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Anexa 1. Formularull de cerere a proiectului pentru bugetul civil
l4 martie 20lE mun. Chiginiu
Titlul Proiectului

0biectivul general al
proiectului

Obiective specifice ale

proiectului

Amenajarea curlii commune a cinci blocuri locative cu
teren <le joacd pentru copii (stradaCalea le;ilor 5l/1,
5t 12, :| 13, 5l I 4, 5 l/5).
Amenajarea cu(ii comune a cinci blocuri locative cu
teren de joac[ pentru copii in sectorul Sculeanca 9i anume
pe strada Calea Iegilor ce cuprinde blocurile 5ll1 , 5112,
5v3, :i l /4 si 5l /5
t. Amenajarea unuiteren de joaca modern 9i
inof'ensiv pentru to!i copiii din curtea comund a
cinci blocuri locative din strada Calea leqilor.
Amenajarea terenului cu binci, indeosebi pentru

odihnd ;i rFryaz a locatarilor mai virstnici gi a
mamelor cu cdrucioare
Respectarea curd{eniei de c6tre toli parinlii,
buneiii gi copiii, prin instalarea unor urne la
fiecare banc5.
4. Crearea unui confort tuturor pdrin[ilor cu copii de
diferite virste in supravegherea acestora la terenul
de joacd gi pe timp de seard (noapte) prin
instalarea stilpilor de iluminare a terenului de
joacd gi a spaliului aferent acestuia.
5. Necesitatea credrii unor c[rdruqe pavate, ce ar
veni de la fiecare bloc spre centrul curlii unde s-ar
afla terenul de joac6, astfel ar permite o deplasare
mai dinamicd a tuturor locatarilor mici 9i mari'

ActiviG!i

p*l"rO" t"t"ta Oe implementare

a

tuturor activitatilor

proier:tului este de 2 luni.
o Lansarea proiectului prin Elaborarea proiectului
tehnic de amenajare gi a Devizului de cheltuieli

o

Selectarea de cdtre

Primiria mun. Chigindu a

executantului lucrbrilor de amenajare conform
Proiectului tehnic elaborat

|

.

Prima adunare a locatarilor, unde se prezintd
proiectul

o

Demararea lucrhrilor propriu-zise de amenajare
curtiii cu teren de joac6, inclusiv cirdri pavate'
binci, urne, stilPi de iluminat'

.

A doua adunare a locatarilor (de monitorizare)

o

r
o

Beneficiarii

Finisarea total5 a

lucririlor

de amenajare

A treia adunare cu locatarii
Darea in exploatare a lucrdrilor

1.

Beneficiarii direcli sunt toli copiii gi locatarii
blocurilor amplasate pe strada Calea Iegilor
5111, 5112, 5113, 5ll4,5li5 care cuprind 288
de apartamente gi aproximativ 700 de locatari.
Locatarii no;tri cuprind diferite categorii de
virstd gi sexe. Deci locuiesc familii mixte: cu
copii de gradinila gi scoala.

2.

Beneficiarii indirecli sunt: toli vecinii care
traverseaza curtea blocului nostru, toli copii de
grddinile gi gcoli, care sunt in trecere prin
curtea blocului, toli cumpdrdtorii de la ghigeul
Moldpressa gi marchetul Linella amplasate in

Durata proiectului
(data tnceperii Si
incheierii)

Durata proiectului este de 2 luni de la inceperea lucrdrilor
de proiectare (inceputul lunii mai), cu condilia unor date
meteo favorabile lucrdrilor de amenajare exterioarl, care

Suma totali a Proiectului

vor dura I lun6. incenind din luna iunie.
100 000 lei ( o sutd de mii de lei)

Suma

solicitati de la
Primirie

95 000 lei ( nouazeci gi cinci mii de lei)

Contribulia
beneficiarului

5000 lei (cinci mii de lei) inilial gi in dependenld de
necesit[1i pe parcurs va fi suma in cregtere

Categoria proiectului

Imic/mare)

Proiect mic
numdrul de semndturi colectate

Se include

Descrierea detaliati a proiectului

14 martie 2018

Rezumatul Proiectului
intr-un paragraf descriefi scopul, activitifile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Co pleta!i
ntului formular.
aceaste
une dupd ce veti completa celelalte sectiuni ale
nr 5ll1, 5l12,5ll
Calea
le$ilor,
Locatarii blocurilor din sectorul Sculeanca, strada
5114, 5115 au decis si participe la un proiect mic din bugetul civil gi sd
implementarea acestuia, inclusiv venindcu o contribulie proprie a asocialiilor
locatari. Scopul proiectului este - amenajarea curlii comune a cinci blocuri locative
teren de joacd pentru copii gi dlesigur a spaliului aferent terenului. In spa{iul afe
terenului de joacd se planifici amenajarea cu : cdrbruge pavate, bdnci de odihnd,
petru gunoi, stilpi de iluminat.
Perioada totald de implementare a tuturor activitililor proiectului este de 2 luni.
planific6 demararea proiectului la inceputul lunii Mai qi si fie dat in exploatare
inceputul lunii lulie. In acelag timp vor fi planificate adunirile cu locatarii gi c
responsabili de executarea lucrdrilor de amenjare.
Locatarii vor fi anun{afi in prealabil despre lucr6rile, care urmeazd a fi executate
disconfortul creat pe durata executarii lucrdrilor. Lucrdrile vor fi moni
permanent prin persoanele responsabile din partea asocia{iei gi a celor ce vor execu
lucrdrile de amenai
Relevanla Proiectului
Care este cererea pentru acest proiect $i ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli inilia
relevante ale altor actori. De ce este importanti implentarea Proiectului (obiectiv 9i nu

Locatarii blocurilor din sectorul Sculeanca, strada Calea Ieqilor, nr 5l/l ,5112,511
5114, 5ll5 au decis si participe la un proiect mic din bugetul civil 9i sa
implementarea acestuia, inclusiv venindcu o contribulie proprie a asocialiilor
locatari. Scopul proiectului este - amenajarea curiii comune a cinci blocuri locative
teren de joac[ pentru copii gi clesigur a spaliului aferent terenului. In spaJiul afere
terenului de joacd se planificd amenajarea cu : ciriruqe pavate, b6nci de odihn6, u
petru gunoi, stilpi de iluminat.
Este unica curte din sectorul Sculeanca care cuprinde atitea blocuri in jurul sdu.
aparut o strictd necesitate a tuturor copiilor gi a parin{ilor acestora de a se odihni,
condilii moderne in imediata apropiere a blocului in care locuiesc. lniliativa tu
pregedinlilor de asociatii din strada Calea legilor, care cuprinde cinci blocuri locati'
tu peste 700 de locuitori, inclusriv mici gi mari, de a participa inifial la un proiect mi
a ap[rut din nevoile stricte ale locatarilor. Toli copiii acestor blocuri sunt lipsili
spatiu de joacd modern ;i inolensiv. Toli locatarii blocurilor duc lipsl de condi
adecvate gi civilizate de a face un popas in curte gi de a sta la sfat unii cu allii. Mame
cu cirucioarele nu au acces pe teren din lipsa unor c[criri pavate. Cind sunt condi
meteo nefavorabile. atunci nicii un locatar al blocurilor nu are acces fizic pe tere
fiind innimolit de-a binelea. Deaceea in proiect sunt abordate nevoile stringente
elementare, pe care trebuie sii le respecte o curte moderna, cu : teren de j
standardizat gi autorizat de sper:ialiqti, cu bdnci suficiente de relaxare, cu ume p
respectarea igienii gi curdfeniei, cu stilpi de iluminat pe timp de seard a terenul
tuturor locatarilor.
resoectiv sia da o si

biectiv).

rl

@iectecleacesttip,imp|imentatecusuccesinmunicipi
tocmai cinci blocuri

r
Chigin6u, dar cu siguranla cd nrai rare sunt cazurile unde
locuit cu o curte comune solicitd doar un teren de joacd pentru copii' Este bine
subliniat faptul cd cuftea noastrd este in imediata apropiere de intrarea in oraq 9i
vecinitatea unei padurici, unde se relaxeazd multa lume. De aceea sunt bineveni
bancile qi cogurile pentru gunoi.
in prezent, in curtla cornunu a blocurilor, S-au pAstrat nigte elemente a terenului
pentru copiii de gradinil6 9i pent
loata ae cindva, care prezinta gi un pericol iminent
cei de clasele primare.
sunt cl
Starea cu4ii gi elementele vechi ale acesteia, rdmase pe teren din trecut,
vizibile in poze, pe care le prezenl.dm pe un stik (flash) ataqat proiectului.
<

r

Locatarii blocurilor sunt dispu;;i rsa unesca toate eforlurile pentru a imbunltali star
dt
curlii comune gi a face mai-pliicut traiul copiilor. Putem enumera citeva lucrdri
efectuate

o
o

:

Parcarea

pa(ial[ in fala blocului

5lll

particip area laconcursul Cea mai curatd ogradd din sectorul Sculeanca,lo<

e
e
n
e
e

u
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a
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Crearea aspectului exterior

Obiectivul general al proiectului
Care este obiectivul pe termen lung;al proiectului?
cu teren dejoacd Pentru coPii in

r ce cuprinde blocurile 51ll,5l12
5113, 5l

/4 qi 5 I /5

Obiectivele specifice ale proier:tului
ale proiectului?
Descrieli obiectivele speciiice fpra9i necesari pentru a realiza scopul)

7:;oaca inofensiv pentru toli copiii din curtea comu aa
cinci blocuri locatil'e din strada Calea Ieqilor'

2.

a locatarilo mai
qi
Amenajarea terenului cu blnci, indeosebi pentru odihnd rdgaz
virstnici si a mamelor cu cirucioare'

3.

Respectarea curaleniei de c6tre tofi
ume la fiecare banc6.

4.

Crearea unui confort tutturor

p[rinfii, buneiii 9i copiii' prin instalarea nor

plrinlilor cu copii de diferite virste in supraveg
acestoralaterenulrJejoaclgipetimpdeseard(noapte)prininstalarea
stilpilor de iluminare a terenuLui de joac[ 9i a spaliului aferent acestuia'

,erea

Necesitatea credrii unor c r[ruqe pavate, ce ar veni de la fiecare bloc Spre cen
cur{ii unde s-ar afla ter,enul de joac6, astfel ar permite o deplasare mai
dinamicd a tuturor locatarilor mici 9i mari.

Activitifile Proiectului
prezentali lista activitdfilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul
desfiguririi, numdrul participanfilor, metodologia, subiectele puse in discufie, etc. Dest
acliunile relevante .".L .u fost realizate de alli actori in acest domeniu. Asigurali-vd cd
baiba;i, in egald mdsurd vor fi implicali gi vor beneficia din activitilile proiectului.
perioada total6 de implementarer a tuturor activitatilor proiectului este de 2 luni.
planificat ca proiectul s[ demareze la inceputul lunii Mai 9i sd fie dat in exploati
inceputul lunii Iulie.
i. Lansarea proiectului prin Elaborarea proiectului tehnic de amenajare
Devizului de cheltuieli de catre departamentele responsabile a primdriei
Chigin[u;
2. Selectarea de cdtre Primdria mun. Chigindu a executantului lucriri
amenajare conform Proiectului tehnic elaborat Ei a devizului de cheltui
3. Prima adunarea general6 a locatarilor, unde se prezintd proiectul, du
modalititile de imprlirnentare a acestuia. La adunare vor fi invitafi prin
prealabil toli locatarii blocului 9i un reprezentant al executorului de
La adunare se vor discuta modalitblile de colaborare intre asoci
executorii lucr[rilor de amenajare a teritoriului. intru a evita confl
schi
ulterioare gi disconfortul, probabil, ce va ap[rea pe parcurs, se vor
in scris, din ambel,e pirli gi se vor dezbate la adunare. Se va stabili pe

desfagurarii celorl;alte doui adunSri cu locatarii 9i care
acestora Peste douii saPtamini;

ar

fi

Este

9i

a

re

$l

ctele
idei

aqte

4. Demararea lucrdrilor propriu-zise de amenajare a teritoriului;
5. A doua adunare a locatanilor (de monitorizare) va avea loc peste doui sdpt .La
de la demararea lucrdrilor propriu-zise de amenajare a teritoriulu
executantului
adunare se vor de:zbilte ideile 9i viziunile locatarilor 9i

privind I
calitatea lucrarilor, Sie va !ine cont de doleanlele ulterioare
executorului.
6. Finisarea totala a lucrirrilor de amenalare;
lucraril , dar
7. A treia adunare cu lo,cajarii va avea loc dupa finisarea totald a Se
aliza
va
inaninte de darea in exploatare a lucrarilor de amenajare.
ajustdrile n
calitatea lucr[rilor ler moment. Dupd caz, se vor efectua
in proiect;
implicate
pdrlilor
.onrorr garanlilor sttabilite in contractul
8. Darea in exploatare a lucririlor efectuate'
fortul
a fi executate 9i di
Locatarii vor fi anunlali in prealabil despre lucrdrile, aare urmeazii
creat pe durata executbrii lucrdrilor'
ile din paftea asocia
n oersoanele
Lucrdrile vor fi monitorizate

celor ce vor executa lucrdrile de a.metnajare.

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilita'tea rezultatelor?

dern
@acur!iicOmunedinfa1aa5b|ocuridelocuitcuunterenmt
de lunga durata. Tindt msd

copii este planificat ca un proiect cu rezultat
prietenii 9i rela ii de
credem ci acest teren amenajat va uni 9i mai mult copiii ; va crea
generafii.
duratd giintre locatari ; va uni mrai multe interese 9i viziuni intre

de joac6 pentru

Din practic[ se cunoaqte cd un teren de joacd ueazd o mullime de emolii po ;itive
joacd modern of :rd o
copiiior, pdrinlilor, buneilor 1;i celor ce-i privesc. Un teren de
celo mai
dezvoltare fiziclt gi o motoricii bund picilor. Copii aici de mici invafa a ceda
jocuri,
rgi a
relax
a
se
inventa
a
mici de virsta lor, a ajuta pe alliii, a colabora, cominica,
c
munci. Tot pe teren sL creaz1o iatmosferA psihologica pozitiva, unicd ;i de lunga
in relagiile inter-umane.
o ograda comund este un el,ement indispensabil in comunicarea intre generr
pistirea gi transmiterea valorilor frumoase. O curte bine amenajatd oferd un c<
va uni aproap
indispensaUil celor virstnici 9i mLamelor cu cdrucioare' Iar o curte ce
decizii
9i crearea n
de locatri va facilita comunic,area ulterioari in luarea multor
proiecte in beneficiul tuturor , chriar 9i la
partea tuturo
O curte comund implicd 9i o responsabi
i bunurilor'
locatri, in vederea respectariii curh{enie
nul de monit

joacd vor

fi

utilizate doar cele ecolog

uratd

Iii,in
nfort
: 700

ultor
or de
acest

eo al

ce

SI

Cu ajutorul persoanelor responsabile de la asocialia loctarilor no;tri vor fi moni
toate etapele de lucru in procesul amenajdrii tpritoriului.
Va fi ftcutd o dare de seamd in formd scrisd gi cu autorizarea persoanelor de d
responsabili de executarea lucrdrilor qi de darea in expluatare a tuturor elemen
terenului de joac6, a cdrdrugelor pavate, a b4ncilor, a stilpilor de iluminat gi a
Tot aici se vor include gi termeniii de expluatare, gi garantiile lucrdrilor efectuate.
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Buget
Calculele sunt flcute in lei

Nr.

I

2

3

Denumirea lucriri,
material etc.

Cost per

Nr

unitili

Total

Comentar

unitate
3000

Lucrdri de
demontare a
elementelor de teren
vechi
Lucrdri de
amenajare a
terenului de ioacd
Lucrdri de
amenajarea a
cdrdrugelor pavate

Posibil sd fie g
mai mic costul
acestor lucriri

40 000

r80

100 m2

l8 000

Cotul este
estimativ, in
dependen!d de

metrajul real

4
5

6

7

Lucrdri de instalare a
bancilor
Lucrdri de instalare a
urnelor
Iluminarea cu stilpi
Corp de iluminare
Pilon de iluminare
Alte cheltuieli
(transport, salarii,

l 500

8 bucafi

12 000

600

8 bucdti

4800

s00

8 bucaf
8 buc6t

4000
8000
l 0200

r

000

calculat la fala
locului
Nr. de unitali r te
aproximativ
Nr. de unitdli e te
aproximativ
Nr. de unitdli te
aproximativ
Este o sumd
estimativ[, car

poate varia in
dependen!6 de
situa{ia concre

etc.)

teren

Total

100 000

ipe
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Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului de

Liderul grupului
Persoana

alternativi

Pregedintele A.C.C. - l0l
Gutan Ghenadie
Contabil la A.C.C. - l0l;
C.C.L. - 102 9i C.C.L. - 103
Ilia Eudochia
Pregedintele C.C.L. - 102
Cernomoret Ana
Pregedintele C.C.L. - 103
Muntean Nina
Muntean Tudor

0692 30 699

-

-

104

104

Adresa

Calea Iegilor,

nr.5lll
0781 50 251
022 74 06 26

Calea Iegilor,

022 74 06 46

Calea Iegilor,
nr. 5l 12
Calea Iegilor,

022 59 76 52

nr.51/l

nr. 5l/3
0".22

Preqedintele C.C.L.
Sergiu Caragia

Contabil la C.C.L.

Tel. mobil
Tel. fix

ini{iativi

s9 76 52

l9

991

Email:
gutan.ghe adie@yahoo.com

Email:
evd.ivanor 'a@mail.ru

Responsat I pentru 2 scdri

din blocul lin Calea Iegilor,
nr. 5l13

Calea Iegilor,

nr.5113
Calea Iegilor,

nr.5l/3

0"797 33 901

Alte

Calea lesilor. nr. 5l15

Email:
sergiu-carr gia@mail.ru
Responsab I de blocurile din
Calealegil< r, nr. 5ll4 gi din
Calea legil rr,nr. 5ll5, Si 2
scdri din b ocul din Calea
Iesilor. nr. iU3

l4 martie 2018
mun. Chigindu

Proiect mic pentru bugetul civil

Acord
cu(ii

noastre , care constituie cinci
blocuridin stradaCalealegilor, gianume 5111,5112,5113,51/4gi 5l/5, il prezentdm odatdcu
proiectul. Ulterior vom anexa lista cu semndturi solicitatS dupd regulament. Dat fiind faptul cd,
, nu tofi locatarii din cele cinci blocuri au fost de gdsit.
Prezentul acord, ;tampilat de fiecare asocialie de locatari ai

*

N.n,q.sll

apartamente, adresa

juridici

Calea Ieqilor, nr.

2,36 apartamente, adresa Calea Iegilor, nr.5l/2

3.

C.C.L.

-

103, 36 apartamente, adresa Calea

Ie;ilor, nr. 51/3

04,144 apartamente, Calea Ieqilor, nr. 51/3

5l/l

