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Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului

Obiectivul general al proiectului

SUSTINTIREA FINANCIARA A AZILULUI PRIVAT DE ANIMALE
ABANDC)NATE DE PE STRAZILE PRIMARIEI MUN. CHISINAU
PROTECTIA SI INGRIIIREA ANIMALELOR ABANDONATE PRECUM
SI CREAI1EA CONDITIILOR PRIELNICE IN AZILUL PRIVAT

,,MUHTAR"
AMENAJAREA SI PAVAREA TERENULUI

Obiective specifice ale proiectului

FECONSTRUCTIA VALIERELOR
ACOPERIREA VALIERILOR
PROCURAREA LEMNELOR PU FOC
PROCUREA CRUPELOR

PROCUMEA MEDICAMENTILOR
PAVAREA'TERITORIULUI

Activitdfi

VA PERMITE SA OBTINEM CONDITII MAI BUNE DE

ITRETINERE A ANIMALELOR IN PERIOADA TOAMNA

-

PRIMAVAM A ANULUI.

RECONSTF|UCTIAVALIERILOR

VA PERMITE SORTAEA CHIINILOR NOI, ADUSI
LA AZIL DIN MUN. CHISINAU DUPA CRITERII DE : VIRSTA, STARE, GEN, ETc..,,
SI INTRETINEREA CORECTA A CELOR CHIINI CE SE AFLA IN AZILUL DAT,

PRoCURAI|'EA MEDICAMENTTLOR CUM Rn

ANTIBIOTICE

H:

[rueRCOZE, VACCINE, VTTAMINE,

elc..,)

sI SERVICIILE UNUI VETERINAR CALIFICAT NE VA
PERMITE SA AVEM O INTRETINERE MAI BUNA A ANIMALELOR, PRECUM SI
STOPAREA TRANSMITERII DIFERITOR BOLI INFECTIOASE SI ALTOR MALADII,
a

Beneficiarii

CIHIINII VAGABONZI DIN MUN. CHISINAU, PRECUM SI STERILIZAREA
SI INGRIJIREA ALTOR ANIMALE ABANDONATE;

o

L(lcurroRrr vuN. CH15rNAu

01.05.201B
Durata proiectului
(data fnceperii

Si

fncheierii)

Suma

totali

Suma

solicitati de la Primirie

a

Proiectului

300 000

297 000

-07.I].2078

Contribufia benefi ciarului

3 000

Categoria proiectului (mic/mare)

200

Descrierea detaliati a proiectului
Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitdlile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completali
aceasti secjiune dupi ce veli completa celelaltr: secliuni ale prezentului formular.
Prin acest Proiect vom putea solutiona anumite probleme de intretinere a animalelor fara
stapini (maidanezi) care sunt aruncate pestrazile orasului Chisinau. Tot mai multe animale apar
pe strazile municipiului Chisirnau necontr,olate din cauza lipsei unui azil propriu modern si unui
Centru de Ingriiire si Colectare pentru aniimale.

Astfel, o parte din chiinii din r;trada sunt adusi din municipiu in azilul,,Muhtar" unde acestea
ulterior sunt ingriiiti in conditii bune, sunt hraniti si tratati de un personal calificat si
responsabil

aiutorul si spriginul Primariei Chisinau dorim sa imbunatatim azilul nostru prin reconstructia
valierilor vechi, vrem sa pavam teritoriul nostru, treptat pentru a scapa de mizerie in perioada
anului din toamna - primavara, sa reparam intrarea principala in azil si sa procuram produsele
si medicamentele necesare pe.ntru intretinerea chiinilor.
Cu

Suportul financiar acordat de lPrimaria Chrisinau va permite sa nu ducem lipsa de astfel de
medicamnte ca: narcoza pentru sterilizarre, antibiotici pentruu tratarea diferoiitor boli la timp si
vaccinarea lor intru evitarea diferitor maltadii.

Relevanfa Proiectului
Care este cererea pentru acest pro.iect gi ce nev'oi Iocale vor fi abordate? Descrieli iniliativele relevante
ale altor actori. De ce este importantd implentarea Proiectului [obiectiv gi nu subiectivJ,

Datorita proiectului dat vom putea rezolva partial problema chiinilor vagabonzi in municipiul Chisinau,
prin sustinerea azilului privat,,Mluhtar"
Crearea unui azil modern pentru animale cu standarde de calitate Europeana.

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

Reducerea numaralui de chiini maidanezi in municipiul Chisinau
Renovarea azilului,,Muhtar" prin amenajareaL teritoriului si valierilor
Crearea conditiilor mai bune pentu intretinerea animalelor abandonate in azil

Obiectivele specifice ale proiectului
Descrieli obiectivele specifice [pagi necesari pentru arealizascopul) ale proiectului?
Procurarea materialelor si pavajul pentru azil
Planificarea procurarii produselor pentru tot anul
Procurarea medicamentelor
Saparea unei fintini artiziene pentru necesitatea interna a azilului.

Activitalile Proiectului
Prezentafi lista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfdguririi,
numirul participanfilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc, Descrieli acliunile relevante care
au fost realizate de alli actori in acest domeniu' Asiguraji-vi ci femei gi bdrbali, in egald mdsurd vor fi
implicali gi vor beneficia din activitdlile proiectului,
Locul amplasarii azilului descris este situat jin satul Berezki, r-ul Anenii Noi.

Pentru realizarea proiectului rrostru vom ,angaja personal calificat pentru a repara azilul nostru, in
teritoriul cu o suprafata de aproximativ 3000 m2

special de a crea noi valiere si de a pava

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatr:lor?

Azilul de animale,,Muhtar" este autosustenabil de aproximativ 10 ani, perioadd in care a activat
autonom gi datoritd contribufei donatorilor.
Azilul este suslinut atdt de donatori din RM cAt gi de donatori din Uniunea Europeand. Prin realizarea
acestui proiec! azilul, va putea trece la o noui etapd de dezvoltare, iar voluntarii nogtri vor putea
simli suportul primiriei pe aceasti problemd.

Buget

Denumirea

Cost pe;r

lucriri,

unitate

material etc.
Crupa de griu
Crupa de orz
Lemne pu foc
Fintina
artiziana

5

6

Nr.

t
2

3

4

Nr unitdli

Total

120lei
120lei
750lei
23000Iei

350/saci
300/saci

42000

1.

36000
45000
23000

Pavarea

300lei

500 m2

L50 000

ograzii
Poarta de
intrare

4000lei

1.

4000

60 m3

300 000

TOTAL

Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului de

Telefon mobil
Liderul grupului
Persoana
alternativd

Comentarii

0797 96 BtB
0794 47 1.39

ini{iativi
Adresi de email

Nume

angelo-baj urcic@mail.ru

TOPALAANGELA

termikamoldova @gmail.com

PINTEA IGOR

TOPALAANGELA
PINTEA IGOR

15,03.2018

