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1. Preambul
Parcul “Dendrariu” şi-a început activitatea ca instituţie aparte în anul 1973, 40 ani de
istorie marcaţi cu muncă asiduă de conservare şi completare a colecţiei de plante
existente.
În viitor parcul Dendrariu urmează să existe şi să se dezvolte în noul context al
Ariei Europene de mediu şi cercetare botanică. Noul cadru constituie o piaţă globalizată,
în care perspectivele şi programele se remodelează permanent, unde barierele geografice
se estompează, tehnicile informaţionale permit deservirea dincolo de graniţele
convenţionale iar cercetarea în parteneriat internaţional utilizează majoritatea resurselor
financiare comunitare. Misiunea noastră trebuie susţinută printr-un plan strategic realist,
esenţial în adaptarea instituţiei la noile provocări ale societăţii, o societate caracterizată
prin dinamism, inventivitate şi spirit de competiţie, la care societatea moldovenească
trebuie să răspundă pe măsura noilor aspiraţii ale unei civilizaţii bazate pe modernism.
Pentru a face faţă noilor provocări, în care criteriul excelenţei deţine rolul central,
parcul Dendrariu, asemeni ariilor protejate europene, va trebui să promoveze o strategie
în acord cu etapa actuală marcată din păcate de o profundă criză economică globală.
Abordarea unei strategii pragmatice devine astfel esenţială pentru a putea aspira la
obiectivul de menţinere a parcului în topul celor mai bune nişe ecologice din Moldova, ca
un model de succes privind educaţia ecologică şi inovarea de impact la nivel regional
naţional şi internaţional.
Actualul Plan Strategic expune misiunea, valorile şi obiectivele esenţiale ale
Parcului Dendrariu în domeniile principale de activitate: conservarea genofondului de
plante existente, introducerea plantelor noi, efectuarea cercetărilor ştiinţifice, cultivarea şi
selectarea plantelor valoroase, servicii către societate şi propune politicile de suport
pentru susţinerea obiectivelor expuse. Strategiile sectoriale urmează a fi definite în cadrul
Planurilor operaţionale anuale care cuprind acţiunile şi măsurile detaliate la nivel de
administraţie şi sectoare ale parcului.
Planul strategic a fost iniţiat de Directorul parcului Dendrariu ca un imperativ al
timpului. El a fost elaborat după o largă consultare a membrilor din Consiliul de
Administraţie pentru a putea răspunde celor patru întrebări care definesc obiectivele
propuse şi modul de evaluare a realizării lor: Cine suntem ca instituţie? Unde dorim să
ajungem? Cum ajungem unde ne-am propus? şi Cum ştim că am ajuns unde ne-am
propus?
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2. Valori şi viziune
Planul strategic actual este unul deosebit, deoarece prevede schimbările profunde ale
epocii actuale, marcate de efectele crizei economice mondiale şi de scăderea substanţială
a alocaţiilor bugetare pentru nevoile societăţii. Ne propunem ca să nu ignoram această
situaţie şi să aşteptăm schimbările în sistem, ci să încercăm să ne confruntăm cu aceste
probleme şi să le căutăm soluţii, cu încrederea în remarca lui Albert Einstein că: “în
mijlocul dificultăţilor stau marile oportunităţi”. Credem că dacă vom reuşi să ne focusăm
pe o viziune strategică realistă vom putea promova parcul la un nivel de eficienţă şi
calitate superioară momentului actual şi că vom putea menţine şi renova colecţiile de
plante la cele mai noi criterii ale cerinţelor societăţii pentru a avea efect ecologic sporit şi
de durată.
Pentru aceasta, ca arie naturală protejată de stat, dorim să ne axăm pe păstrarea la
nivel a ecosistemului din cadrul parcului, bazat pe rezolvarea de probleme globale şi în
spiritual responsabilităţii sociale. Ca instituţie de cercetare avansată vom promova
implementarea proiectelor de mediu, în care cercetarea va aduce un aport major în
formarea educaţiei ecologice a populaţiei, orientată spre problemele complexe ale
mediului din Republica Moldova, dar şi spre noile orientări din domeniul ecologiei din
Europa.
Conştienţi de aceste provocări, ne-am propus o viziune strategică care să facă faţă
cu succes acestor tendinţe şi care să permită parcului să devină tot mai atractiv prin
calitate şi servicii prestate la nivelul standardelor europene. Ne propunem de asemenea să
satisfacem într-o mai mare măsură şi cerinţele profesionale, materiale şi sociale ale
comunităţii noastre academice, pe ale cărei cercetări ne bazăm şi pe care trebuie să o
deservim.
In viziunea dezvoltării viitoare a parcului se va acorda o importanţă deosebită
sustenabilităţii financiare a noului plan strategic prin creşterea bugetului din resurse
financiare obţinute din prestări servicii. Se are în vedere şi o largă mobilizare a resurselor
umane şi materiale existente şi o mai mare responsabilizare a personalului privind
realizarea obiectivelor strategice propuse.
Întreaga echipă a parcului va trebui să fie conştientă de obligativitatea realizării
colective a acestor obiective. Aceasta va constitui un parametru de evaluare a fiecărui
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membru în funcţie de contribuţia adusă la îndeplinirea lor, alături de modul de respectare
a valorilor de bază ale Parcului Dendrariu:
1. Excelenţă – promovată în toate domeniile;
2. Tradiţie – pentru valorile profesionale, ştiinţifice şi culturale ale parcului;
3. Inovare – în cercetare şi educaţie, pentru o societate bazată pe cunoaştere;
4. Responsabilitate – pentru acţiunile individuale şi cele în serviciul societăţii;
5. Respect – faţă de natură şi diversitatea culturală a Republicii Moldova.

3. Misiune
Conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din
25.02.98, Parcul Dendrariu are ca misiune conservarea unui anumit genofond de specii de
arbori, arbuşti şi alte plante cu flori ce prezintă interes ştiinţific aplicativ . Misiunea
asumată este realizată prin educaţie şi cercetare ştiinţifică avansată. Administraţia
parcului îşi va îndeplini misiunea prin promovarea excelenţei în conservarea ecologică,
crearea şi atribuirea microecosistemelor ecologice cu aspect deosebit pentru recrearea
populaţiei şi conservarea mediului pur. Administraţia parcului va asigura formarea
specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale ale ştiinţelor naturii, bazate
pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării. Prin calitatea lucrărilor efectuate, prin
dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, Parcul Dendrariu îşi
propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct
de vedere social, economic şi cultural.
La momentul actual Parcul Dendrariu găzduieşte o colecţie de 2590 taxoni de
plante, din care :
- Arbori şi arbuşti

– 1600

- Trandafiri

- 150

- Plante ierboase

- 420

- Plante tropicale şi subtropicale – 300
- Plante acvatice şi de ţărm

- 120.

Activitatea educativă şi de cercetare îşi propune să promoveze concepţia potrivit
căreia valorile cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi
autoevaluare corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor,
precum şi recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, respectul şi
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toleranţa faţă de opinii, ideologii şi religii, respectul faţă de tot ce este viu şi faţă de
mediu.
Conform specificului său, Parcul Dendrariu, trebuie să răspundă cerinţelor
economiei de piaţă, întreaga sa activitate fiind orientată în funcţie de criterii de eficienţă
şi performanţă. Administraţia parcului îşi propune să aibă un rol activ în elaborarea şi
implementarea politicilor şi programelor de mediu, de cercetare, de transfer tehnologic.
Printr-o dezvoltare susţinută, dorim să ne afirmăm rolul de pol de excelenţă al conservării
mediului, în spaţiul sud-estic şi central european.

4. Obiective
Obiectivele de nivel mondial sunt cele expuse în Convenţia de la Rio de Janeiro,
semnată de Republica Moldova la 5 iunie 1992, iar cele naţionale în Legea privind
fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25.02.98, ele fiind asumate de
Parcul Dendrariu şi de restul organizaţiilor de profil din Republica Moldova.
În perioada sa de dezvoltare, Parcul Dendrariu a devenit unul din cele mai principale
centre din Moldova de introducere a plantelor lemnoase şi floricole din flora mondială şi,
datorită acestui fapt în anul 1997, a fost primit în Asociaţia Internaţională a Grădinilor
Botanice de Conservare a Mediului cu sediul la Richmond, Virginia, USA. În acest sens
s-au stabilit următoarele obiective care trebuie promovate pentru păstrarea genofondului
şi realizarea noilor performanţe:
îngrijirea la nivel înalt a colecţiilor de plante existente;
menţinerea exemplarelor unice şi rare;
înmulţirea plantelor rare şi de importanţă naţională, folosite la menţinerea echilibrului
ecologic şi amenajarea spaţiilor verzi;
implicarea în proiecte internaţionale de conservare a resurselor biologice şi promovarea
de programe în cooperare;
crearea unui sistem amplu şi funcţional de lucru pe tot parcursul vieţii;
adaptarea la noile standarde europene de calitate a produsului ecologic oferit;
încurajarea mobilităţii populaţiei în scopul implicărei în educaţia ecologică;
punerea în folosinţă a resurselor de plante şi a cercetărilor efectuate pentru practica
studenţilor de la facultăţile cu profil de mediu;
creşterea competitivităţii şi responsabilităţii personalului parcului şi promovarea
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şansei egale pentru toţi membrii comunităţii;
conştientizarea faptului că cercetarea devine indisolubil legată de misiunea cadrului
Cercetătorilor ştiinţifici;
înfiinţarea pentru fiecare sector a parcului a unui sistem propriu de dezvoltare;
asigurarea dezvoltării sustenabile a Dendrariului prin finanţare bugetară şi
extrabugetară;
creşterea finanţărilor din programele de parteneriat cu mediul economic privat;
creşterea ofertei de servicii, consultanţă şi transfer tehnologic pentru beneficiari;
creşterea numărului de publicaţii în reviste precum şi a numărului de publicaţii a
membrilor cercetători;
integrarea cercetării ştiinţifice în spaţiul european comun (ERA) şi definirea
priorităţilor domeniilor de cercetare în care parcul poate performa;
promovarea excelenţei în toate domeniile de activitate ale parcului;
asigurarea competitivităţii la nivel european prin prestarea serviciilor de recreare a
populaţiei şi educarea ecologică la cel mai înalt nivel;
implicarea în soluţionarea nevoilor sociale şi culturale ale comunităţii locale şi
regionale.

5. Plan de acţiuni
Pentru realizarea obiectivelor menţionate propunem un plan de acţiune cu
principalele politici de suport pentru domeniul ecologic.
Arătăm mai jos unele din acţiunile prioritare pentru realizarea obiectivelor
strategice privind conservarea biodiversităţii :
valorificarea potenţialului resurselor vegetale existente în scopul reproducerii şi
asigurării continuităţii;
elaborarea de noi proiecte de cercetare;
evaluarea impactului ecologic la nivel regional, republican şi mondial;
îngrijirea şi amenajarea teritoriului;
implementarea proiectelor noi, printre care se numără :
-rozariul cu suprafaţa de 0,6 ha (Anexa nr. 1)
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-bazinul de acumulare a apelor (Anexa nr. 2)
-expoziţia garduri vii şi forme topiare ;
 crearea unui sistem modern de irigare pentru fiecare colecţie de plante;
colaborarea cu alte instituţii de profil pentru a împărtăşi practicile de succes:
menţinerea unui ritm crescut de ofertare de proiecte cu şanse reale de validare în
competiţiile naţionale;
iniţierea de noi proiecte de amenajare, cum ar fi :
-labirintul;
-expoziţia suculentelor în teren deschis;
-colecţia plante medicinale;
-grădina japoneză;
-lianariu;
-plante rare şi pe cale de dispariţie;
-expoziţia de irişi, crizanteme, arini, etc.;
-extinderea expoziţiei de plante acvatice;
-bazinul acvatic;
antrenarea experţilor parcului în efectuarea evaluării interne a proiectelor de
cercetare (înainte de predare), în vederea creşterii competitivităţii şi calităţii
proiectelor depuse;
Pentru realizarea acestor acţiuni vor fi responsabili directorul adjunct, specialistul
principal în dendrologie, specialistul principal în floricultură şi pepinieră experimentală şi
şeful sectorului dendrologic.
Principalele acţiuni pentru realizarea obiectivelor strategice privind
educaţia ecologică a populaţiei sunt următoarele:

crearea colecţiilor noi;
îngrijirea la nivel înalt, păstrarea permanentă a curăţeniei în parc;
completarea colecţiilor existente;
instalarea panourilor informative, de educare ecologică;
tipărirea unei reviste a parcului.
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Pentru realizarea acestor acţiuni din planul de măsuri vor fi responsabili şeful
sectorului dendrologic, şeful sectorului floricultură şi pepinieră experimentală,
specialistul principal în dendrologie şi specialistul principal în floricultură şi pepinieră.
Acţiunile pentru realizarea obiectivelor strategice privind
dezvoltarea infrastructurii sunt :
finalizarea construcţiei serelor (Anexa nr. 3);
construcţia cărărilor pavate, în special aleea centrală ce duce spre iaz;
construcţia răsadniţei de înmulţire a plantelor conform tehnologiilor moderne;
construcţia intrărilor de pe străzile Ion Creangă, Vasile Lupu şi A.Sciusev;
construcţia capitală a gardului de pe strada Vasile Lupu;
întărirea malurilor rîuleţului Durleşti;
construcţia centralei termice pe bază de resurse regenerabile;
Realizarea acestor obiective va depinde desigur de nivelul finanţării obţinute, dar
ele sunt astfel structurate pentru a permite parcului să deţină pe termen lung unul dintre
cele mai bine dotate şi complexe ecologice din ţară şi să asigure toate facilităţile necesare
pentru obţinerea de performanţe la nivel european. Se are în vedere ca toate aceste
obiective să fie realizate cu resurse financiare bugetare, din venituri atrase de parc, din
proiecte dedicate, astfel ca bugetul necesar retribuirii personalului parcului să nu fie
afectat. Pentru realizarea acestor acţiuni vor fi responsabili şeful sectorului dendrologic,
şeful sectorului floricultură şi pepinieră experimentală şi şeful sectorului electromecanic
şi pază.
Principalele acţiuni pentru realizarea obiectivelor strategice privind relaţiile
internaţionale sunt:
participarea la conferinţe şi simpozioane;
participarea la expoziţii tematice ca vizitatori şi ca participanţi cu material propriu;
 organizarea şi participarea la expediţii naţionale şi internaţionale;
Pentru a spori vizibilitate pe plan internaţional este necesar de a ne implica mai
activ în domeniul ecologic european, prin creşterea atractivităţii parcului şi numărului de
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vizitatori.

Pentru realizarea acestor acţiuni vor fi responsabili directorul adjunct,

specialistul principal în dendrologie şi specialistul principal în floricultură şi pepinieră.
Principalele

acţiuni

pentru

realizarea

obiectivelor

strategice

privind

parteneriatul public privat sunt:
încheierea contractelor de colaborare între Întreprinderea Municipală Parcul
„Dendrariu” şi agenţii economici privaţi în vederea organizării prestării serviciilor de
agrement pentru vizitatorii parcului;
 Încheierea unui contract de colaborare cu un agent economic privat prestator de
servicii de închiriere şi întreţinere a veceurilor bioecologice pentru soluţionarea
problemei veceurilor.
Scopul acestor proiecte constă în lărgirea spectrului de servicii prestate precum şi
crearea noilor locuri de agrement pentru vizitatori;
La ora actuală, Parcul “Dendrariu” este considerat lider naţional în domeniul
conservării biodiversităţii şi amenajării spaţiilor verzi, performanţele fiind confirmate de
taxonii de plante existenţi şi proiectele de amenajare create. Prezenta strategie are scopul
de a continua realizările de până acum, de a le extinde şi de a formula noi obiective în
conformitate cu cerinţele europene. Menţionăm că toate resursele necesare îndeplinirii
obiectivelor stabilite în această strategie pentru perioada 2013-2017 au fost estimate pe
baza realizării unor bugete sustenabile, conform imperativelor de dezvoltare a parcului.
Au fost evaluate şi riscurile inerente unei perioade de profundă criză economică şi
instabilitate financiară şi se are în vedere întocmirea unor Planuri de urgenţă pentru
situaţiile neaşteptate.
Strategia propusă urmăreşte scopul de a face faţă unei mari provocări pentru
asigurarea dezvoltarii sustenabile şi afirmării prestigiului la nivel naţional şi internaţional.
Ca această strategie să producă efectele scontate va trebui să fie implementată în toate
direcţiile menţionate în planul de acţiuni. Planurile anuale operaţionale urmează să
prezinte detailat şi resursele şi măsurile financiare de susţinere a acestor obiective
strategice.
Va fi această strategie una de succes? Va fi parcul în aceeaşi situaţie favorabilă ca
cea de azi? Vom putea afirma că excelenţa a fost promovată mai mult decât în alte
parcuri? Vom fi un parc atractiv pentru populaţie? Ne vom păstra numărul mare de
10

vizitatori azi? Vor reuşi ei să înţeleagă impactul ecologic al parcului? Vom avea
recunoaştere internaţională în domeniul conservării biodiversităţii? Dacă doar la câteva
întrebări la care răspunsul este „da” atunci planul strategic va putea fi atribuit dedicaţiei
şi colaborării comunităţii noastre administrative. Planul strategic este doar primul pas
spre implementarea planului de acţiune. Mobilizarea eforturilor şi consensul în ce
priveşte obiectivele propuse este al doilea pas spre reuşită. Acest plan strategic trebuie
considerat ca un document viabil, adaptabil şi schimbabil în decursul procesului de
implementare în funcţie de multitudinea variabilelor ce modelează lumea de azi.
Împărtăşim o viziune optimistă despre viitor. Suntem conştienţi că obiectivele sunt foarte
ambiţioase. Dar dacă vom şti să aplicăm un management eficient şi corect şi daca vom
diversifica sursele de venit, vom reuşi cu siguranţă să investim strategic cu folos într-un
viitor care „sună bine” pentru Parcul Dendrariu.
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Anexa 1 Rozariu

PROPUNERE DE PROIECT
I. Descrierea şi argumentarea proiectului
1. Denumirea proiectului şi categoria de granturi
Denumirea: Rozariu
2. Pretendentul:
-denumirea organizaţiei: Parcul „Dendrariu”
-Tel: 59-34-80
fax:75-65-37
adresa: or.Chişinău, str.G.Enescu,5, Republica Moldova, MD 2064
Statutul juridic: întreprindere municipală, nr.1003600113104 din 1 octombrie
1992
Responsabilul de proiect: Ion Uzun
Conducătorul: Ion Uzun, directorul Parcului”Dendrariu”,
tel.59-34-80, fax: 75-65-37
3. Locul de realizare a proiectului: or. Chişinău, Parcul ”Dendrariu”
4. Tipul proiectului:
Elaborarea şi implementarea programelor naţionale de protecţie a mediului,
crearea şi ameliorarea spaţiilor verzi.
5. Expunerea problemei, fundamentarea proiectului.
Specia de trandafir este una din cele mai vechi culturi ale
grădinăritului. În amenajările decorative ocupă locul special de „Regină a florilor”
şi este cea mai iubită cultură a locuitorilor de pe întregul glob pământesc.
La momentul actual nici o instituţie similară de profil din ţară nu dispune de
o asemenea colecţie de trandafiri precum este cea propusă în cazul proiectului de
faţă.
Pornind de la aceste considerente, se creează o colecţie nouă de plante
valoroase şi de selecţie cu menirea de completare a genofondului parcului cu
specii, forme şi soiuri noi. Expoziţia creată va avea un caracter atât ştiinţific şi
didactic pentru studenţi şi elevi, cît şi estetic, decorativ şi educativ. Fiind amplasată
în centrul capitalei, va reprezenta un important obiect al turismului cultural şi
economic, va juca un rol deosebit în schimbarea aspectului parcului „Dendrariu”
graţie faptului că proiectul este îndeplinit conform noilor cerinţe europene de
amenajare a spaţiilor verzi.
6. Scopul şi obiectivele proiectului:
Scopul proiectului este de a completa genofondul existent şi de a elabora
bazele ştiinţifice ale arhitecturii peisagere prin crearea expoziţiei de trandafiri în
stil regulat pe o suprafaţă de 0,6 ha de diferite grupe, aşa ca: Thea hybrizi,
floribunda, polianta, pitici, târâitori, urcători etc. şi îmbinarea lor cu diverse specii
şi forme de conifere şi plante veşnic verzi.
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Şi urmare a acestuia, atingerea obiectivului principal a proiectului prin
îmbunătăţirea aspectului estetic al parcului şi încadrarea tuturor elementelor
existente într-un peisaj unic ce va contribui la educaţia ecologică şi crearea
condiţiilor favorabile pentru vizitatorii „Dendrariului”.
7. Rezultatele reale şi efectul de protecţie a mediului:
Amenajarea expoziţiei Rozariu va avea un efect ecologic şi estetic. Ca
rezultat al proiectului, va fi creată o colecţie nouă decorativă, va fi mărit
genofondul cu sute de specii, va fi amenajat un nou loc de agrement.
8. Specialişti implicaţi în realizarea proiectului:
a.

Voicu Tudor – licenţiat ştiinţe horticole şi agrosilvice, inginer

silvicultură şi grădini publice, stagiu 3 ani.
b.

Braziţchi Anatolii – doctor în biologie, specialist coordonator, stagiu

30 ani.
c.

Galina Manjulovskaia – doctor în biologie, dendrolog, stagiu 37 ani.

d.

Elena Lupaşcu – inginer-agronom, stagiu 39 ani.

e.

Spînu Tatiana – arhitector, stagiu 2 ani.
CERERE DE SOLICITARE A GRANTULUI
PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII

Denumirea întreprinderii : Întreprinderea Municipală Parcul „DENDRARIU”
Adresa : Oraşul Chişinău, strada George Enescu 5
Telefon : +373-22-593480
Fax : +373-22-756537
E-mail :
dendrariu@starnet.md
Responsabil de proiect : Uzun Ion
Denumire proiectului : Rozariu
Locul de realizare : Teritoriul ariei naturale protejate de stat „DENDRARIU”
Informaţie generală :
Parcul „DENDRARIU” are o însemnătate bioecologică deosebită, datorită colecţiei bogate de
plante pe care o păstrează în inima Chişinăului. Fiecare locuitor are acces la peisajele naturale
ale plaiului nostru chiar lîngă casele lor, fără a fi nevoie să se deplaseze la zeci sau sute de
kilometri. Reprezintă o oază în cel mai urbanizat şi supraîncărcat antropogen oraş din Republica
Moldova, avînd o mare însemnătate ca filtru de aer şi rezervor de oxigen.
Proiectul dat va include o bogată colecţie de trandafiri, care vor fi îngrijiţi şi menţinuţi pentru a
bucura privirile vizitatorilor şi a fi păstrate în genofondul florei ţării noastre. De asemenea
expoziţia se va completa cu plante rare şi incluse în cartea roşie din flora spontană, datorită
bazinului proiectat se vor introduce şi plantele acvatice rare.
Graţie statului de arie naturală protejată de stat, va fi posibil cu succes păstrarea acestor
colecţii de plante intacte în timp.
Tipul proiectului :
Activităţi de creare şi ameliorare a spaţiilor verzi.
Termenul de realizare :
început 25 martie 2013
sfîrşit 29
13

noiembrie 2013
Esenţa proiectului :
Parcul „Dendrariu” din mun. Chişinău dispune de una din cele mai mari colecţii de plante
decorative lemnoase şi floricole din R. Moldova, care numără peste 1800 taxoane. Reieşind din
acest fapt a primit statutul de arie protejată de stat. Principala funcţie a parcului „Dendrariu” este
menţinerea şi completarea acestei colecţii. Pentru îmbunătăţirea peisajului parcului şi cu scopul
studierii noilor specii, propunem proiectul creării rozariului. Baza compoziţiei o vor constitui
taxoanele Rosa, iar pentru întregirea peisajului se vor folosi arbori coniferi decorativi.
Costul total al proiectului (lei) 794051
Suma solicitată de la FE (lei)
509484
Denumirea băncii
Codul băncii
„Banca Socială”, fil. Interraională, mun.
BSOCMD2X722
Chişinău
Contul bancar
Contul fiscal
222472200195
1003600113104
Uzun Ion
august 2012
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Numărul de înregistrare al proiectului

4207
Data depunerii proiectului
05.10.2012
Persoana care a primit proiectul
Prutean Constantin

BUGET SOLICITAT DE LA FONDUL ECOLOGIC
Bugetul va include toate taxele şi impozitele.
Categoria de cheltueli pentru

Suma solicitată de la
Fondul Ecologic
Naţional (lei)
Lucrări (pregătirea terenului, săparea manuală a gropilor,
plantarea arborilor foioşi şi răşinoşi, arbuştilor, trandafirilor şi
gardului viu)

Total
Tehnică
Total
Utilaj ( bănci, urne, nisip, pavaje,piatra)
Total
Transport
Total
Material săditor (butaşi de trandafir, puieţi de arbori
raşinoase,)
Total
14

279484
230000
509484

Numele responsabilului de proiect

Data

Ion Uzun
2012

16 august

II. PLANUL DE LUCRU
1. Durata de realizare a proiectului: 21.01.2013 - 29.11.2013
2. Graficul de realizare a lucrărilor:
Tipurile de lucrări
1. Perioada de pregătire cuprinde:
- procurarea materialului săditor
2. Realizarea cuprinde:
- plantarea arborilor şi arbuştilor
răşinoşi
- plantarea trandafirilor,
arborilor şi arbuştilor

Perioada de realizare
21.01.2013 - 25.03.2013

Responsabil
Voicu Tudor

25.03.2013 – 29.11.2013

Voicu Tudor

trimestrul I şi IV
trimestrul I şi IV
trimestrul I - IV

- lucrări deconstrucţie
III. JUSTIFICAREA BUGETULUI
Categoria de cheltuieli

Preţul
unei
unităţi

1
Material săditor, buc
-Trandafiri hibrizi de ceai
şi floribunda
-Trandafiri miniature şi
şrab
-Buxus p/u gard viu,
eonymus
-Puieţi de răşinoase cu
balot
Pelicula din polimeri
apa
Piatra cosauti
Piatra sparta 5/20
Piatra sparta 20/40
Nisip
Cablu trifazat
Urne
Dop
Banca

Costul
total (lei)

Contribuţia
Parcului
”Dendra-riu”

Alte
surse

Suma solicitată
de la FEN, lei

2

Numărul
total de
unităţi
necesare
3

4

5

6

7

10

9400

94000

94000

650

13000

13000

6160

92400

92400

34

30600

30600

23,54
100,858
6,24
27,627
124,338
66,013
70
25
2
15

2471,70
1 537,08
9 360,00
6 728,28
40 501,86
11935,15
245,00
11 475,00
101,00
36 000,00

2471,70
1 537,08
9 360,00
6 728,28
40 501,86
11935,15
245,00
11 475,00
101,00
36 000,00

20
15
900
105
15,24
1500
243,54
325,74
180,80
3,50
459
50,50
2400

15

Placi tehnice de cauciuc
pentru garnituri cu insertie
textila de 3 mm grosime
Ciment
Placi
Bordura
Priza
Plasa metalica
Suruburi cap hexagonal
Piulita hexag. M12
Teava
Sprijin
Stoica
Sprincler
Trecator pompa
Conector
Pompa pentru ape
Racorduri
Furtun d=32m
Pompa

TOTAL
Transportul 7 %
Salariu pentru
Montarea conductei din
fonta de presiune, cu
mufa, etansate cu
fringhie gudronata si
plumb topit, avind
diametrul de 50-65 mm ,
m
Montarea pe postament
existent a pompelor de
vid, cu piston, avind un
debit de pina la 150
mc/h, buc
Sapatura manuala de
pamint in spatii intinse,
la deblee, la canale
deschise, la gropi de
imprumut, la
indepartarea stratului
vegetal de 10-30 cm
grosime in pamint cu
umiditate naturala
aruncarea in depozit sau
vehicul a carei platforma
este sub cel mult 0,60 m
peste nivelul sapaturii
teren usor (1200mp x
0.25m), m.c.
Compactarea cu maiul de
mina a umpluturilor
executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la
1/4, inclusiv udarea
fiecarui strat de pamint in
parte, avind 10 cm

60
1,50
90
44
25
26
25
12
52,75
160
51,75
585
350
35
2400
65
12
10700

0,77

46,20

46,20

6824,144
864
900
1
22,032
2
2
192
8
8
8
1
1
1
12
4
1

10 236,22
77 760,00
39 600,00
25,00
572,83
50,00
24,00
10 128,00
1 280,00
414,00
4 680,00
350,00
35,00
2 400,00
780,00
48,00
10 700,00
509484
35664

10 236,22
77 760,00
39 600,00
25,00
572,83
50,00
24,00
10 128,00
1 280,00
414,00
4 680,00
350,00
35,00
2 400,00
780,00
48,00
10 700,00
509484
35664

3682,694

3682,694

69,748

69,748

3885,960

3885,960

1950,453

1950,453

7%

192
19,181

1
69,748

300

12,953

90
21,672

16

grosime pamint necoeziv,
m.c.
Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri,
cu asternere manuala,
executat cu impanare fara
innoroire (1200mp x
0.085), m.c.
Sapatura manuala de
pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau
peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri,
cu taluz vertical, la
fundatii, canale,
subsoluri, drenuri, trepte
de infratire, in pamint
coeziv mijlociu sau
foarte coeziv adincime <
1,5 m teren tare, m.c.
Prepararea betonului pe
santier si turnat cu
mijloace clasice, m.c.
Pelicula din polimeri
pentru hidroizolare, m.p.
Zidarie din piatra,
executata cu rosturi
orizontale si mortar M
50-Z, pentru competari,
inchideri de goluri sau
refaceri de fundatii si
ziduri, in cladiri
existente, in fundatii m.c.
Montarea pe postament
existent a pompelor de
ape uzate, cu ax
orizontal, buc
Saparea manuala a
santulu pentru pozara
cablului (in sol
neinghetat) (21mp x
0.25), m.c.
Montarea cablului
torsadat, 100 m
Beton simplu
B12.5/M150 preparat cu
betoniera pe santier
turnat in cofraje cu
mijloace clasice la
fundatii continuie sau
izolate, radiere slab
solicitate, m.c.
Instalarea banci pe 2

102
41,102

4192,353

4192,353

594,104

594,104

10,6

56,048

38,86

7,2

279,789

279,789

1,246

22

27,401

27,401

961,127

961,127

118,323

118,323

248,477

248,477

453,362

453,362

90,125

90,125

2690,281

2690,281

5,2
184,32

118,323

1

5,25
47,329

647,66

0,7

0,54

166,898

179,352

15

17

picioare, buc
Beton simplu
B12.5/M150 preparat cu
betoniera pe santier
turnat in cofraje cu
mijloace clasice la
fundatii continuie sau
izolate, radiere slab
solicitate, m.c.
Instalarea urne, buc
Saparea manuala a
gropilor poligonale
pentru plantari izolate, cu
pastrarea structurii
solului si separarea
stratului de pamint
vegetal, gropile avind
largimea de pina la 2 m si
adincimea de pina la 1,50
m, in teren usor
(0.2x0.2x 0.3 x
10050buc), m.c.
Plantarea butasilor de
trandafiri in gropi, 100
buc
Plantari pentru gard viu,
buxus pe un rind, m
Saparea manuala a
gropilor poligonale
pentru plantari izolate, cu
pastrarea structurii
solului si separarea
stratului de pamint
vegetal, gropile avind
largimea de pina la 2 m si
adincimea de pina la 1,50
m, in teren mijlociu (0.5
x 0.5 x 0.7 x 34buc), m.c.
Transplantari cu balot de
pamint, executate
manual, la arbori foiosi si
rasinosi cu diametrul
pina la 10 cm, buc
TOTAL
Betoniera
Contribuţii la asigurări
sociale şi medicale 26,5
% din salariu
TOTAL
Cheltuieli de regie 14,5
%
TOTAL
Beneficiu 6 %
TOTAL

2,1

166,897

146,969

25

350,484

350,484

3674,226

3674,226

3394,685

3394,685

7510,365

7510,365

6027,622

6027,622

266,786

266,786

5 818,478

5 818,478

46287
114,619
12266

46287
114,619
12266

603816
87553

94332
87553

691369
41482
732851

181885
41482
223367

120,6

28,148

100,5
74,730
6,975

864,2

5,95
44,838

34
171,132

30,82

3,719

18

Pavaraea, servicii
prestate de terţi
TOTAL

61200

61200

794051

284567

509484

IV.Declaraţia solicitantului: cu privire la exactitatea informaţiei

Declaraţie
Subsemnatul, Ion Uzun, declar că toate datele ce se conţin în propunere de
proiect, sunt autentice şi corespund faptelor.
Eu declar, de asemenea, că în cazul acordării asistenţei financiare, aceasta va
fi exclusiv pentru obiectivele proiectului, în cadrul contractului încheiat cu fondul
ecologic.
Declar că sunt anunţat despre faptul că în caz de folosire a mijloacelor
financiare contrar destinaţiei, mă oblig să rambursez suma alocată la contul
Fondului Ecologic Naţional.
Numele şi prenumele: Ion Uzun
Funcţia: director parcului”Dendrariu”
Data şi semnătura:

16 august 2012
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Anexa 2. Bazinul de acumulare a apelor
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Anexa 3. Serele.
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