
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului
REAMENAJAREA MINI-PARCULUI "CEBURASHKA"
DIN STR. N. ZELINSKI 3O/3, MUN. CHISINAU,
REPUBLICA MOLDOVA

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general rezultd din lipsa unui loc de joaca
functionabil care sa ofere siguranta si conditii optime de joaca
pentru copii acestui cartier, precum si amenajarea mini
stadionului alaturat. Proiectul vizeaza crearea zonelor de joaca,
recreere si reabilitare pentru urmatoarele grupe de virsta: 3-6
ani,7-12 ani, 13+, care vor fi inverzite si divizate de trotuare.
Fiecare zona va fi amenajata cu elemente de joc, instalatii de
sport si acoperire terestra corespunzatoare.

Obiective specifice ale proiectului
Proiectul va oferi copiilor din acest cartier un spatiu
controlat dejoaca;

proiectul va oferi parintilor un sentiment de siguranta in
momentul in care isi vor lasa copii afara la joaca stiindu-
i departe de pericolele strazii;

proiectul va oferi un mini teren sportiv pentru
practicarea fotbalului/baschet/tenis de catre adolescenti
si adulti;

proiectul va oferi persoanelor, inclusiv celor in etate un
loc de recreere si reabilitare.

Activitati
Pregatirea terenului in vederea inceperii lucrarii.
Organizarea si functionarea echipei de lucru.
Achizitionarea materi alelor necesare.

Executarea tuturor lucrarilor necesare.

Finalizarea si darea in folosinta a mini-parcului
terenului sportiv.
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Beneficiarii
BeNgpTcTRRII ACESTUI PRoIECT SUNT ToATE CATEGoRIILE DE

PERSOANE DIN ACEST CARTIER. DE LA COPII MICI PINA LA
VIRSTNICI.

Durata proiectului

(data tnceperii ;i tncheierii)



Suma totald a Proiectului 300000 lei

Suma solicitatd de la Primdrie 150000 lei

Contribu!ia benefi ciarului Benefeciarul va incheia parteneriate cu Federatia
Moldoveneasca de Fotbal, care va oferi acoperire necesara
pentru mini-stadion si porti pentru fotbal; cu intreprinderea
MunicipalS "Asociafia de gospoddrire a spafiilor verzi", care vor
curata mini-parcul de arbusti si copacii avariati.

Categoria proiectului (mic/mare) I 'de 
semnaturi colectate (Anexa I )

Descrierea detaliatl a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descriefi scopul, activitdfile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completafi aceastd
secliune dupd ce vefi completa celelalte secliuni ale prezentului formular.

Fostul Parc "Ceburashka" fiind cunoscut si vizitat de catre majoritatea locatarilor sec. Botanica,
urrnare a trecerii anilor a fost distrus. in prezent el este unul periculos, inpracticabil si neatractiv.
Locatarii acestui cartier intentionau de mai mult timp sd inldture acest neajuns, executind unele
lucrari cosmetice cu propriile forte si cheltuieli. Totugi lipsesc resursele financiare pentru procurarea
echipamentului de joacd pentru copii mici, instalarea unor aparate fitness pentru adolescenti, parinti,
virstnici, procurarea si instalarea cosurilor de gunoi, renovarea trotuarelor din cadrul acestui mini-
parc, constructia unui pavilion din lemn, amenajarea terenului sportive adiacent. Prin intermediul
acestui proiect, se.preconizeazd executarea lucrarilor, procurarea materialului si utilajului necesar gi
instalarea acestuia in mini-parc. in urma realizdrii acestui proiect va fi amenajat un teren de joacd
pentru copii si recreere pentru adulti cu o supra ;5 de aproximativ 200 mt. La intrarea in parc va fi
instalat un arc de metal cu denumirea parcului, in centru va fi amenajata o gradina cu flori in forma
personajului animat "Ceburashka", inconjurata de pavaj de tip caramida, dela aceasta vor porni 4
poteci care vor constitui trotuarele. Avind in vedere ca parcul are o forma dreptunghiulara, acesta
necesita afrpavat in jur (Anexa2).



Relevan{a Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect qi ce nevoi locale vor fi abordate? Descriefi ini{iativele relevante
ale altor actori. De ce este importantd implentarea Proiectului (obiectiv qi nu subiectiv).

Locurile de joaca si recreere pentru copii din preajma blocului este o necesitate acuta. Aceasta este
obligatorie datorita faptului ca este o parte vitala a copilariei si are o mare influienta asupra
dezvoltareapsihica si fizica a acestuia, consolidindu-i capacitatile si abilitatile.

Astfel, terenul respectiv, care pentru copii mici este la moment unul periculos, infunctionabil,
incomod, neatractiv, necesita o reamenajare costisitoare, pe care locuitorii cartierului nu sunt capabili
sa o ofere, iar mini-stadionul nu dispune de acoperire terestra necesara si porti de fotbal. Totodata,
divizarea zonelor de joaca pe segmente corespunzatoare virstei, instalarea unui complex de fitness va
oferi posibilitate si adolescentilor sa isi petreaca mai mult timp la aer liber, intr-un loc sigur, sa-i tina
departe de pericolele strazii. Acest complex este binevenit si de adulti si virstnici, cei din urma
neavind posibilitatea de a se deplasa in parc pentru a practica sport, pentru asi mentine forma fizica si
a duce un mod activ de viata.

Avind in vedere ca cartierul este foarte populat, amenajarea acestui spatiu va oferi un confort
psihologic si social tuturor familiilor, rezultatul este unul de lunga durata, de el se vor folosi generatii
in sir, care vor ingriji de acesta. Totodata, acest spatiu va oferi o imagine ingrijita si estetica a

cartierului, care se va bucura de practibilitate, confort si popularitate. Astfel rezultatul proiectului va
constitui un exemplu pentru alte cartierelsectoare de a participa la proiecte de acest gen, pentru a
imbunatati aspectul exterior al intregului oras si de a folosi rational si util spatiile din preajma
blocurilor.

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Cu prilejul mai multor intdlniri a locatarilor acestui cartier, absenfa amenajarii respectivului teren
este o temd frecvent adusd in discufie atit de catre copii, cit si de parintii si buneii acestora. Pe ldngd
domiciliu, terenul'de joaci reprezintd, unul din cele mai importante spa{ii pentru viafa copiilor.
Abilitdfile sociale gi motorice, pe care copiii le dgzvoltd pe terenurile de joacd, au repercursiuni pe tot
parcursul viefii. Prin urmare, utilajele de joacd nu seryesc doar pentru distrac(ie, ci sunt valoroase gi
din punct de vedere pedagogic si dezvoltareafrzica.

Obiectivul general este crearea zonelor de joaca, recreere si reabilitare pentru urmatoarele grupe de
virsta: 3-6 ani,7-12 ani, 13+ . Fiecare zona va fi amenajata cu elemente de joc, instalatii de sport si
acoperire terestra (podea) corespunzatoare.

Amenajarea acestui teren va contribui la comfortul psihologic al tuturor familiilor din acest cartier,
dar si la practibilitatea terenului mentionat. Rezultatele proiectului au o relevan{d deosebitd pentru
aceste familii, el va fi utrlizatzilnic de sute de persoane si copii, in decursul a multor decenii.

In anii urmatori si/sau prin intermediul altor proiecte sociale, locataiii intentioneaza sa obtina
finantare pentru perfectionarea acestuia, de exemplu iluminarea acestuia, instalarea unor tribune si
vestiar pe terenul sportiv, completarea mini-parcului cu instalatii care lipsesc, etc.



Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru arealiza scopul) ale proiectului?
o Pregatirea terenului in vederea inceperii lucrarii.
o Organizarea si functionarea echipei de lucru.
o Achizitionareamaterialelornecesare.
o Inlocuirea balansoarelor, leaganelor si toboganului cu altele noi
. Amenajarea unui spaliu cu nisip.
o Montarea unor baneute pe margine.
. Imprejmuirea cu gard a zonei de joaca.
o Instalarea unui pavilion de lemn.
o Instalarea unui complex cu aparate fitness.
o Repararea trotuarelor din mini-parc.
o Nivelarea si acoperirea suprafetei terestre cu materialul necesar a mini-

stadionului.
. Imprejmuirea mini-stadionului cu gard.
o Instalarea portilor pentru fotbal.
. Finalizarea si darea in folosinta a spatiului de joaca si sport.

Activitlfile Proiectului

Prezentali lista activitE{ilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzdnd locul desfrqurdrii,
numdrul participanfilor, metodologia, subiectele puse in discufie, etc. Descrieli acfiunile relevante care
au fost realizate de alti actori in acest domeniu. Asigurafi-vd cd femei gi bdrbali, in egald misuri vor fi
implicali gi vor beneficia din activitSlile proiectului.

- Curatarea arbustilor si copacilor avariati 1i.M. "Asocia{ia de gospoddrire a spa(iilor verzi");
-Amenajarea gradinii cu flori;
-Nivelarea si acoperirea terestra, imprejmuirea cu plasa a mini stadionului (Federatia

Moldoveneasca de Fotbal);
-In stalarea portilor pentru fotbal (Federatia Mo Idoveneasca de Fotbal);
-Cumpdrarea gi trasnportarea betonului (pentru montaj);
-Cumpdrarea gi trasnportarcapietrigului (pentru protec{ie impotriva cdderii);
-Cumpdrarea gi trasnportareanisipului (pentru protecfie impotriva cdderii);
-Amenajarea cdrdrilor in parc;
-Instalarea bordurii;
-Divizareaterenului pe zone (Anexa 2);
-Acoperirea zonelor cu podeaua corespunzatoare (Anexa 2 si 3);

Procurarea, transportarea qi instalarea utilajului:

-Arcul de la intrarea in parc cu denumirea acestuia;
-Teren de joacd cu nisip ;

-Complexe de joacd;
-Casute ;

-Tabla de scris;
- Balansatoare pentru copii cu virsta 2-6 ani;
-Balansatoare pentru copii cu virsta 7-13 ani;



-Pavilion din lemn;
-Instalatii pentru fitness si sport in aer liber;
-lnstalatii pentru Street Workout;
- Gard-plasa, porti de fotbal (Federatia Moldoveneasca de Fotbal);
-Cosuri pentru gunoi;
-Banci.

Echipa de lucru care va monitoriza lucrarile va fi formata din 4 locatari, la lucrarile propriu-zise va
participa un numar mai mare de persoane.

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Proiectul respectiv are o importanta majora pentru toti beneficiarii. Terenul de joaca, terenul
sportiv, aparatele pentru sport vor fi functionale decenii la rind, astfel ele vor fi folosite de multe
generatii. Locatarii vor asigura ingrijirea acestor utilaje si acestui spatiu, reparatia cosmetica a

acestora in caz de deteriorare sau uzare.
Totodata, va fi format un grup pe retelile de socializare (Facebook, s.a.) cu denumirea mini-
parcului, in care periodic vor fi plasate initiative, noutati, fotografii, activitati, etc.

Buget

Nr. Denumirea

lucrdri,

material etc.

Cost per

unitate

Nr unitdli Total Comentarii
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Anexa 3

Termenii de Referintn (TR) pentru proiectarea terenului de joaci qi sport in mini-parcul
,,Ceburashka" (sectorul Botanica, municipiul Chigin[u) Adresa: N. Zelinski 30/3

din3ll07/2017
Obiectiv: Crearea zonei de joaca, reabilitare gi de recreere pentru locuitorii caselor adiacente,

pentru grupele de vdrstd: 3-6 ani,7-12 ani,l3+. Divizarea parcului pe zone conform grupelor de vdrstd,
planificarea potecilor/trotuarelor care le vor separa, inverzirea zonelor, gruparea si aranjarea
elementelor si utilajului de sport gi joaca'conform grupei de vdrstd, acoperirea terestra a fiecarei zone
cu materialul necesar.

Descrierea zonelor: Intrarea in parc va fi ?nconjurata de un arc de metal cu denumirea parcului, in
mijlocul parcului trebuie sd fie amenajata o gradina/oaza de flori in forma personajului animat
"Ceburashka". in jurul acesteia de creat o poteca circulard (de tip ,,cdrdmidd"). De la poteca circulard
vor porni 4 trotuare drepte sub formd de ruze. Avand in vedere forma dreptunghiulara a mini-parcului,
el trebuie sa fie inconjurat de trotuar (vezi Anexa2).
Descrierea zonelor:
Zonz l- este conceputa pentru copii mici si pregcolari, de la 3-6 ani, in acest segment de obicei se

instaleaza casute, topogane cu indlfimea de cel mult 0,6 m, leagane/balansoare pentru bebelusi, spatiu
cu nisip, tabla, complex de joaca cu o inaltime nu mai mult de 0,8 m. Aceastd zon6 trebuie sd fie
ingrdditd in jurul perimetrului, gardul servind totodata si ca banci. Acoperirea terestra trebuie sd fie
executata din plite de cauciuc cu o grosime de minim 25 mm, montate pe un amestec de nisip gi pietrig
sau pe o baza de beton cu grosimea de 80 -100 mm. Toate elementele de joaca trebuie sd corespunda

Standardelor Europene de Siguranld a terenurilor dejoacd EN I 176.

Zona2 - este destinata pentru copiii in virsta de7-12 ani, gi ar trebui sd fie compusa din elemente de
joacd qi complex sportiv cu o inaltime de lm-l.2m, leagdne cu scaune obisnuite etc. Acoperirea zonei

de joaca va fi sub forma de nisip, iar in scop de securitate, unele portiuni cu plite de cauciuc, cu o
grosime de minimum 25 mm.
Zona 3- este proiectata pentru adolescenli cu vdrsta de la 13 ani in sus. Aceasta trebuie amenajata cu

elemente de Street Workout - antrenamente pentru un mod sanatos de viata (bare orizontalelparalele,
ansamblu de gimnasfica, etc.). Acoperirea terestra - plite de cauciuc cu o grosime de 25 mm.

Zona 4z este destinata pentru adulti si virstnici. Misiunea acestei zone este de reabilitare, astfel aici se

vor instala aparate gi echipamente de fitness in abr liber pentru toate grupele musculare (aparate de

fitness pentru musculatura muschilor abdominali, oblici, membrelor inferioare, superioare, spatelui

etc). Suprafata terestra va fi acoperita cu pietricele, grosimea stratului de 10 cm.

Pe teritoriul alaturat mini-parcului, este necesar de amenajat un teren sportiv multifuncfional (mini-
fotbal, volei, tenis, baschet), prin urTnare de instalat porli pentru mini-fotbal, panouri cu cosuri pentru

baschet, instalatie pentru volei. Este necesar de a nivela suprafata terestra cu un amestec de nisip,
pietris, beton, ca apoi acesta sa fie acoperit de un gazon sintetic, iar perimetrul acestuia sa fie
imprejmuit cu garduri de plas6, de iluminat. in jurul terenului sportiv este necesar de aranjat poteci

pavate de ocolire, bdnci pentru sustinatori, un mini vestiar pentru juc[tori.
Totodata, informam ca pentru terenul sportiv multifunctional si pentru mini-parcul "Ceburashka"

este necesara planificarea cablurilor electrice pentru instalarea sistemelor de iluminare, cu aproximativ
10 kW i h. Locuitorii intentioneza pe viitor sa aplice si la alte proiecte sociale si/sau sa obtina
finantare din bugetul local destinat inbunatatirii aspectului orasului.




