efectuat de cdtre grupul de iniliativd in
Procesul de identificare

rcolaborare cu autoritd[ilre publice locale, care vor identifica gi cele mai potrivite zone
pentru amplasearea cAt mai ralionald a celor 7 mese de gah,

4.

Procurarea si instalarea a celor 7 mese cu scaune pentru gah va firealizatd din banii
oferili de Primiria Chigindu din Bugetul Civil municipal.

Du ralbil

itatea Proiectu

lu i

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?
Reegind din faptul ci mesele cu scaunele pentru sah sunt construite din materiale rezistente la toate
condiliile clinnaterice (rirarmuri mozeticatd), care nu necesitd o schimbare permanentd, vor fi utilizate
de cdtre vizillatori pe o perioadd indelungatd de timp transformind aleea intr-un punct de atraclie al
sectorului.
in urma realizdrii proiectului, va cregte nivelul calitdlii spa{iilor publice din sectorul Ciocana gi va cregte
nivelul congtientizirii importanlei sperliilor publice at6t in rAndul cetdtenilor simpli cAt 9i a autorititilor
locale.

Nr.
1

2
3

4
5

6

Buget
Denumirea lubrdri,
nnaterial etc.
Masa dre gah cu 2
scaune

90cm*70cm* 62 cm.
Material: Marmuri
mozaicatd
Petrig 20140
armdturd
ciment
nisip
Lucrari rie amenajare

Cost per
unitate
6t!00 lei

Nr unitS{i

Total

7

47740lei

2i00 lei

3,4

680 lei

5;0m/l

10

1(i60t/t

0,8701

200

1 cub

250 lei
1450 lei
200 lei
7000lei

1

000

7

total

Comentarii
.

sah
www.fantania rteziene. euimasa-de-sah
Buget solicitat
Buget solicitat

57500 lei

Dateler de contact ale reprezrentanfilor

orna ment. rolmasa-de-

Buget
Buget
Buget
Buget

solicitat
solicitat
solicitat
solicitat

Buget solicitat

grupului de inifiativi

Liderul grupului

Nume/Prenume
Gaiddu lna

Adresd de email
inagaidauS4gmail.com

Persoana alternativd

Chirtoacd Aliona

Aplp54@mailr.ru

Anexa la proiect: Lista semndturilor pentru proiecte mici (102 semndturi)
Schila Proiectului.

Alte
0690901 55
0690941

1

0

