
 

 
 

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 Chișinău – Orașul meu iubit 

Aria geografică a proiectului. 

Locația 
Vă rugăm să indicați locația: sector, adresa 

unde urmează să fie implementat acest proiect 

Teritoriile mun. Chișinău și suburbiile acestuia. 

Autorul de proiect 
Bifați răspunsul corect.  

 Persoană fizică 

 Persoană juridică 

Datele de contact ale 

autorului  
Completați câmpurile disponibile.  

Nume:Chiriac 

Prenume: Alexandru 

Vârsta: 34 

Tel. de contact: 069538988 

E-mail: koot@mail.ru 

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 – Numele meu e Chișinău 

                Suma- 298500 MDL 

                   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:    15.04.2022                 Finalizarea: 15.09.2022 

USER

USER

USER

USER

USER
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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 - 201 

(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului 

(MDL) 

295 000 MDL 

Suma solicitată de la 

Primărie (MDL) 

292 000 MDL 

Contribuția beneficiarului 

(MDL) 

3000 MDL 

Consorțiu de parteneriat? 
 DA    

 NU 

Lista tuturor partenerilor  
Denumirea Contacte Rolul 

I. Partener 1 

Mitropolia Republicii 

Moldova 

Adresa juridică: Republica 

Moldova, Mun. Chişinău 

MD – 2004, str. Bucureşti 

119, Telefon:  +(373 

22) 23-29-29 E-mail: 

cheibas.vadim@gmail.com 

 

 Elaborarea 

caietului de sarcini 

 Elaborarea 

devizului de 

cheltuieli 

 Achiziții 

 Lucrări 

 Altele 

II. Partener 2 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Adresa juridică: 

MD-2012, mun.Chisinau, 

bd. Stefan cel Mare, 75 

Telefon: 022-255-830 

E-

mail:secretariat@mai.gov.md 

 

 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. 

Proiectul dat reprezintă un complex de acțiuni ce urmează a fi realizate în vederea dezvoltării 
potențialului turistic, cultural, al mun. Chișinău prin valorificarea patrimoniului cultural al 
acestuia. Astfel, însuși proiectul în sine reprezintă filmarea a 3 video promoționale  de diferite 
durate pentru plasarea pe rețelele sociale cu obiecte social culturale de pe teritoriul mun. 
Chișinău, în special al patrimoniului cultural prezent, iar ulterior materialele date să fie 
compilate în trei spoturi video de lungime diferită care ulterior v-or fi montate,  și sub 
genericul  “Chișinău –Orașul meu iubit”. 
 

 

Descrierea detaliată a propunerii de proiect 

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

acestui Proiect.  

Însuși ideea de proiect constă în realizarea unui concept de identitate vizuală a mun. Chișinău 
care v-a pune în valoare patrimoniul cultural al municipiului prin realizarea a trei video 
promoționale, sub genericul –Chișinău Orașul meu iubt.  Totodată, în cadrul videourilor 
propuse spre realizare se v-a conține scurt istoric și descriere a fiecărui obiect, inclusiv cu 
interviuri tematice. 
 Odată realizat acest proiect, videourile v-or fi de aproximativ – 
 1. 5-15 min; 2. 30 sec – 1.30 min; 3. 30 sec-1.30 min. Totodată acestea  v-or fi transmise în 
proprietate mun. Chișinău care l-a rîndul său le v-a putea folosi în acțiunile sale de promovarea 
a imaginii municipiului fie în cadrul expozițiilor de profil, rețelelor de socializare, conferințe, 
evenimente, etc, precum și în cadrul campaniilor sale de publicitate a acelor locuri care astăzi 
reprezintă municipiul nostru ca obiective de interes turistic pentru vizitatorii orașului. 
Conceptul proiectului dat se v-a baza pe două componente cheie precum –  
Pre-post producție video – cercetare, concept logistică, shot-list, elaborare scenariu,pregătire 
echipament, editare video, sounde design,etc. 
Producție video – Filmări aeriene, filmare de tip time-lapse, filmare cu camera. 

 

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). 

 

Considerăm a fi necesară implementarea proiectului dat avînd în vederea faptul că mun. Chișinău nu 

deține astăzi instrumente viabile de promovarea a potențialului turistic, iar prezentul proiect ar soluționa 

această problemă. Utilizarea intrumentelor vizuale prezintă o eficacitate sporită în procesul de 

comunicare care de obicei prezintă un impact sporit. Totodată la ziua de astăzi, mun . Chișinău nu a avut 

parte de o promovare clară bazată pe un concept unic de identitate. Considerăm că odata ce v-or  apărea 

aceste videouri  v-a fi posibil utilizarea acestora ca un instrument eficace în promovarea turismului în 

cadrul mun. Chișinău la nivel internațional. 
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Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

 
Obiectivul pe termen lung a proiectului dat, reprezintă crearea unui concept de identitate vizuală 
a mun. Chișinău care v-a permite creșterea recunoașterii acestuia, precum și valorificarea 
potențialului turistic lucru care în consecință v-a permite creșterea volumului de turiști 
internaționali, care la rîndul său v-a contribui la susținerea afacerilor mici și mijlocii de pe 
teritoriul mun. Chișinău cît și la dezvoltarea economică per ansamblu al orașului.    

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

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

În cadrul componentei date, precum și în conformitate cu planul de acțiuni aferent propunerii de 
proiect, meționez următorii pași care urmează a fi realizație pentru implementare celor 
menționate, precum: 

1. Obținerea resurselor financiare 
2. Achiziția de utilaj și servicii specifice necesare pe lîngă cel existent (generator, lumini 

speciale, cabluri, servicii autoturn,etc.) 
3. Rezervarea locațiilor pretru efectuarea filmărilor. 
4. Realizarea propriu-zisă a videourilor propuse. 
5. Prelucrea și eliminarea/adăugarea efectelor vizuale după caz 
6. Montarea și editarea imaginilor video 

Predarea-primirea proiectului realizat autorității locale. 
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. 

În cadrul proiectului dat se propun următoarele activități spre realizare: 

1. Realizarea filmărilor a patrimoniului cultural a mun. Chișinău prin utilizarea de utilaj 
video performant inclusiv de tip aerian, și anume – 
a. Arca de triumf 
b. Catedrala – Nașterea Domnului 
c. Clădirea Guvernului Republicii Moldova 
d. Parcul central al mun. Chișinău 
e. Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare 
f. Muzeului național de istorie 
g. Muzeului național de arte 
h. Muzeului național etnografic 
i. Muzeului A.S. Pușkin 
j. Clădirii primăriei mun. Chișinău 
k. Clădirilor preturilor mun. Chișinău 
l. Tuturor parcurilor mun. Chișinău de la înălțimea zborului de pasăre 
m. Havuzurilor prezente amplasate în mun. Chișinău. 
n. A gărilor de transport (aerian, feroviar, rutier) 
o. A periferiilor și suburbiilor mun. Chișinău. 
p. A tuturor lacurilor amplasate pe teritoriul mun. Chișinău. 
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q. A infrastructurii moderne din mun. Chișinău. 
r. A aviaducului 
s. Arena Chișinău 
t. A fațadelor istorice prezente în mun. Chișinău 
u. A fațadelor localurilor însemnate din mun. Chișinău 
v. Tuturor lăcașilor de cullt care dețin statutul de monument istoric/cultural 
w. Infrastructurii energetice 
x. Complexului de asamblare a troleibuzelor. 

După caz și alte obiecte de interes public care fac parte din patrimonial cultural al mun. 
Chișinău. 

 

 

 

Planul detaliat de acțiuni 

Perioada Tipul acțiunilor Locația 

 

 

15.04.2022 – 
30.04.2022 

 

 

Efectuarea filmărilor 

Arca de triumf 

Catedrala – Nașterea Domnului 

Clădirea Guvernului Republicii Moldova 

Parcul central al mun. Chișinău 

Monumentul Domnitorului Ștefan cel 
Mare 

30.04.2022 – 
15.05.2022 

Efectuarea filmărilor Muzeului național de istorie 

Muzeului național de arte 

Muzeului național etnografic 

Muzeului A.S. Pușkin 

Clădirii primăriei mun. Chișinău 

 

15.05.2022 – 
15.06.2022 

Efectuarea filmărilor Clădirilor preturilor mun. Chișinău 

Tuturor parcurilor mun. Chișinău de la 
înălțimea zborului de pasăre 

Havuzurilor prezente amplasate în mun. 
Chișinău. 

A gărilor de transport (aerian, feroviar, 
rutier). 

A periferiilor și suburbiilor mun. Chișinău. 

 

15.06.2022 – 
30.07.2022 

Efectuarea filmărilor A tuturor lacurilor amplasate pe teritoriul 
mun. Chișinău. A infrastructurii moderne 
din mun. Chișinău. A aviaducului 

 



Buget

v6 rug6m s6 indicali bugetul propunerii DVS. de proiect indicdnd costurile pentru fiecare tip de

material, lucrare, echipament care va fi achizilionat. Bugetul trebuie sd fie realist qi sd se

incadreze in cel mult 100 000 MDL (proiect mic), 300 000 MDL (proiect mare)'

rul
bu{iei
oace
:iarc I
'iale -
icii)

,--."-,
Buset Civil

Pre{ total investi(i
(MDL)
SURSA

Resurse oferite de:
Autorul Parlcncr Partcncr

de_-:l^^. t 2

1.

Achizitie
lumini
speciale
50watt

250 per
unitate

30

Mijloace
financiare 7500

) Servicii
transport

2leilkm I 500
Mijloace
financiare

3000

Servicii pre-
post
productie
video

3.
Elaborare
script

30 000 1

Mijloace
financiare

30 000

4.
Elaborare
scenariu

25 000 I
Mijloace
financiare

25 000

5.

E,laborare
plan (cadru
unghiuri
localii
filmare)

9000 I

Mijloace
financiare 9 000

6.
Servicii
editare video

45 000 1

Mijloace
financiare

45 000

Servicii
voice-over

10 000 I
Mijloace
financiare

l0 000

8.

Servicii
corectare
culori

l0 000 I Milloace
financiare

10 000

9.
Licen!6
muzicd

6000 I
Mijloace
financiare

6000

10.

Servicii
masterizare
voce

11 000 I Mijloace
financiare

11 000

11.

Servicii
adaugare
efecte sonore

8 000 I Mijloace
financiare

8000

Servicii
produc!ie
video

44 500
12,

Chirie
echipament
specializat

44 500 1

Mijloace
financiare

40 000
13.

Servicii
fihnare
aeriani

40 000 1

Mijloace
financiare

rile^*kcl'*' 
t 

Pfi'a' zt ze

Denumirca
I! Lucriri,

rnateriale

Cost pcr Nr.unitatc llnitrti
(MDL)

0u/-'

USER



Valoarea integral5 a proiectului: 295 000 MDL

?/Oz:a'aoc,t

14.

Servicii
filamre
camerS
(terestrd)

46 000 I

Mijloace
financiare

46 000

Sub-totaluri:
292 000 3000

- ,,_.! itiirlit.lli:t:L

USER
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(Filmări aeriene, filmare de tip time-lapse, filmare cu camera). 

 

 

 

 

01.08.2022 – 
15.08.2022 

Efectuare poze de 
autor/interviurilor 
tematice, etc. 

Arena Chișinău, A fațadelor istorice 
prezente în mun. Chișinău , A fațadelor 
localurilor însemnate din mun. Chișinău, 
Tuturor lăcașilor de cullt care dețin 
statutul de monument istoric/cultural. 

 

15.08.2022 – 
15.09.2022 

Culegerea textului 
aferent filmărilor, 
montarea acestora. 

 

 

 

Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Din punct de vedere a sustenabilității proiectului, odată realizate filmările, și montarea 
acestora, aceste materiale v-or fi utilizate constant de către autoritea locală în asigurarea 
promovării imaginii mun. Chișinău, prin –participarea în cadrul expozițiilor de profil ce țin de 
promovarea turismului în conclucarea cu alte instituții abilitate precum Agenția Turismului, 
Ministerul de Externe și a Integrării Europene, etc. Totodată, acestea v-or fi distribuite către 
administrațiile altor localități precum cele care sunt înfrățite cu mun. Chișinău, în cadrul 
comunicării cu cetățenii municipiului(rețele de socializare precum facebook. Instagram , 
youtube, linkedin,etc), evenimentelor culturale care v-or avea loc în municipiu, cît și v-a fi 
prezentată de către autorități corpului diplomatic acreditat, pentru a obține suportul acestora 
în promovarea conceptului de identitate și patrimoniului cultural din mun. Chișinău.  
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Rezultatele scontate 
 

Livrabilele din cadrul proiectului dat, v-or fi următoarele – 
a. Crearea unei cartografieri complexe a patrimoniului cultural/arhictectural din mun. 

Chișinău. 
b. V-a fi creat un concept bine-definit a identității vizuale a mun. Chișinău. 
c. V-or fi elaborate acele materiale vizuale care-vor reprezenta un instrument viabil de 

promovare a mun. Chișinău pe plan internațional ca un centru de cultură european. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


