
 

Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil 

 

Titlul Proiectului Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate 
Obiectivul general al 
proiectului 
 

Reabilitarea și revitalizarea parcului Zaikin (intersecția străzilor Sf. 
Andrei și Ivan Zaikin) ca ulterior acesta să servească ca loc de 
odihnă și petrecere a timpului liber pentru locuitorii și trecătorii din 
zonă. 

Obiective specifice ale 
proiectului 

1. Reabilitarea aleilor pietonale și a spațiului verde din Parcul Zaikin 
cu scopul transformării acestuia într-un loc agreabil și prielnic 
activităților recreative (odihnă, sport, activități culturale, activități cu 
participarea comunității din jurul parcului); 
2. Revitalizarea și susținerea comunității din sector cu scopul 
protejării și menținerii parcului; 
3. Organizarea unor activități culturale în parc cu participarea 
comunității artistice locale. 

Activități 1. Infrastructură 
- Finalizarea cișmelei de apă potabilă 
- Instalarea sistemului de iluminare nocturnă în parc 
- Amenajarea cărărilor (zonei pietonale) 
- Design-ul, execuția și amplasarea băncilor și tomberoanelor de 
gunoi 
- Restricționarea (și interzicerea) circulației rutiere în parc și 
transformarea lui într-o zonă exclusiv pietonală 
- Amplasarea unor bare pentru practicarea sportului 
 
2. Lucrul cu comunitatea 
- Organizarea unor evenimente comunitare în parc: salubrizarea de 
primăvara și de toamnă, sărbătorii de cartier, etc.  
- Plantarea arborilor / salubrizarea zonei cu participarea locuitorilor 
 
3. Activități culturale / de recreere 
- Organizarea unui mic festival de muzică stradală 
- Organizarea unor ateliere de lucru artistic pentru copiii din zonă  

Beneficiarii  Locuitorii și oaspeții capitalei de orice sex, vârstă, situație socială și 
economică etc. 
Locuitorii clădirilor / caselor din preajma parcului 

Durata proiectului  
(data începerii și încheierii) 

Mai – Decembrie 2018 

Suma totală a Proiectului 437 730 lei 

Suma solicitată de la Primărie 300 000 lei 
Contribuția beneficiarului 137 730 lei 
Categoria proiectului 
(mic/mare) 

Proiect Mare 

 

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. 

Proiectul ”Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” își propune realizarea unui plan de reabilitare, 
amenajare și revitalizare a parcului aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Ivan Zaikin, numit de 
către grupul de inițiativă: Parcul Zaikin. Obiectivele proiectului urmăresc reconstrucția aleilor 
pietonale, iluminarea și amenajarea lor cu bănci și susținerea comunității de utilizatori a parcului prin 
acțiuni comunitare și evenimente culturale. În final ne dorim ca locuitorii din Chișinău să se aleagă 
cu un nou parc în centrul vechi al orașului, care se va bucura de aceeași popularitate ca și celelalte 
parcuri din capitală, ceea ce va impulsiona reabilitarea zonei istorice, care se află într-un abandon și 
a fost ignorată de către autorități în ultimii 40-50 ani. 

 

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). 

Scuarul verde de la intersecția străzilor Sf. Andrei și Ivan Zaikin face parte din centrul istoric al 
orașului Chișinău și prin urmare intră în aria de protecție a monumentelor istorice. Deși are statut de 
zonă protejată, acesta se afla de mai multe decenii într-o stare de semi-abandon și ceea ce a dus la 
degradarea lui considerabilă. Acest scuar (alături de câteva spații verzi de dimensiune mică din 
preajmă), este unicul spațiu verde aflat într-o rază de 1 km și necesită să fie protejat și amenajat 
corespunzător. 
Datorită unor eforturi importante depuse de actorii societății civile între anii 2013-2017, cu implicarea 
locuitorilor din preajma parcului, a unor experți, partenerilor locali și străini, s-a reușit să se obțină o 
ameliorare a situației din parc. Astfel putem menționa faptul că pe parcursul ultimilor 5 ani s-au 
realizat diverse studii (sondaj sociologic pentru consultarea opiniei locuitorilor, studiu istoric, analiza 
spațiului verde - Carta Parcului Zaikin etc.); au fost organizate diverse activități cu implicarea 
locuitorilor din jur (salubrizări, discuții publice, plantări etc.); s-au organizat multiple activități culturale 
pentru comunitatea locală și pentru locuitorii din alte cartiere ale orașului; s-a elaborat un plan de 
amenajare a parcului care a fost aprobat de Municipiul Chișinău (Autorizația de construire nr. 143-
c/16 din 11.07.2016); au fost amenajate câteva spații în parc: o scenă pentru activități culturale, 
terenul de joacă pentru copii, cișmeaua pentru apă potabilă, alte spații pentru activități; cu eforturi 
comunie a fost evacuata gunoiștea din mijlocul parcului și relocată de-a lungul noului drum de 
ocolire construit pentru mașini, ca sa nu mai tranziteze prin parc. 
În urma acestor activități situația din parc s-a îmbunătățit parțial, ceea ce a încurajat locuitorii să-l 
folosească mai des ca spațiu pentru recreere și petrecere a timpului liber. Din păcate parcul încă nu 
și-a căpătat o formă complet agreabilă din mai multe motive: în continuare se circulă cu mașina prin 
parc, cărările pietonale sunt complet distruse, lipsește iluminatul public, lipsesc bănci și tomberoane, 
zona verde cere a fi protejată și amenajată conform recomandărilor făcute de membrii Asociației 
Peisagiștilor din România. Astfel, în acest moment se cere de întreprins măsuri concrete de 
reabilitare a infrastructurii parcului, lucrări care depășesc capacitățile organizațiilor non-
guvernamentale implicate în procesul de realibitarea a parcului, și ar putea fi implementat doar de 
Primărie și subdiviziunile sale. 
Fiind inclus în categoria Infrastructură Urbană dar având și implicații la nivel de infrastructură socio-
culturală și de spațiu verde, ca și domeniu de competență al Primăriei, reabilitarea parcului ar 
transforma întreaga zonă într-un spațiu mai confortabil pentru locuitori și ar spori atractivitatea zonei 
istorice a orașului pentru locuitorii din alte cartiere. Beneficiarii acestui proiect sunt chișinăuienii de 
orice vârsta, sex, ocupație, stare socială sau economică etc., precum și oaspeții orașului. Proiectul 



propus răspunde necesităților beneficiarilor prin faptul că va reda acestei zone aspectul și funcția de 
parc amenajat cu bănci și iluminat, dar va contribui și la creșterea participării locuitorilor la activități 
ce vor fi organizate în acest spațiu verde. 

 

Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Reabilitarea parcului și crearea unei comunități a utilizatorilor parcului (beneficiarii) prin care se va 
promova utilizarea acestuia în scop recreativ și cultural. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

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

Pentru atingerea obiectivului general se cere de refăcut infrastructura pietonală a parcului și de 
amejat spațiile verzi: 
 
Printre obiectivele specifice sunt următoarele: 

- Finalizarea construcției cișmelei de apă potabilă 
- Instalarea sistemului de iluminare nocturnă în parc 
- Amenajarea cărărilor / zonei pietonale 
- Amenajarea spațiului cu bănci și tomberoane de gunoi 
- Restricționarea / interzicerea circulației rutiere în parc și transformarea lui într-o zonă exclusiv 

pietonală 
 
Cealaltă etapă constă în lucrul cu comunitatea și presupune organizarea unor evenimente 
comunitare pe teritoriul parcului, adresându-se în special locuitorilor din cartier. Evenimentele 
presupun activități de salubrizare, sărbători de cartier, etc. 
De asemenea este preconizată organizarea unui festival de muzică stradală în parcul Zaikin și a 
unor ateliere de lucru artistic pentru copiii din familii dezavantajate din punct de vedere social și/sau 
economic. 

 

Activităţile 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. 

- Finalizarea cișmelei de apă potabilă presupune efectuarea următoarelor activități: 
1. Montarea și sigilarea nodului de contorizare a apei pentru cișmeaua de apă  
2. Testarea calității apei de către serviciile S.A. ”Apă-Canal Chișinău” 
3. Executarea ridicării topografice de control 
4. Achitarea apei consumate timp de 8 luni 
5. Conectarea cișmelei la apa potabilă și darea acesteia în exploatare 

 
- Instalarea sistemului de iluminare nocturnă în parc presupune instalarea pilonilor și corpurilor de 
iluminat pe teritoriul parcului (de-a lungul aleilor pietonale, la intrare / ieșire din parc etc.) conform 



schiței / planului efectuat de Victoria Coval. Se preconizează instalarea a 5-8 stâlpi de iluminare în 
aleile din parc, în locurile precizate pe schița atașată. Precizarea tipului de iluminare (nr. de metri / 
stâlpi). 
 
- Amenajarea cărărilor / zonei pietonale din parc presupune executarea mai multor etape printre 
care: 

● lucrările de excavare / nivelare 
● instalarea ancorelor din armătură pentru fixarea bordurelor metalice 
● instalarea bordurelor - bande metalice prin sudarea de ancorele din armatură 
● instalarea membranei geotextile la contactul cu solul 
● instalarea primului strat de prundiș - fracția mare 
● instalarea stratului intermediar din prundiș - fracția medie 
● instalarea stratului superior de prundiș - fracția mică 

 
- Amenajarea spațiului cu bănci și tomberoane de gunoi se presupune în 2 etape: 

a) design-ul mobilierului urban și execuția lui 
b) instalarea mobilierului în parc 

 
- Restricționarea circulației rutiere în parc presupune instalarea pilonilor de restricționare a 
circulației sau a unei bariere pentru mașini la cele 2 intrări, și a semnelor rutiere cu interzicerea 
circulației. 
 
- Amenajarea zonei de sport pe teritoriul parcului 
 
2. Lucrul cu comunitatea presupune organizarea unui eveniment de salubrizare pe 31 martie 
împreună cu studenții de la facultatea de arte plastice din Chișinău și locuitorii din sector, și pe 15 
septembrie cu ocazia zilei globale a curățeniei împreună cu o altă organizație non-guvernamentală 
(Hai Moldova). De asemenea pe 15 septembrie avem în plan organizarea unei sărbători de cartier - 
”Ziua Parcului Zaikin” cu un program cultural organizat de Asociația Oberliht. 
 
- Pe parcursul anului 2018 ne dorim să facem plantări în parc 
 
3. Activități culturale / de recreere: 
- Organizarea unui festival de muzică stradală presupune invitarea unor artiști/muzicanți locali care 
cu susținerea Asociației Oberliht vor susține un concert pe scena deja existentă în parc. Vor fi 
invitați locuitorii din zonă, precum și locuitorii municipiului Chișinău prin promovarea evenimentului 
dat pe rețeaua de socializare Facebook și pe pagina web a Asociaței Oberliht. 
(http://www.oberliht.org/) 
 
- Atelierele de lucru artistic cu copiii din zonă presupun organizarea a 2 workshopuri/ateliere 
artistice cu profesoara de arte plastice Anastasia Porcescu Ion. Toate materialele necesare pentru 
aceste activități de lucru artistic (pensule, hîrtie, acuarelă,etc.) vor fi puse la dispoziție. Primul 
atelier este preconizat în cadrul proiectului ”Zilele Spațiului Public” între 22-27 mai, iar al doilea 
atelier în timpul sărbătorii de cartier ”Ziua parcului Zaikin” pe 15 septembrie. Atelierele vor avea loc 
în parcul Zaikin. 

 

Durabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 



Asupra ameliorării situației aspectului fizic și revitalizării acestei zone s-a lucrat timp de 5 ani, și în 
aceste procese au fost implicați mai mulți actori, printre ei: Asociația Oberliht și alte asociații non-
guvernamentale, locuitorii din zonă, comunitatea internațională de artiști, arhitecți și urbaniști, 
dezvoltatorii și micul business etc. Prezența acestor actori implicați în viața parcului poate fi 
considerată ca o garanție a durabilității proiectului. Evoluția proiectului de la începutul desfășurării 
activităților poate fi văzută pe pagina web a proiectului (https://parculzaikin.wordpress.com/). Prin 
intermediul proiectului dat se propune formarea unui tip de parteneriat civic-public care va fi 
implementat într-un mod colaborativ cu implicarea a trei părți: 

- administrația publică locală (Primăria Municipiului Chișinău, subdiviziunile primăriei, 
întreprinderile municipale); 

- un grup de asociații și inițiative civice (Asociația Oberliht ș.a.); 
- beneficiarii proiectului (locuitorii din preajmă, utilizatorii parcului, etc.) 

 
Grupul de inițiativă a proiectului ”Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” se află în parteneriat 
cu Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, care a gestionat proiectul ”B68 – scuar cultural” - un proiect 
care a primit finanțarea Bugetului Civil din partea Primăriei Chișinăului în anul 2017 și a fost/este 
realizat în scuarul din str. București 68, din Chișinău. Obiectivul proiectul a fost de a ameliora 
aspectul trotuarelor si spațiului din acest scuar și organizarea unui program de proiecții de film în 
aer liber și concerte în scuarul dat. Mai multă informație referitoare la proiectul cîștigat/realizat în 
anul prececedent poate fi accesată pe accesată aici (http://www.oberliht.org/b68/). 

 

Buget 

Bugetul include prețurile doar a materialelor, fără manoperă. 

Nr
. 

Denumirea lucrări, 
material etc.  

Cost per 
unitate 

Nr 
unități 

Total Comentarii 

1 Lucrările de amenajare a 
aleilor 

215.63 lei 
/ m2 

1052 m2 226 844 lei Fără prețul lucrărilor de 
excavare 

2 Amenajarea parapetului 
de sprijin 

  15 033 lei La partea cu declivitate 
mare 

3 Amenajarea băncilor din 
beton 

  16 509 lei Bănci din beton monolit 

4 Amenajarea barierelor de 
acces a autovehiculelor 

1213 lei 11 13 342 lei Bariere prefabricate 
(exemplu Radial Plus) 

5 Costul cișmelei de apă 
potabilă 

60000 1 60000 lei Co-finanțare (Oberliht) 

6 Sistemul de iluminat 9000 6 54000 lei Corpuri prefabricate, cu 
finanțări suplimentare  

7 Urne de gunoi 1000  8 8000 lei Urne prefabricate 
8 Amenajarea terenului de 

sport 
12 000 1 12 000 Co-finanțare (locuitori) 

9 Plantări de arbori 800 20 16 000 Co-finantare (Spații Verzi) 
9 
 

2 ateliere pentru copii și 2 
acțiuni de salubrizare 

2000 4 8000 lei Co-finanțare (Oberliht) 

10 Mic festival de muzică 
stradală 

8 000 1 8 000 lei Co-finanțare (Oberliht) 

 Total   437 730 lei  
 

Vezi proiectul de amenajre anexat la dosarul de aplicare. 



Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă 

 Telefon mobil Adresă de email Alte 
Liderul grupului Ion Andrusceac ionut000@gmail.com 068714655 
Persoana alternativă Vladimir Us us.vladimir@gmail.com 022 286317 

079910102 
    
 


