
 

 
 

Formular de aplicare  

Programul Buget Civil al  Primăriei municipiului Chișinău 

Ediția-2022 

 

Pentru cine este destinat acest formular de aplicare?  

Acest formular este destinat locuitorilor municipiului 

Chișinău, celor care vor să se implice în procesul 

decizional, să găsească soluții pentru orașul în care 

locuiesc, înaintând proiecte de interes local. Cetățenii pot 

trimite propuneri de proiecte și pot decide prin vot 

proiectele care urmează a fi finanțate și implementate prin 

intermediul Programului Buget Civil, stabilind astfel 

prioritățile de investiții pe sectoare.  

Pentru a se asigura succesul implementării acestui concept 

este necesară implicarea autorităților locale atât în ceea ce 

privește dimensiunea financiară alocată în acest sens (3 

milioane de lei, bani prevăzuți pentru Bugetarea 

Participativă) cât și în asigurarea unui cadru deliberativ 

specific, a repetivității procesului și mai ales în ceea ce 

privește asumarea implementării și monitorizării 

proiectelor propuse  și votate de către locuitorii capitalei.  

Scopul Programului Buget Civil 

Scopul Programului este de a încuraja locuitorii mun. 

Chișinău să se implice în procesul decizional, să fie activi 

și să asigure un cadru organizațional eficient de dialog între 

administraţia publică locală, cetățeni, prin identificarea 

problemelor și soluționarea acestora prin intermediul 

propunerilor de proiecte de interes local.  

 

Criteriile de eligibilitate ale proiectelor propuse 

Să corespundă unui obiectiv de interes general. 

Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar. 

Să nu aibă un caracter politic sau etnic. 

Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după 

implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor) 

Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi.  

Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.  

 

 

 

Prioritățile Programului privind Bugetarea 

Participativă:  

Infrastructură urbană: amenajarea, reabilitarea spaţiilor 

publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi, etc.    

Mobilitate urbană: accesibilitate, siguranţa circulaţiei 

rutiere, etc. 

Infrastructură culturală şi socială: valorizarea 

patrimoniului arhitectural şi cultural, Street – art., proiecte 

destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, 

turism, etc. 

Smart city, green cities: aplicarea TIC pentru ameliorarea 

serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, 

inovaţii și cercetare, eficiență energetică, aplicaţii IT pentru 

energie regenerabilă, pilotarea managementului inteligent 

al energiei, adaptarea la schimbările climatice, etc. 

Democraţie locală: implicarea locuitorilor municipiului 

Chişinău în procesul decizional local. 

Educaţie, tineret şi sport. 

Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 

Contact 

Dacă aveți careva întrebări cu privire la procesul de 

aplicare la Programul privind Bugetul Civil al municipiului 

Chișinău vă rugăm, să expediați un e-mail la adresa: 

bugetcivil@pmc.md până la data expirării termenului 

limită și să indicați în linia de subiect: ,,Proiect Buget 

Civil”. Telefon de contact: 022-20-17-08.  

 

Unde expediez acest formular?  

Formularul de aplicare urmează a fi transmis prin e-mail la 

adresa: bugetcivil@pmc.md, până la data de: 28 februarie, cu 

indicarea liniei de subiect ,,Proiect Buget Civil”. 

Anexa nr.1 Ghidul Aplicantului, Programul  

Buget Civil, Pentru ciclu de proiecte 2022 

 

Codul proiectului: 

 

mailto:bugetcivil@pmc.md
mailto:bugetcivil@pmc.md
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Formular de aplicare la Programul Bugetul Civil al  Prima riei 
municipiului Chiș ina u 

Domeniul tematic la care se referă 

proiectul  
Bifați domeniul tematic la care se referă proiectul. 

 Infrastructură urbană: amenajarea, reabilitarea spaţiilor 

publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi, etc.  

 Mobilitate urbană: accesibilitate, siguranţa circulaţiei 

rutiere, etc. 

 Infrastructură culturală şi socială: valorizarea 

patrimoniului arhitectural şi cultural, street-art, proiecte 

destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, turism, 

etc. 

 Smart city, Green cities: aplicarea TIC pentru 

ameliorarea serviciilor prestate de Primăria municipiului 

Chişinău, Inovaţii și cercetare, Eficiență Energetică, aplicaţii IT 

pentru energie regenerabilă, pilotarea managementului 

inteligent al energiei, adaptarea la schimbările climatice, etc. 

 Democraţie locală: implicarea locuitorilor municipiului 

Chişinău în procesul decizional local. 

 Educaţie, tineret şi sport: instruiri non-formale, 

traininguri, vizite de studiu, susținerea cercetării, artei și 

culturii. 

  Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Titlul proiectului Pavilion Multifuncțional în parcul Calea Orhei.  

Aria geografică a proiectului. Locația 
Vă rugăm să indicați locația: sector, adresa unde urmează să 

fie implementat acest proiect 

Sectorul Rîșcani, cartierul Poșta Veche, în fața Școlii de 

Hipism 

Autorul de proiect 
Bifați răspunsul corect.  

 Persoană fizică 

 Persoană juridică 

Datele de contact ale autorului  
Completați câmpurile disponibile.  

Nume: Lilia  

Prenume:  Nenescu  

Vârsta: 28  

Tel. de contact:078848749 

E-mail: lilianenescu@gmail.com 

Ați participat anterior în cadrul 

programului Buget Civil? 
Bifați răspunsul corect.  În cazul în care ați beneficiat anterior 

de finanțare, vă rugăm să indicați proiectul și suma de 

finanțare. Bifați răspunsul corect privind statutul proiectului.  

 DA    cu proiectul  Amenajarea unui spațiu de socializare 

(pavilion multifuncțional) „Scuarul Colina Circului” 

                Suma 99.45 mii lei_ 

                   IMPLEMENTAT 

                   NEIMPLEMENTAT 

 

 NU      

Termenul de implementare 
La termenul de implementare se va ține cont de calendarul 

programului privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău, pe 

parcursul unui an.  

Începutul:    01.06.2022           Finalizarea: 30.09.2022 

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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Categoria proiectului  

Vă rugăm să includeți numărul de semnături colectate 

 

 

 Proiect Mic      

Numărul de semnături______________________    

(minim 100 semnături) 

 

 Proiect Mare     

Numărul de semnături______________________ 

(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului (MDL) 208 mii lei  

Suma solicitată de la Primărie (MDL) 130 mii lei 

Contribuția beneficiarului (MDL) 78 mii lei 

Consorțiu de parteneriat? 
 DA    

 NU 

Lista tuturor partenerilor  
Denumirea Contacte Rolul 

I. Partener 1 Adresa juridică: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 Elaborarea caietului 

de sarcini 

 Elaborarea devizului 

de cheltuieli 

 Achiziții 

 Lucrări 

 Altele 

II. Partener 2 

 

Adresa juridică: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 Elaborarea caietului 

de sarcini 

 Elaborarea devizului 

de cheltuieli 

 Achiziții 

 Lucrări 

 Altele 
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 

 

Rezumatul Proiectului 

O scurtă descriere, dar explicativă a proiectului care poate fi utilizată pentru promovare. 

 
Amenajarea unui pavilion multifuncțional în parcul Calea Orhei, ca o platforma publică inițială 
de socializare și recreere. 

 

Descrierea detaliată a propunerii de proiect 

Descrieți în detalii propunerea Dvs. de proiect: scopul, activitățile și rezultatele așteptate a 

acestui Proiect.  

Prin amenajarea acestui pavilion creăm un punct de atracție în parc, o invitație pentru oamenii 
din cartierul Poșta Veche de a veni în parc și a-l utiliza în conformitate cu necesitățile lor.  
La modul concret, pavilionul multifuncțional pe care îl propunem reprezintă o structură de 
lemn deschisă, fără pereți sau acoperiș. În plan, structura, descrie forma unui ou ca simbol al 
începutului, genezei. În interiorul pavilionului se formează o incintă semideschisă, din care vezi 
ce se petrece în exterior ca să nu pierzi relația cu lumea din afară. Pavilionul nu este o găoace 
în care să te izolezi, dar te face să te simți în siguranță. Interiorul are perimetral o bancă lungă 
ce permite petrecerea a mici ateliere, discuții, socializare. Tot în interior avem o zona de 
podium unde se poate ședea cu copii, se poate face face o șezătoare etc. Pe pilonii pavilionului 
poate fi montată o expoziție, o instalație de lumini, etc. Așa cum nu avem un acoperiș fizic, 
vom putea agăța o plasă, panglici sau chiar o stofă pentru a proteja interiorul de soarele 
puternic. Atât în exterior cât și în interior vom avea plante cățărătoare, ghiveciuri pentru 
plante aromate. Așa numita pardosea nu va fi decât un strat de pietriș ce va permite respirației 
pământului.   
Pavilionul va fi o structură ce va găzdui mici evenimente, ateliere, discuții, consultări, dar va fi 
și un loc de întâlnire, popas și meditație. 

 

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). 
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Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

 
Obiectivul proiectului de amenajare a unui pavilion multifuncțional în Parcul Calea Orhei este de 
a crea o infrastructură de socializare și organizare comunitară în cartierul Poșta Veche. Asociația 
intenționează să folosească acest spațiu comunitar ca o platformă pentru dezvoltarea ulterioară 
a unui proiect de grădinărit urban și organizare comunitară prin intermediul grădinăritului urban.  
 
 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

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

Obiectivele specifice ale proiectului: 
- Amenajarea spațiului verde din fața școlii de hipism  
- Crearea unui centru de socializare și organizare comunitară la Poșta Veche.  
- Crearea unui spațiu de relaxare și recreere la Poșta Veche. 

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. 

- Amenajarea pavilionului multifuncțional.  

- Lucrări de amenajare exterioară – plantări, vegetație decorativă etc – a pavilionului 

- Inaugurarea pavilionului multifuncțional.  

 

 

 

Planul detaliat de acțiuni 

1. Amenajarea pavilionului multifuncțional.  
- excavarea fundamentului pentru pavilion.  

- construcția pavilionului. 

2. Lucrări de amenajare exterioară – plantări, vegetație decorativă etc – a pavilionului. 

- plantarea arbuștilor și arborilor pentru pavilion 

3. Inaugurarea pavilionului multifuncțional.  

- organizarea unor evenimente de inaugurare a pavilionului multifuncționale.  
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Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

După implementarea proiectului acesta va funcționa autonom ca un spațiu de recreere și nu va 
necesita alte operațiuni de mentenanță și întreținere decît orice alt spațiu public urban - 
îngrijirea arborilor, evacuarea deșeurilor, întreținerea moblierului urban.   

 
 
 

Rezultatele scontate 
 

- Un scuar amenajat în parcul calea Orhei  
- Un nou spațiu de recreere și socializare pentru locuitorii din Poșta Veche și alți locuitori ai 
orașului. 
- Un proiect-model de intervenție minimalistă în spații verzi, prin care se combină funcția de 
recreere și de spațiu verde. 
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Buget 

Vă rugăm să indicați bugetul propunerii DVS. de proiect indicând costurile pentru fiecare tip de 

material, lucrare, echipament care va fi achiziționat. Bugetul trebuie să fie realist și să se 

încadreze în cel mult 100 000 MDL (proiect mic), 300 000 MDL (proiect mare).  

Am atașat devizul.  

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă 

 Vârsta / 

experiența 

relevantă al 

aplicantului 

Telefon de  

contact 

Adresa de e-

mail 

Alte experiențe de 

participare în cadrul 

proiectelor relevante 

Lilia Nenescu 

 

28 078848749 lilianenescu

@gmail.com 

Proiectul Scuarul Colina 

Circului 

Vitalie 

Sprînceană 

39 068568725 vitalie.sprinc

eana@gmail.

com 

Proiectul Scuarul Colina 

Circului 

Persoana 

alternativă 2 

    

 
  

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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Parteneri 

№ Parteneri 

Enumerați partenerii (sau entitățile pe care le reprezintă) care vor contribui financiar sau prin 

implicare în cadrul Programului Buget Civil, în cazul în care aceștia există.  

 

 Partener/entitate Rolul partenerului în proiect 
Descriere detaliată 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

DATA DEPUNERII FORMULARULUI 28.02.2022 

NUME, PRENUME APLICANT VITALIE SPRÎNCEANĂ 

SEMNĂTURA APLICANTULUI_________________________________________________ 

 

Vă rugăm să bifați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 133 din 08.07.2011 

privind protecția datelor cu caracter personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să includeți în dosarul de aplicare următoarele documente:  

❑ Formularul de cerere a proiectului pentru Programul Buget Civil, Ediția 2022 

❑ Lista de semnături 

❑ Cerere prin care autorul de proiect confirmă contribuția proprie, co-finanțarea.  

❑ Alte materiale aferente, dacă ele există: schiță de proiect, documentație tehnică ș.a. 

alina.procopciuc

alina.procopciuc


