
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil 

 

Titlul Proiectului 
„Oaze de recreere” - mobilier urban pe strada Veronica Micle 

Obiectivul general al proiectului 

 

Îmbunătățirea infrastructurii urbane în orașul Chișinău prin 
crearea spațiilor urbane publice de bună calitate pentru toate 
categoriile de cetățeni din oraș. 

Obiective specifice ale proiectului 
1. Îmbunătățirea aspectului străzii Veronica Micle; 
2. Instalarea mobilierului urban cu toate elementele 

suplimentare necesare; 
3. Majorarea fluxului de pietoni pe strada Veronica Micle. 

Activități 
1. Identificarea companiei producătoare de mobilier și a 

elementelor suplimentare; 
2. Producerea mobilierului după conceptul propus în acest 

proiect; 
3. Instalarea mobilierului în 5 locații (intersecția străzii V. 

Micle cu străzile Armenească, V. Alecsandri, M. Eminescu, 
V. Pârcălab, A. Pușkin). 

4. Elaborarea unui studiu a fluxului de pieton înainte de 
instalare și după instalare. 

Beneficiarii  
- locuitorii din zonă (str. M. Eminescu, str. Ștefan cel Mare, 

str. București, str. Armenească); 
- elevii și profesorii Liceului M. Koțiubinski; 
- cetățenii care lucrează în zonă (în oficiile din apropiere, 

Piața Centrală, instituții de stat și culturale) 
- vizitatorii instituțiilor culturale: Teatrul Luceafărul, 

Teatrul Național M. Eminescu 

Durata proiectului  

(data începerii și încheierii) 

 

1.06.2018 - 31.12.2018 

Suma totală a Proiectului 143 000 MDL 

Suma solicitată de la Primărie 138 000 MDL 

Contribuția beneficiarului 5 000 MDL  

Categoria proiectului (mic/mare) Proiect mare. 201 semnături 
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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. 

Prin acest proiect propunem să îmbunătățim aspectul străzii Veronica Micle. Aceasta e o stradă centrală 
cu un flux mare de oameni. Cu toate acestea, deplasarea și aflarea pietonilor pe această stradă la moment 
este dificilă din cauza parcărilor neregulamentare și lipsei de infrastructură urbană. 
Propunem spre realizare instalarea mobilierului urban (bănci) cu toate elementele suplimentare 
necesare (pavaj, urne de gunoi, corpuri de iluminat). Conceptul de design prevede că acestea să fie 
instalate în grup și să prevadă niște oaze în care oamenii sunt invitați să se așeze, să comunice, să se 
odihnească.  
Realizarea acestui proiect va rezulta în creșterea numărului de oameni din această stradă, va oferi loc de 
așezat pentru toate grupurile de cetățeni, va spori calitatea vieții în oraș.  

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 implementarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv). 

Acest proiect este unul necesar fiindcă pe această stradă lipsește totalmente mobilierul urban. În zonă 
sunt copii, locatari, oameni ce lucrează în zonă, dar la moment ei nu pot utiliza strada decât ca o zonă de 
tranzit.  

Alte inițiative pentru mobilier urban nu cunoaștem, însă putem menționa că actorii din zonă sunt 
interesați să îmbunătățească aspectul străzii (de ex. Teatrul Luceafărul și cafeneaua Mamico au instalat 
un gărduț la nivelul trotuarului pentru a împiedica parcarea mașinilor pe trotuar). Considerăm că 
proiectul propus va susține aceste eforturi locale. 

Realizarea acestui proiect este necesară reieșind din necesitățile orășenilor - celor care locuiesc, 
activează sau traversează zona care au nevoie de infrastructură urbană de calitate.  

Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Obiectivul pe termen lung este transformarea străzii Veronica Micle în spațiu pietonal. Chișinăul duce o 
lipsă acută de spații pietonale calitative. Prezentul proiect este un prim pas în transformarea a unui 
spațiu pentru mașini într-un spațiu pentru oameni.  
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Obiectivele specifice ale proiectului 

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

1. În baza conceptului de design deja elaborat se va face o listă a materialelor de construcție 
necesare și cantitatea acestora; 

2. Formarea unui grup de studiu alcătuit din studenți (urbanism, arhitectură, studii sociale); 
3. Desfășurarea cercetării străzii înainte de instalare (fluxul și tipul de activitate pe stradă); 
4. Identificarea agenților economici care pot produce mobilierul după conceptul propus; 
5. Lucrările de fabricare/producere a mobilierului. 
6. Stabilirea coordonatelor exacte al instalațiilor (în 5 intersecții a străzii V. Micle cu străzile 

Armenească, V. Alecsandri, M. Eminescu, V. Pârcălab, A. Pușkin); 
7. Întreprinderea lucrărilor de reparație/pregătire a locațiilor pentru instalare; 
8. Lucrările de instalare a mobilierului; 
9. Întreprinderea lucrărilor de instalare a corpurilor de iluminat stradal; 
10. Desfășurarea cercetării străzii după instalare (fluxul și tipul de activitate pe stradă). 

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. 

 

Activitate Locul 
desfășur
ării 

Numărul 
participa
nților 

Metodologia Subiecte puse în discuție 

Elaborarea listei 
materialelor de 
construcție  

Chișinău 3-4 pers O întâlnire de lucru între 
autorii conceptului și 
reprezentanții direcției 
PMC 

Ce materiale sunt 
necesare pentru 
realizarea proiectului 

Formarea unui grup 
de studiu 

Chișinău 12 pers Un apel deschis către 
doritorii de a participa la 
studiu (responsabil AO 
Centrul de Urbanism) 

Cum se efectuează un 
studiu urban 

Desfășurarea 
studiului  

Chișinău 12 pers Se vor duce observații și 
însemnări despre fluxul de 
oameni (responsabil AO 
Centrul de Urbanism) 

Mobilitatea urbană din 
această stradă 

Identificarea 
agenților economici 

Chișinău 3-4 pers Conform reglementului 
PMC 

Ce agent economic (unul 
sau mai mulți) va 
produce mobilierul 
urban 

Producerea Chișinău  --- --- -- 
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mobilierului 

Stabilirea 
coordonatelor 
exacte al instalațiilor 

Chișinău 8-10 pers Un grup mixt din 
reprezentanții PMC, autorii 
proiectului, instituții din 
zonă se vor expune asupra 
locațiilor exacte pentru 
instalarea mobilierului 

Unde să fie instalat 
mobilierul 

Întreprinderea 
lucrărilor de 
reparație 

Chișinău 3-4 pers Responsabilii direcților 
PMC vor pregăti locațiile 
pentru instalare 

Pregătirea locațiilor 
pentru instalare. 

Lucrările de 
instalare a 
mobilierului 

Chișinău 4-6 pers Responsabilii direcților 
PMC, ghidați de autorii 
proiectului vor instala 
mobilierul. 

Instalarea mobilierului. 

Lucrările de 
instalare a 
corpurilor de 
iluminat  

Chișinău 4-6 pers Responsabilii direcților 
PMC, ghidați de autorii 
proiectului vor instala 
corpurile de iluminat 
stradal. 

Instalarea corpurilor de 
iluminat stradal. 

Desfășurarea 
cercetării străzii 
după instalare  

Chișinău 12 pers Se vor duce observații și 
însemnări despre fluxul de 
oameni (responsabil AO 
Centrul de Urbanism) 

Mobilitatea urbană din 
această stradă după 
instalare. 

 

Durabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Instalarea mobilierului urban pe str. Veronica Micle este primul pas în transformarea unei străzi 
pentru mașini într-o stradă pentru oameni. Prin această schimbare de infrastructură urbană, va avea 
loc și o schimbare a mobilității urbane - strada se va recontura în itinerarul și mentalul orășenilor, se 
va crea o deprindere și înțelegere că spațiul public poate fi prietenos pietonilor. 
Următorul pas care va susține investițiile în acest proiect este șirul de evenimente cu implicarea 
comunității care vor fi realizate pe această stradă în cadrul proiectului internațional „Actors of Urban 
Change” care va realizat de trei entități partenere: AO Centrul de Urbanism, Laboratorul de 
Arhitectură Miez și Direcția Transport Public și Căi de Comunicație a PMC.  
Iar intenția pe termen lung este transformarea străzii într-un spațiu pietonal, iar instalarea 
mobilierului urban este o etapă fără de care această transformare nu va fi posibil de realizat. 
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Buget (anexat într-un document separat) 

 

Nr. Denumirea 
lucrări, 

material etc.  

Cost per 
unitate 

Nr unități Total Comentarii 

      

      

      

 

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă 

 Telefon mobil Adresă de email Alte 

Liderul grupului Andrei 
Vatamaniuc 

anvatq@gmail.com  Laboratorul de 
Arhitectură Miez 

Persoana alternativă Alexandru 
Munteanu 

aldru.munteanu@gmail.com  AO Centrul de 
Urbanism 
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Buget estimativ pentru proiectul „Oaze de recreere” - mobilier urban pe strada Veronica Micle

Nr. Denumirea lucrări, material etc. Cost per unitate Nr unități Total Comentarii
1 Execuție cofraj 12000 1 12000
2 Pavaj granit cu montare, 14mp 11500 5 57500
3 Lucrari de betonare, 1,1mc 2000 5 10000
4 Execuție elemente de placaj laminat, 3mp 

pentru o unitate
3500 5 17500

5 Montaj mobilier urban 1200 5 6000
6 Corp de iluminare cu instalare pe perete 

clădire, câte 2 pentru fiecare loc
2000 10 20000

7 Cos de gunoi cu montaj 3000 5 15000

TOTAL 138000














