
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului
/0 /1_

Obiectivul general al proiectului
Amenajarea terenului de fitness in scuarului de lAngd blocurile de
locuit din str. Matei Basarab,B;B/2;!0;10/3.

Obiective specifice ale proiectului
AUENe;anne TERENULUI PENTRU INSTALAREA APAMTELOR DE

FITNESS

INSTALARE APAMTELOR DE FITNESS PENTRU ADULTI

Activitdti
1,. AITIENaJEnEA TERENULUI PENTRU INSTALAREA APAMTELoR DE

FITNESS

2. selusRIzeREA TERENULUI

3 onrrugeneA ARBoRTLoR gr ARBU5TTL0R uscATr $r A cRENGTLoR uscATE

4. A$TERNEREA UNUI STRAT DE NISIP

5. iI.IcnAoInuA TERENULUI DE FITNESS cU ARBUSTI

Beneficiarii
LocATARIII BLOcURIILoR DE Locurr DIN srR. Matei Basarab, B; B/2; l0;
t0 /3; bd. Moscova. 74; 18. dar gr LocATARIII BLOcURILoR AMILASATE

Itt zorue RsspscrruA.

Durata proiectului

(data tnceperii Si tncheierii)

01.05. 20IB- 01.06.2018

Suma totali a Proiectului 50000 lei

Suma solicitati de la Primirie 50000 lei

Contribulia benefi ciarului 1000 lei flocatarii vor procura arbugtii pentru ingrddirea
terenului de fitness)

Categoria proiectului (mici) Listele se anexeazd - 2 file ( colectate 50 de semndturi)



Descrierea detaliatd a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitilile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completali
aceasti secliune dupi ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.

n zoni locuiesc multe persoane, care au nevoie in timpul liber si faci migcare gi sport.
Amplasarea unor aparate de fitness in scuar va fi un privilegiu pentru persoanele cirora
bugetele familiare nu le permit si meargi la silile de fitness.

Relevan{a Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieji iniliativele relevante
ale altor actori. De ce este importanti implentarea Proiectului [obiectiv gi nu subiectiv).

Proiectul propus se incadreazi in domeniile prioritare stipulate in Strategia de deanoltare a culturii

fizice gispoftului din Republica Moldova pentru anii 2013-2020

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? '
Amenajarea zonei de sport pentru locuitorii municipiului Chiginiu este un obiectiv al Primiriei
municipiului Chiginiu prin urmare gi proiectul privind amenajarea terenului de fitness de lAngi
blocurile de locuit din str. Matei Basarab,B; B/2; l0; l0/3; bd. Moscova. T4;18..face parte din acele

misuri pentru a indeplini obiectivele stabilite de Primirie.



Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice [pagi necesari pentru arealizascopul) ale proiectului?
- AMENAJAREA TERENULUI PENTRU INSTALAREA APAMTELOR DE FITNESS

- INSTALARE APAMTELOR DE FITNESS PENTRU ADULTI

Activitdfile Proiectului

Prezentali lista activit5lilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfiguririi,
numirul participanlilor, metodologia, subiectele puse in discufie, etc. Descriefi acliunile relevante care
au fost realizate de alli actori in acest domeniu, Asigurali-vi ci femei gi birbali, in egald misurd vor fi
implicafi gi vor beneficia din activitilile proiectului.

1,. AunuE;aREA TERENULUI PENTRU INSTALAREAAPARATELOR DE FITNESs

2. salugRIzRREA TERENULUI

3 oerrugenEe ARBoRTLOR $r ARBU$TTLOR uscATr gr A CRENGTLOR uscATE

4. agrenNnnEA uNUr srMT DE NrstP

5. irucMnrneA TERENULUT DE FTTNESS cu ARBU$TI

\-/

\-/



-

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Investiliile efectuate de cdtre Primdri municipiului Chiginiu in amenajarea terenului de fitness din str.
Matei Basarab, B; 10 .I0/3 vor fi pentru o perioadd mai indelungati deoarece dupi finalizarea
lucririlor de amenajare terenului de fitness poate fi dat in gestiune ( la menlinere ordinii sanitare)
ta iUCpL -19 gi la Asociafiile de Locatari ai blocurilor locative adiacente.
in viitor de acest teren se va pute folosi multe generalii de locatari.

Buget

Nr. Denumirea
lucriri,

material etc.

Cost per
unitate

Nr unitili Total Comentarii




