Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul

DRUMUL SPRE CNAUTNTTA - UN DRUM SIGUR

Proiectului
Obiectivul
general al
proiectului
Obiective
specifice ale
proiectului

Drumul spre Grddinifa 174 va deveni un drum sigur, calitativ pentru cel
230 copii, 230 de pirinli care vin zilnic in instiutufie, dar gi pentru cei 130
locuitori din casa al6turat[, cu adresa strada Korolenco 57.

Reabilitarea drumului de acces spre gr[dini1[, care este foarte
deteriorat, inestetic qi este un pericol pentru sdnltatea gi siguranla
copiilor care vin zilnic la gr[dini!6, dar qi pentru locatarii din
preajmd- blocul locativ din strada Korolenco 57;
Asigurarea porfiunii de drum a irnui aspect estetic. Grddinila este
amplasatd in vecindtatea Institutului Nafional de Neurologie 9i
Neurochirurgie. Drumul deteriorat creazd o impresie proasti
delegaliilor oficiale, pacienlilor de la institufia datd care vin din

intreagarepublicd gi de peste hoptare.
Amenajarea unei parcdripentru maginile pdrinfilor care aduc zilnic
copii la grddinil[

Activit6!i

1. ELABORAREA PROIECTULUI lTiulie- 28 iilie2Ol7
A. Lucrul de informare al p[rinlilor-beneficiari de serviciile Gr[dini{ei 174 9i
al locatarilor blocului Korolenco 57 despre oportunitatea participirii cu
proiectul dat la Programul ,,Buget civil al primSriei".

al

pdrinJilor-beneficiari de serviciile Grddinitei 174 $i
al locatarilor blocului Korolenco 57 despre necesitatea reabilitirii
drumului de acces spre Gridinild, implicarea in proiect cu propria
contribulie;
C. Elaborarea proiectului: completarea formularului de participare, calcularea
bugetului, colectarea de semndturi de la beneficiari.

B. Lucrul de informare

NOSTRU
01 SEPTEMBRIE.I5 SEPTEMBRIE 2017.

2. PROMOVAREA PROIECTULUI

proiectului pentru a fi votat'
Partenerii-pdrin{iicarefrecventeazd gr[diniJa ne vor ajuta prin lansareaunei
campanii de informare pe relelele de socializare'

Vom lansa o campanie de promovare

a

3. IMPLEMENTAREA PROIECTULU
01 OCTOMBRIE

.3I DECEMBRIE2

20L7.

Crearea unui grup de lucru alcdtuit din reprezentanfi ai parinfilor, inginerul
57
-responsabil de la DETS a sectorului Centru, locatari din blocul Korolenco
care vor monitoriza calitateadesfbgurdrii lucr[rilor, respectarea termenilor,
implicarea cu forfa de muncd in realizatea lucrdrilor'

4. ASIGURAREA DURABILITATII PROIECTULUI REALIZAT
2017-2027

Gr[dinila igi asum[ responsabilitatea in anii urmdtori de a monitoriza
va
pdstrarea aspectului drumului reparat, va preveni deteriorarea lui,
realiza lucrdri de reparaf ie in cazrtl unor eventuale deteriordri;
asigura crealea unui aspect estetic
pomilor decorativi, a florilor.

Vom

al

acestui drum prin sbdirea

copii (230 copii) , p6rin!i( 200 persoane ) 9i angajalii Gradinifei Nr.
n+ @o persoane) care vin zilnic la grddinila pe acest drum;
Locatari blocului cu adresa strada Korolenco 57 ( 100-130 persoane);

Beneficiarii

3. oaspefii capitalei, incfusiv delegafii oficiale care vin in preajm6,
Institutul Na{ional de Neurologie.
17

ruln 2017 - 31 DEcEMSRIP 2017:
17 iulie-

28 iulie 2017

Durata
proiectului

1.
2.

ELABORAREA PROIECTULUI

(data inceperii Si

3.

IMPLEMENTAREA PROIECTULU
01 OCTOMBRIE -3T DECEMBRIE22OIl.

4.

ASIGIJRAREA DURABILITATII PROIECTULUI

incheierii)

PROMOVAREA PROIECTULUI OI SEPTEMBRIE-Is SEPTEMBRIE2OIT;

REALI7LT

2017-2021'

la

Suma totald" a

160

000 lei

Proiectului
Suma

150 000lei

solicitatd de la
Primdrie

Contribulia
beneficiarului
Categoria
proiectului

(mic/mare)

10

000 lei (munca unor muncitori care vor participa la lucrdrile

de

reparafie.

Categoriaproiectului mare
Listele cu semn[turile colectate se anexeazd:
-semn[turile pdrinJilor-beneficiari de serviciile Gradinilei
-semndturile locatarilor din blocul vecin cu adresa Korolenco 57'

Descrierea detaliati a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitdlile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect.
Completagi aceastd secliune dupd ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului
formular,

acestui proiect ne propunem sd repardm drumul de acces spre grddiniJd
fost
care la moment este foarte deteriorat (a-nex6 pozele): in urma ploilor abundente a
pe
distrus trotuarule copaci silbatici cresc din asfalt, tomberoanele de gunoi amplasate
cade pe drum'
strada Korolenco nu sunt plasate pe un loc special amenajat 9i gunoiul
pot fi
Aceste lucruri duc eventual la riscuri pentru copii: nu este trortuar-copii
nu existd, iarna
accidentafi de maqini, cu cdrucioru nu pofi merge pe trotuar pentru cd el
polei'
acest drum este un co$mar-nu exte o bard de sprigin pe timp de gheluq sau
la
duce
va
pentru cd drumul vine in pantS - 35 grade. Realizarea proiectului
asigurarea unei deplasdri ftri pericole spre Grddinifd'

Prin realizarea

Relevan{a Proiectului

iniliativele
Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli
relevante ale altor actori. De ce este importantd implentarea Proiectului (obiectiv 9i nu
subiectiv).

Drumul nu a fost reabilitat din 1984, anul cind a fost construitd GrSdinila. In
Timp de 34 ani el a degradat puternic ai este la moment un factor de pericol
pentru oameni: pentru senetatea gi siguranfa copiilor care vin zilnic la grddini![,
iar gi pentru locatarii din preajm6- blocul locativ din strada Korolenco 57;
Asigurarea unui aspect estetic porliuni date de drum. Grbdinifa este amplasata
in vecin6tatea Institutului Nafional de Neurochirurgie. Drumul deteriorat creazd o
impresie proast6 delegafiilor oficiale, pacienfilor de la institufia datd care vin
din intreaga republic

Ai de

peste hoptare.

la
Amenajarea unei parc[ri pentrumaginile pdriniilor care aduc zilnic copii
grddinifl. La moment ei parcheazl, maqinile haotic, pe unde nimeresc.

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

pentru copiii Ei maturii care se dePlaseazd
siguranld
acest drum. O reparalie de calitate va asigura pentru cel pufin 10 ani o
pietonilor.

U" d*- stg"t, ce nu cteazd pericole

Obiectivele specifice ale proiectului
proiectului?
Descrieli obiectivele specifice (pa;i necesari pentru arealiza scopul) ale

i{iafdePrimiriaMnicipiuluiChi9iniu,,Buget
Civil". studierea CniAot,ti de aplicare, consultarea ideii de proiect cu
persoane-experfi

in

scriere de proiecte, specialigti

in lucrlri

de

reabilit^re^

drumurilor.
2. Scrierea proiectului, colectarea semniturilor de la pirinfii-beneficiari ai
serviciilor Gridinifei Nr. 174 si a locatarilor din blocul din vecinitate
strada Korolenco 57.
3. Depunerea proiectului la primirie' 31 iulie 2017'
4. Promovarea proiectului in comunitate pentru a fi votat.
0t.09.2017 -15.09.2017

.

a

IMPLEMENTAREA PROIECTULU
01 OCTOMBRIE .31 DECEMBRIE2 2017.
ASIGURAREA DURABILITATII PROIECTULUI REALIZAT 2017-2027.

'!/

Activitltile Proiectului
prezenta\ilista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluz6nd locul
etc. Descrieli
desf6gur6rii, num6rul participanfilor, metodologia, subiectele puse in discufie,
cd
actiunile relevante care au fost realizate de alli actori in acest domeniu. Asigurali-vd
proiectului.
femei gi bdrbafi, in egalr m6sur[ vor fi implicali gi vor beneficia din activitdlile
1.

Elaborare proiectului. Responsabil Gargtea Ludmila. Locul desgigurlrii

Gridini{a 174.
LA. Lucrul de informare al p[rin]ilor-beneficiari de serviciile Gr[dinifei 174 9i al
dat la
locatarilor blocului Korolenco 57 despre oportunitatea particip[rii cu proiectul
Programul ,,Buget civil al Primdriei Capitalei"'
174 9i al
B. Lucrul de informare al p[rinfilor-beneficiari de serviciile Grddinifei
acces spre
locatarilor blocului Korolenco 57 despre necesitatea reabilitdrii drumului de
Gr[dini1[, implicarea in proiect cu propria eontribufie;
calcularea bugetului,
C. Elaborarea proiectului: completarea formularului de participare,
colectarea de semndturi de la beneficiari'

1. PROMOVAREA PROIECTULUI NOSTRU
01 SEPTEMBRIE.I5 SEPTEMBRIE 2011.

pdrinlii care
campanie de promovare a proiectului pentru a fi votat. Partenerii
de informare pe relelele
frecventea zEt grdd\nifa ne vor ajuta prin lansarea unei campanii

vom lansa o
de socializare.

2. IMPLEMENTAREA PROIECTULU
01 OCTOMBRIE .31. DECEMBRIE2 2017.

inginerul -responsabil
Crearea unui grup de lucru alcdtuit din reprezentanli ai parinfilor,
57 cate vor monitoriza
de la DETS a sectorului Centru, locatari din blocul. Korolenco
cu forla de munc6 in
calitatea desftquririi lucrdrilor, respectarea termenilor, implicarea
realizarca lucrbrilor.

3. ASIGURAREA DURABILITATII PROIECTULUI REALIZAT

2017-2027

pdstrarea
GrSdinila iqi asumS responsabilitatea in anii urmStori de a monitoriza
realiza lucrdri de
aspectului drumului repatat, va pleveni deteriorarea lui, va
reparaJie in cazul unor eventuale deteriorlrd;

asigura crearea unui aspect estetic
decorativi. a florilor.

Vom

al

acestui drum

prin

sddirea pomilor

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?
Efectuarea unei reparafii de calitate va sigura pentru copiii 9i maturiii ce se
deplaseazd pe drumul dat, o siguranlI qi va preveni eventuale cazuri de traumatism.
\ioi, angajafii de la Gr[dinila Nr. I74, ne asumdm responsabilitatea s[ monitorrzdm
plstrarea drumului prin metoda observ[rii. Putem sd facem constant aceasta
monitorizare pentru .a Gradinila funclioneafld12ore, iar seara aceastd obliga{iune va

reveni pazei de noapte.
Acelaqi lucru o uo. facelocatarii din casa cu numdrul Korolenco 57,Ia fel prin
metoda observdrii. I-am convins de aceastd necesitate in cadrul procesului de colectare
a semndturilor.
in cadrul lunarelor de curalenie qi inverzire in lunile martie, aprilie, octombrie, in
comun cu p6rinlii vom amenaja decorativ aceastd porliune de drum'

Buget

Nr.
1

I

Denumirea lucr[ri,
material etc.

Cost per

Nr unitagi

Total

105 m2

90825,00 lei

78 m2

67470.00let

unitate

Reabilitarea
trotuarului:
inl[turarea stratului de
asfalt vechi :
Preg6tirea porliunii de
asfalt, sdparea,
evacuarea pdmintului,
turnarea stratului de
pietriq, compactarea,
instalarea bordurilor,

865 lei per
m2

Asfaltarea.
2.

Reparalia gi
amenajarea parcdrii:
tnldturarea stratuluzi de
asfalt vechi :
Pregdtirea porfiunii de
asfalt, sSparea,
evacuarea pdmintului,
turnarea stratului de

865 lei per
m2

Comentarii

