PROIECT
prezentat la mun. Chisinau pentru ciclul de proiecte a.201-7 - 2018 din

bugetul civil
1.

'\/

Titlul proiectului

;-

-

Perfectarea relelei de ap5
canalizare la blocuri de locuit
selectate , $i reutiltzarea pa{ial[ a
apei uzuale din apartamente
o

mun. Chigin[u ciclul de proiecte a.20]-7 - 20tB

PROIECT
prezentat la mun. Chisinau pentru ciclul de proiecte a.2OI7
din bugetul civil
L.

-

2018

Titlul proiectului ; -

2. Obiectivul general al proiectului : 2.1. Reducerea cantitatii de apa calitativa ierosita in prezent in procesul de functionare a sistemului
sanitar de deservire a locatarilor din apartamente.
2.2. Economii concrete la achitarea facturilor pentru apa si canalizare

3.

Obiective specifice ale proiectului ; -

3.L Redresarea situatiei defectuoase , tehnic invechite si lipsita de moralitate , constatata in

---./

managementul deseurilor din cadrul cartierelor locative.
3.2. Apelarea la impimentarea progresului tehnic, a unor concepturi , ne standarte , radicale pentru
a micsora aria de formare si extindere a deseurilor concomitent si a volumelor de resurse naturale
epuizabile catastrofal , in cazul propus - a apei potabile , caz deosebit pentru mun. Chisinau care nu
prea are asigurari garantate de acumulari.

4. Activitati;

.
--

4.1. Acumularea transparenta a celor mai potrivite adrese a blocurilor de locuit pentru montarea
sistemei tehnice de economie a apei si a cheltuielelor banesti ale locatarilor la plata pentru apa si
canalizare .
4.2. Sustinerea variantei tehnice cu documentatia tehnica si de proiect .
4.3. Identificarea transparenta a echipelor de specialisti de executie a utilajului tehnic .
4.4. Identificarea transparenta a echipelor de specialisti de montare a utilajului tehnic .
4.5. Asigurarea financiara a lucrarilor din fondul bugetului social al Primariei mun. Chisinau si de
la beneficiarii din apartamente .
4.6.lucrari practice .
4.7. Elaborarea si implimentarea mecanismului de monitorizare a calitatii si graficului de montare .
4.8. Schitarea pe parcursul lucrarilor pe etape / prima - L4 noiembrie a.20t7 , a doua - L4
noiembrie a.2018 / a unui chestionar de publicitate .
4.9. Conlucrarea echipelor de lucru cu persoanele de monitorizare a lucrarilor .

5. Beneficiarii;

-

Locatarii din apartamentele selectate la instlare.

6. Durata proiectului ; 14 septembie 20t7
7.

Suma totala pentru proiect ;

-

l_4

noiembrie 20L8

- 30 000 lei

8. Suma solicitata de Ia Primarie ; - 28 000le
9. Contributia Beneficiarului; - 2000lei
L0. Categoria proiectului

2.

-

mic

-

Lista de semnatri se anexeaza

.

.

PROIECT
prezentat la mun. Chiginiu pentru ciclul de proiecte a.20L7
din bugetul civil

-

2018

Proiectului - Perfectarea retelei de apl - canalizare la blocuri de locuit selectate , si reutilizarea
pa4iald a apei uzuale din apartamente , este o propunere tehnicl de a rezolva problema de a utiliza
mai rational , mai gospodareste , apa , una din resursele naturale importante , care din an in an
devine mai costisitoare gi mai problematicd . Chigindul demult a trecut peste limitile rationale la
numarul maximal de populare conform studiului gi concepliilor urbanistice cunoscute, deci ramine
ca injinerii s[ perfecteze starea problemelor din mers. Locuitorii in prezent nu mai sunt in stare sd
asopere facturile lunare exagerat de mari . Cele mai mari volume de ap5 utilizata pentru oras sunt
cele din cartierele reziden$ale cu blocuri mari de locuit. Obiectivul general al prdiectului : - este
reducerea cantitatii de apd calitativd ierositi in prezent in procesul de functionare a sistemului
sanitar de deservire a locatarilor din apartamente. Deci o reducere tehnicl dar nu reducere prin
sistari , sau alte trisnii de a atinje economii care sunt cunoscute . IatI cE vine alta , care vine cu
economii concrete la achitarea facturilor pentru api si canalizare . ELEMENTE DE CALCUL; Sa
constatat ca traditional in mediu , o familie la general , lunar utilizeaza si achita 10-15 m.cub. a/c .
Din aceste ; 8 - 12 m.cub. se consumd la blocul sanitat . /Structura functionala a apartamentelor
ca regula formeazd retele sanitare in coloane sanitare separate /. Deci, din I - 12 m.cub. 4-8
m.cub. merg la lavuar, du$ , cadd de b5i si magina de spalat . Iati , anume acest volum se varsd in
sistemd pe lingd cele 4 m.cub. vdrsate direct in unitazul aurit. Acuma dacd acumulam 4-6m.cub. din
apa uzuala la spalatorie intrun vas rezervor gi o directionam in unitaz inlocuind cele 4-6 m.cub.
care mergeau direct in unitazul aurit obtinem o economie de 4-6 m.cub. apa - linar. Astazi aceasta
economie annual este de 600 - 900 lei, mine va creste simlitor, concomitent cu tarifurile fabuloase.
Proiectul social initiat este important fiind cd implimentarea lui real va demonstra cum cu mici
eforuri se face economie , se micsoreazd volumul degeurilor lichide pentru ora$ , vor fi mai mici
alocari in managmentul deseurilor pentru cartiere .
Obiectivul specific ale proiectului; - Redresarea situatiei defectuoase , tehnic invechite gi lipsita
de moralitate , constatatd in managementul degeurilor din cadrul cartierelor locative prin solutie
tehnicd simpld, prin ralionalment .
Impimentarea progresului tehnic, a unor concepturi , ne standarte , radicale pentru a micsora aria de
formare si extindere a deseurilor concomitent si economia volumelor de resurse naturale
epuizabile , evident se va rdscumpdra in progresie geometric[ pe termen lung.
Activitagi si pagi necesari pentru finalizarea proiectului; Acumularea
transparentl a celor mai potrivite adrese a blocurilor de locuit pentru montarea
1.
sistemei tehnice de economie a apei gi a cheltuielelor banegti ale locatarilor la plata pentru apd 9i
canalizare
2. Sustinerea variantei tehnice cu documentatia tehnic ai de proiect .
3. Identificarea transparentd a echipelor de specialigti de execulie a utilajului tehnic .
4. Identificarea transparenti a echipelor de specialisti de montare a utilajului tehnic .
5. Asigurarea financiard a lucrarilor din fondul bugetului social al Primdriei mun. Chigindu gi de la
beneficiarii din apartamente
6. lucrari practice .
7. Elaborarea gi implimentarea mecanismului de monitorizare a calitatii gi graficului de montare .
8. Schitarea pe parcursul lucrdiilor pe etape / prima - 14 noiembrie a.20L7 , a doua - 1-4 noiembrie
a.2018 / a unui chestionar de publicitate .
9. Conlucrarea echipelor de lucru cu persoanele de monitorizare a lucrf,rilor .
lO.Conlucrarea echipelor de lucru cu locatarii din apartamentele selectate la instlare pe durata
proiectului; 1-4 septembrie20l7 - l-4 noiembrie 2018 .
tel. de Ia
3.

echipa; - 068 517 803, 069 39 40 4L

data ; 28.07.2017

Descrierea detaliat[ a Proiectului

:

Proiectului propus are ca scop ; - Perfectarea retelei de ap5- canalizare la blocuri de locuit, si
reutilizarea pa4iald a apei uzuale din apartamente , gi concomitent este o propunere tehnicl de a
rezolva problema de utilizare mai rational , mai gospodareste a apei , una din resursele naturale
cele mai importante, care din an in an devine mai costisitoare gi mai problematicd nu numai
pentru mun. Chiginiu dar 9i pentru MOLDOVA.
Pentru inceputul descrierii proiectului Va expunem motivalia proiectului - am con$tientizat ce

lOm.cub.deapdierositdlunardeofamiliede4persoaneestelaziuadeaziun a-b-u
- z.
Aceastd stare Ar societate se mentine din timpurile cind apa curgea pe toate drumurile fara nici o
socoteald , nemai vorbind de blocurile sanitare din apartamente. Dar atunci drumuri , cartiere gi
apartamente erau de zeci de ori mai pugine . Cum pare propo4ia ; 10 m.cub. atunci gi l-0m.cub.
4 c5ldiri. ,
acuma.? Dar in 70 o/o dtn sate din Moldova , apa potabila utilizatl pe zi este de 3
aproximativ 1.0 m.cub. Ia gospodlrie pe lunE.
Proiectul tehnic este un supliment la coloana de ap[ gi canalizare pentru fiecare apartament de
acumulare a unei pd4i din apa utilizat[ in spaliul apartamentului la indlflme care se directeazd
pentru utilizare repetatd - spilarea unitazului . Mai simplu de inleles , similar cum a apdrut boilerul
pentr apd ferbinte. Mai departe se intocmegte proiectul , se pregetesc in atelier instaldrile .
Se anungd public proiectul social , se vor aduna doritori de modificare a blocului sanitar gi la
concret se vor implanta accesoriile . Proiectantul prevede materiale durabile ( inox, metal, plasticuri
cu agrement ). Beneficiarul particip[ cu contribulia la proiect. Conform graficului se indeplinesc
lucrdrile definitiv. Dup[ aceasta iniliativa de perfectare va fi preluati masiv de algi locatari deacuma
pe cont propriu , cu modificari la caz concret in care costul perfect[rilor va fi trecut in cel a
4000 lei plus
reparatiilor de apartament . Cheltuielile suplimentare vor fi doar de 2500
entuziazm , care se vor rlscumpira in 2- 3 ani .
A fi binevenita o dispozitie a Primiriei cu privire la studierea obligatorie a problemei de utilizare
a resurselor naturale cu perfectarea tablourilor existente Ia moment , prin activitdfl anuntate cu
atragerea gi cointeresarea neintirziatd a specialigtilor de fo4i gi a celor tineri la problem5.
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-

BUGETUL
- perfectarea

pentru Proiectul

ietelei de apd - canalizare la blocurile de locuit selectate , gi

reutilizarea parfiali a apei uzuale

1.

.

SUMA DIN BUGETUL SOCIAL

Lucrdri
demolare,
construire

1000 lei

Executarea
rezervorului

2000

Accesoriile de
funcfionare

500

Instalarea

750

sistemei
Montarea
accesoriilor

1000

Diverse
cheltuieli

250

Cheltuieli

250

4

apart.

8

8000

4 buc.

8000lei

8

16000

4 seturi

2000lei

8

4000

4 apart.

3000lei

8

6000

4 apart.

4000lei

I

8000

4 apart.
8

4 apart.

mecanisme,

4000lei

8

1000 lei
2000
1000 lei
2000

tehnicl
Documentarea
Documentarea
tehnicd

2

1500

. SUMA CONTRIBUTIILOR
500

3. BUGETUL TOTAL:
NOTA;

8

2000 lei
4000

4 apart.

6000lei

8

12000

4 apan.

250

juridicd

lei

DIN BUGETUL LOCATARILOR:
2000

lei

2000

lei

300001ei

1 coloand

LcoloandA/C

1. Proiectul prevede a fi realizat in ansamblu la 4 nivele la un bloc cu 5 etaje
2. Prin urmare poate fi gi extins gi la un bloc cu 9 etaje seria - 1-43 pentru 1- coloanl A/C
din scard cu 60 000lei.
5.

A/C

