
  

 
 

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  Primăriei 
municipiului Chișinău 

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 Zona tinerilor 

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

fie implementat acest proiect 
Bulevardul Dacia 37/1 

Autorul de proiect 
Bifați răspunsul corect.  

 Persoană fizică 
 Persoană juridică 

Datele de contact ale autorului  
Completați câmpurile disponibile.  

Nume: Damaschin 
Prenume: Elena 
Vârsta: 16 ani 
Tel. de contact:068177357 

E-mail:elenadamaachin@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 _______________________ 
                Suma_____________________________ 
                   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: iunie                 Finalizarea: noiembrie 

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 250 de semnături 
(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului (MDL) 344.212 

Suma solicitată de la Primărie (MDL) 339.712 

Contribuția beneficiarului (MDL) 3000 lei 

Consorțiu de parteneriat? 
 DA    
 NU 

Lista tuturor partenerilor  
Denumirea Contacte Rolul 

I. Youth.md 
 

Adresa juridică: 

Strada Păcii 12 , 

Tohatin, Chișinău, 

Moldova 
Telefon:069531061 
E-mail: 
youth.md@yahoo.com 
 

 Elaborarea caietului de 
sarcini 

 Elaborarea devizului 
de cheltuieli 

 Achiziții 
 Lucrări 
 Altele 

II. Consiliul 
Municipal de 
Tineret 
Chișinău 

Adresa juridică: 

Bulevardul Burebista 
36/2, Chișinău, 

Moldova 
Telefon:060548844 
E-mail: 
cmt.chisinau@gmail.c
om 

 Elaborarea caietului de 
sarcini 

 Elaborarea devizului 
de cheltuieli 

 Achiziții 
 Lucrări 
 Altele 

 
  

mailto:cmt.chisinau@gmail.com
mailto:cmt.chisinau@gmail.com
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 
 

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

Proiectul Buget Civil Botanica e implementat cu scopul creării unei zone de agrement pentru 
tinerii din Chișinău, unde vor putea petrece timpul liber și participa la diferite activități sociale și 
culturale în aer liber. Spațiul urmează să fie amplasat lângă filiala Centrului Municipal de Tineret 
Chișinău de la Botanica. Tinerii sunt încurajați să petreacă timpul liber alături de alți tineri cu 
aceeași pasiune, astfel creând conexiuni și cunoștințe noi. 
 

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

Proiect.  
  Avem ca scop fundamental implementarea unui spațiu unde tinerii vor putea beneficia de o 
multitudine de manifestări atât culturale cât și sociale, dar și stabilirea permanentă a 
conexiunilor între tineri. 
  În cadrul acestui proiect vom afișa în rândul tinerilor o serie de evenimente  favorabile 
dezvoltării acestora și activități precum: workshop-uri, training-uri, cluburi de interese, târguri de 
oportunități, concursuri de talente, festivaluri și campanii informative, sau pentru entertainment, 
cum ar fi seri de muzică sau filme, expoziții de artă. 
  Proiectul dat propune generalizarea și manifestarea intereselor tinerilor în cadrul acestui spațiu 
amenajat ce include diverse zone inovative pentru sistematizarea și includerea diferitor 
specialități de interes propriu și comun. Zonele date promovează lectura, arta, ciclismul, 
cinematografia, divertismentul și alte aspecte de recreere. Printre activități ne propunem să 
organizăm concursuri de talente; seri de muzică, karaoke, filme, stand-up; cluburi de pictură, șah, 
etică, social media club, dezbateri în aer liber, jurnalism, lectură, fotografie; diferite evenimente, 
cum ar fi scenete, concerte, petreceri mascate, și discuții ce îi au drept invitați pe oamenii de 
succes din Republica Moldova. Activitățile sunt desfășurate în cadrul scuarului prin intermediul 
unei scene, unei pânze-ecran pentru filme, două mese cu table de șah incorporate, dar și un 
panou de fotografiat și un copac cu panouri solare, o mini bibliotecă, o parcare specializată 
pentru biciclete. 
   În urma proiectului, ne propunem implicarea a 100 de tineri în activitățile și proiectele sociale, 
învățarea tinerilor prin diferite traininguri în aer liber.  
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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). 
 

Ne confruntăm cu migrația tinerilor în alte țări, deoarece tinerii se simt neînțeleși sau cred că nu au viitor 
în țara noastră. Tinerii Republicii Moldova trebuie susținuți și încurajați cât mai mult. Proiectul oferă un 
spațiu de petrecere a timpului liber pentru tinerii din municipiul Chișinău, încurajându-i să ia parte la 
diferite activități sociale și culturale. Implementarea proiectului va duce la sporirea nivelului de 
conștientizare a tinerilor cu privire la țara în care trăiesc și crearea unui mediu mai prietenos tinerilor, 
începând din municipiul Chișinău. 

 
Obiectivul general al proiectului 
Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Obiectivul general al proiectului Buget Civil Botanica este de a amenaja și de a întreține o zonă 
de agrement dedicată tinerilor din municipiul Chișinău. 

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

Avem ca scop fundamental implementarea unui spațiu unde tinerii vor putea beneficia de o 
multitudine de manifestări atât culturale cât și sociale, dar și stabilirea permanentă a 
conexiunilor între tineri. 

1. Lansarea zonei de agrement și a programelor planificate, printr-un șir de activități în aer 
liber (un mini-concert, un târg de oportunități, activități de petrecere a timpului liber) 
pentru 50 de tineri. 

2. Dotarea zonei cu resursele necesare pentru a asigura oportunitatea ca tinerii din 
municipiul Chișinău să vină să petreacă timpul liber. 

3. Întreținerea zonei și menținerea accesibilității pentru toți tinerii din municipiul Chișinău. 
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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. 

1. Prin programul “Cluburi de interese” vom oferi mai multe cluburi: de etică, social media 
club, dezbateri în aer liber, jurnalism.  

Clubul de etică asigură cunoștințe benefice și utile pentru dezvoltarea personalității, 
pentru realizarea de sine în termenii libertății și ai integrării armonioase în mediul 
natural și social, ajutând la luminarea asupra propriului destin prin valori și principii, a 
idealului de muncă și de viață. Cu siguranță, etica este importantă în orice domeniu: 
politică, economie, etc., așadar tinerii, participând club, vor învăța cum să se comporte și 
să arate respectabili în societate și zona de lucru. Activitatea clubului va avea loc în în 
fiecare sâmbătă la ora 12:00.  

Social Media Club cuprinde o diversitate de activități în cadrul dezvoltării pasiunii și 
implicării în domeniul Social Media, în care tinerii vor putea face cunoștință cu ceea ce 
se întâmpla de după ecranul telefonului fiecărui influencer și ce înseamnă cu adevărat să 
lucrezi în sfera Social Media Marketing. Tinerii vor putea beneficia și de instruiri și 
ghidării în carieră data, cercetând și descoperind mai multe despre influența social 
media și părțile componente necesare cunoașterii acestui domeniu. Întâlnirile și 
activitățile acestui club vor avea loc în timpul zilei de duminică , de la 11:00 la 13:00. 

Clubul de dezbateri, acum în aer liber promovează atât spiritul dreptății, oratorica și 
vorbitul în public, cât și un mod sănătos de viață. Clubul de dezbateri va avea loc în 
fiecare sâmbătă la ora 16:00. 

Clubul de jurnalism - jurnaliștii au un rol esențial în societatea de astăzi, cu scopul de a 
transmite informațiile corecte, deoarece fără informaţia publică/fără informaţia zilnică a 
presei despre tot ceea ce se petrece în propria societate, omul devine extrem de limitat 
în posibilităţile intelectuale. Tinerii de la club vor avea la bază obiectivul principal de a 
promova creaţia și arta jurnalistică, în mod special, de a reflecta și a transmite publicului 
informația corectă despre evenimentele ce au loc în viața socială, și vor învăța cum să 
furnizeze informația corectă, să poată vorbi liber în public și să nu se teamă să adreseze 
întrebări. Sesiunile clubului vor avea loc în fiecare marți la ora 15:00. 

Clubul de stand-up se distinge prin oportunitatea de a improviza momente alcătuite din 
povești amuzante destinate tinerilor într-un ritm rapid, glume scurte prin intermediul 
unui monolog. Comedia este o manieră în care persoanele adoptă atitudini teatrale în 
viața de toate zilele prin reprezentarea întâmplărilor surprinzătoare. Prin intermediul 
comediei, tinerii capătă încredere în sine și dobândesc modalități de a convinge publicul 
să implementeze idei noi. Activitatea clubului se va petrece în zilele de vineri la ora 
18:00. 

2. Pentru a avea reușite și o stare de bine, relaxarea este mereu binevenită. Prin 
programul de divertisment “Doza săptămânală de Divertisment” ne propunem să le 
oferim tinerilor emoții pozitive și activități relaxante precum (seri de muzică, karaoke, 
filme, petreceri mascate, scenete, concerte). Alături de semeni, tinerii pot să își petreacă 
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timpul liber util, reducând stresul și oboseală. 
3. Programul “Istoria succesului” - discuții ce îi au drept invitați pe oamenii de succes din 

Republica Moldova. Programul oferă la 60 de tineri 5 întâlniri cu oameni ce reprezintă un 
model pentru tineri.  

4. Provocarea zilnică. Programul oferă zilnic provocări intelectuale ce stimulează tinerii și 
le oferă doza zilnică de motivație. Fiecare participant va primi pentru corectitudinea și 
viteza cu care a rezolvat dilema un punctaj. La sfârșitul săptămânii tinerii cu cel mai mare 
punctaj vor fi premiați cu premii în dependență de dificultatea provocării, începând de la 
abțibilduri cu logo-ul centrului, pixuri, căni și tricouri personalizate, până la cărți și 
hanorace. 

 

 
 
Planul detaliat de acțiuni 

1. Amenajarea spațiului și aprovizionarea cu cele necesare (o scenă, o pânză-ecran pentru 
filme, două mese cu table de șah incorporate, un panou de fotografiat, un copac cu 
panouri solare, o mini bibliotecă, o parcare specializată pentru biciclete). 

2. Promovarea inovativă a activităților în mediul online, promovarea pe portaluri de știri 
pentru tineri, promovarea în instituții de învățământ de către echipa mobilă a Centrului 
Municipal de Tineret Chișinău, împărțirea pliantelor. 

3. Adaptarea voluntarilor de bază la filiala Centrului de Tineret de la Botanica. 
4. Deschiderea recrutărilor de voluntari (cu ținta de 30 de voluntari) și a unui program de 

mentorat. 
5. Implementarea programelor “Cluburi de interese”, “Doza Săptămânală de 

Divertisment”, “Istoria succesului” și “provocarea zilnică”, pentru 200 de tineri. 
6. Monitorizarea și păstrarea atât a zonei de agrement, cât și a filialei Centrului de Tineret 

asociată. 

 

 
 
Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Atât cei ce implementează, cît și beneficiarii acestui proiect caută prelungirea efectelor pozitive 
ale activităților pe o perioadă nedeterminată, care să fie vizibile dincolo de scopul imediat al 
proiectului. 
Așadar, sustenabilitatea proiectului va ține cont de variabilele de mediu- astfel încât să nu pună 
în pericol împrejurimile, sociale vor fi respectate drepturile omului, nu vor fi discriminări, 
comportament adecvat,     și culturale- prin proiecte care vor asigura dezvoltarea multilaterală, 
tinerii vor promova idei, diferite tehnici etc. 
Nu în ultimul rând, durabilitate va fi asigurată și de întreținerea periodică a centrului iar 
voluntarii de la filială vor asigura ca beneficiarii să utilizeze adecvat echipamentele. 
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Rezultatele scontate 
 

Rezultatele din urma proiectului implementat sunt apariția unui nou loc de recreere pentru 
tineri, implicarea tinerilor în activități și proiecte sociale, învățarea tinerilor prin diferite 
traininguri în aer liber. De asemenea, dat fiind faptul că este un spațiu public, va fi acces egal 
pentru toți, iar ceea ce face un spațiu public atractiv- sunt alți oameni. Așadar tinerii de orice 
vârstă vor putea împărtăși diferite idei și experiențe, petrecând timpul într-un mod util și 
distractiv. Spațiul va oferi posibilitatea înfăptuirii unui șir de activități și va fi orientat către uzul 
și confortul beneficiarilor, ca aceștia să se poată simți liberi. Totuși, în Chișinău majoritatea 
centrelor cu activități se concentrează în centrul capitalei, de aceea considerăm necesar 
implementarea unui proiect în Botanica, acesta în cele din urmă nu va cauza nici un rău 
populației, ecologiei și este ușor accesibil pentru beneficiari. 
 

 

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).  

№ 
Denumirea 

Lucrări, 

materiale 

Cost per 
unitate 
(MDL) 

Nr. 
Unități  

Tipul 
contribuției 

(mijloace 
financiare / 
materiale - 

servicii) 

Preț total investiți 
(MDL) 

SURSA 
Resurse oferite de:  

Programul 
Buget Civil 

Autorul 
de 

proiect 
Partener 

1 
Partener 

2 

1. 
Un ecran 
pentru 
proiector 

2863 
lei 

 
1 mijloace 

financiare 2863 lei    

2. Proiector 
pentru filme 

13099 
lei 1 mijloace 

financiare 13 099 lei    

3. 

Mese cu 
table de 
șah 
Încorporate 

1000 lei 2 mijloace 
financiare 2000 lei    

4. 
Un copac 
cu panouri 
solare 

200 000 
mii lei 1 mijloace 

financiare 
200 000 
mii lei    

5. Cărț 150 lei 20 mijloace 
financiare  3000 lei   

6. 

O parcare 
specializată 
pentru 
biciclete 

2500 
lei 1 mijloace 

financiare 2500    

7. Gard 300lei/ 200m mijloace 60 000 mii    
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m financiare lei 

8. 

Iarba 
artificială 
 
 
 
 

450   
lei 
1m/2 

100 mijloace 
financiare 

45 000 mii 
lei    

9. 

 
Luminițe 
 
 
 

set - 
1000 le 3 seturi mijloace 

financiare 3000 lei    

10. 

Bean bag-
uri 
 
 
 

750 lei 15 mijloace 
financiare  11 250 lei   

11. 
 
Paleți din 
Lemn 

50 lei 30 mijloace 
financiare 1500 lei    

  
Sub-totaluri:  329.962 14 250   

 
 Valoarea integrală a proiectului: 344.212 

 

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 

Damaschin
Elena 
(Liderul 
grupului) 

16 ani 068177357 elenadamaachi
n@gmail.com 

- 

Ciornei 
Marionela 

16 ani 068043124 marionelaciorn
ei2@gmail.com 

- 

Luca 
Marian 

17 ani 060140260 marianluca404
@gmail.com 

- 

 
 

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 

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc

alina.procopciuc
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Descriere detaliată 
 

1. Youth.md 
 

Youth.md va promova zona de agrement, pentru 
ca să avem un număr mai mare de tineri 

beneficiari. 
Totodată ei vor face diferite sondaje privind zona 

de agrement pentru a vedea interesele tinerilor. 
Pe lângă aceste lucruri vom face și schimb de 

experiență și de bune practici cu voluntarii 

Youth.md, pentru ca atât voluntarii Centrului de 

Tineret, cât și un număr limitat de beneficiari să 

întemeieze relații de prietenie și să păstreze 

conexiuni. 
2. Consiliul Municipal de Tineret Chișinău 

 
Voluntarii de la Consiliul Municipal de Tineret 
Chișinău vor ajuta grupul de inițiativă la crearea 

zonei de agrement prin diferite acțiuni cum ar fi 

instalarea și vopsirea scenei, instalarea gardului, 

a ecranului și a proiectorului, a ierbii artificiale, 

a luminițelor decorative; transportarea și 

instalarea scrânciobului, a parcării specializate 

pentru biciclete, a meselor cu table de șah 

incorporate, asamblarea mini bibliotecii, precum 
și alte detalii organizatorice ce țin de logistica 

zonei de agrement. Totodată ei vor achiziționa 

vopsea pentru scenă. 
 

DATA DEPUNERII FORMULARULUI ______28.02.2022_____________________ 

NUME, PRENUME APLICANT____DAMASCHIN ELENA___________________ 

SEMNĂTURA APLICANTULUI______DAMASCHIN_______________________ 

 

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

+ 
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