Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

tt

(renovarea pi utilarea bazinuluide inot pentru copii in institu!ia pre;colari nr.1-58, sl.
Buiucani)

Titlul Proiectului

Obiectivul general al
proiectului

Obiective specifice ale
proiectului

,,Spune da pentru sdndtatea mea! Copilul de azi
viitorul de mAine!"

-

380 de copiii care frecventeazd, institulia pregcolard
nr. 158 din sectorul Buiucani, mun. Chiginau iqi vor
putea intrema sindtatea practicAnd inotul gi alte
exercilii acvatice, exercilii matinale de inviorare in
perioada estivald, vor participa la diferite activitdli
sportive facilitdnd dezvoltare a vitezer, indemAn6rii,
rezistenJei gi forlei.
Toate acestea aduc6nd beneficii fizice, cAt Ei sociale
in dezvoltarea armonioasd a copiilor .
Expertizarea construcf i ei g i i denti fi carea stdri i
generale de funcfionare a bazinului existent.
2
3

Planificarea gi efectuarea reparafiei propriu-zise.
Elaborarea unui mecanism de monitorizare a
implementarii pro iectului.
Renovarea utilajului bazinului.

Activitati

Cunoagterea gi identificarea problemelor ce au
condus la degradarea construcliei existente

(investigafii la teren), elaborarea proiectului in
perspectiva gi identificarea unor solulii tehnice
Stabilirea unui grup comun de lucru cu direcliile
responsabile din municipalitate pentru a
planifica/monitoriza lucrdrile de reparafie.
Crearea unui grup de monitorrzare compus din
parinfi care vor supraveghea executarea la timp
Ei calitativb a lucrdrilor.

380 de copiii de vdrstd preqcolard care
frecventeazd zilnic Institufia de invafamdnt
pregcolarnr. 158 in sectorul Buiucani.

Beneficiarii

Parinfii copiilor care frecventeazd, zilnic
gradinila prin faptul cd vor avea convingerea cd
la gradini![ sunt asigurate toate condiliile pentru
sdndtatea copiilor lor.
Administrafia institu{iei, OLSDI 9i APL prin
faptul c6,va asigura respectarea normelor
sanitare privind condiliile pentru educalia gi
ingrijirea copiilor orientate spre menfinerea qi
fortifi carea sanatafii.

Durata proiectulur
0

(data tnceperii

;i

1.08.20 t7 - 31.12.2017

incheierii)

Suma totald a Proiectului

150000 lei

Suma solicitatd de la Primdrie

100000 lei

Contribuf ia benefi ciarului

Categoria proiectului (mare)

Intrefinerea lunard a bazinului;
Achitarea serviciilor comunale :
Igtenizar ea sdptdmA naId, a b azinului.

mare

lista cu semndturi se anexeazd

Descrierea detaliatd a proiectului

Rezumatul Proiectului
Preocuparea pentru protecfia gi intdrirea sdnatafii se numdri printre cele mai vechi
preocupdri ale omului Ei este transmisd pAna in zilele noastre prin dictonul: ,,Mens sano
in corpore sano."
Majoritatea afecliunilor grave ale omului matur i;i au rddacina in starea de sdndtate din
copildrie si de aceea incd de mici copii trebuie protejali sa igi pdstreze sdndtatea, cea
frzicd", cea mintal6, in egala mdsurd.
In acest sens, cerinlele fala de asigurarea protecfiei sanatafii copiilor in instituliile
pregcolare este o activitate primordiald a conducerii instituliilor pregcolare qi Organului
Local de specialitate.
Institulia pregcolard nr. 158 este o unitate de educa.fie gi invafdmAnt care este
frecventatd,zllnic de peste 380 de copii. Realizeazd un proces educalional gi de ingrijire
a copiilor cu vArsta 3-617 ani in scopul dezvoltdrii lor fizice, cognitive, emofionale qi
sociale.
Asigurarea respectdrii normelor sanitare privind condigiile pentru educafia qi ingrijirea
copiilor orientate spre menfinere gi fonificarea sdndtdtii sunt realizate cu anumite
dificultafi. In conformitate cu normele sanitare din Regulamentul sanitar pentru
instituliile de educalie timpurie aprobat prin Hotirdrea de Guvem nr. 1211 din
04.11 .2016 gi vor fi aplicate cu 01.01.2018, Institu{ia ar trebui sd fie asiguratd cu bazin
de inot (103). Respectarea acestor noffne este dificild in institufie, deoarece actualul
b azin nu funcli o ne azd..
Pentru asigurarea normelor gi cerinfelor conform Regulamentului sanitar gi a oferi
servicii educafionale gi de ingrijire copiilor din comunitate este necesar de efectuat
reparu[ia Ei re0tilarea bazinului.
lindnd cont de dolean{ele parinlilor qi pentru implementarea normativelor legale
stabilite prin legislafie tindem ca proiectul sd devind realitate.

Relevanta Proiectului
Relevanfa proiectului va

fi

demonstratd prin mdsura in care activitalile planificate ale

proiectului au contribuit la realizarea scopului stabilit. Pentru a asigura acest lucru in
cadrul proiectului se va line cont de:
' Cooperare gi parteneriat cu Direclia de profil a sectorului
. Planifiaarea detaliata a tuturor sarcinilor qi activitdlilor
. Respectarea termenilor indicafi
. Implicarea in proiect a companiilor specializate profesioniste.
. Asigurarearespectdrii bugetului proiectului
. Realizarea integrall, a sarcinilor prevdzute in proiect
. Monitorrzarea continud a indicatorilor de performanla ai activitalilor
. Orientarea spre obfinerea rezultatelor estimate ale proiectului
. Orientarea spre reahzarea rezultatelor planificate gi atingerea scopului
proiectului.

Obiectivul general al proiectului
Crearea qi asigurarea condifiilor adecvate in Institulia pregcolard nr. 158 pentru
respectarea normelor gi cerinfelor prevdzute de legislafia in vigoare, cAt ;i stimularea
procesului de dezvoltare frzice gi psihice a copiilor si anume:

-

Intdrirea sistemului imunitar;
imbundtdlireasistemului respirator gi cardiovascular;
Antrenareamusculaturii copilului;
imbundtdlireaincrederii in sine, devenind mai independent gi responsabil;
Calirea organismului copiilor;
Mijloc de tratament terapeutic in diferite acfiuni.
Organizarea activitAlilor intre grupe de diverse vArste 3-51 6-7 an|

Obiectivele specifice ale proiectului
Proiectul va fi realizatin condiliile unui management efectiv de implementate tuturor
activitdtilor, fiind orientat spre atingerea obiectivelor gi a scopului enunlat. in acest
sens proiectul se vabazape:
1. Planificarea adecvatd qi concretd a sarcinilor
2. Alocarea sarcinilor pe fiecare responsabil

3.
4.

Organizarca concursurilor pentru selectarea companiilor care vor oferi un pref
mai bun pentru efectuarea lucrdrilor de reparafie gi de renovare a utilajului.
Anunfarea publici Ei selectarea celor mai bune oferte pentru materialele de
construcfie gi pentru procurarea utilajului Ei echipamentului.
Din toate cele menlionate strategia proiectului este: Eficien{i maximi - costuri

mici-realizare-scon!

Activiti{ile Proiectu I u i
1. Repara[ia bazinului- Selectarea ofertelor pentru procurarea materialelor de
construcfie.

2.

-

Concurs (selectarea echipei pentru lucrdri gi reparafii)
incheiereacontractului
Amenajarea gantierului

Echipa selecti va efectua lucrdrile de reparatie.
Dotarea cu echipament Ei utilaj - Contactarea companiilor
ofertelor
Analiza ofertelor
Selectarea companiei
Procurarea echipamentului qi a utilajului

Instalarea gi testarea echipamentului gi a utilajului.

gi colectarea

