
Anexa nr. 1 la Regulamentului
bugetului civil in municipiul
Chiqinau

Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

TitlulProiectului DeSCri rea detatiatd a proiectul"t TJ*51J-* Sisioi

Obiectivul general al proiectului fno\-.Ji^ .i I'r3eLjit q o.ni --Q,gc,r- *bo'^,-
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Obiective specifice ale proiectului
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ActivitSti

Beneficiarii
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Durata proiectului

(data tnceperii ;i incheierii)
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Suma totalS a Proiectului ,\ 50.ooo q:

Suma solicitatd de la Primirie 4 SO . oooQ'i

C o ntri bulia b en efi ciarului

Categoria proiectului [mic/mare] Se include numdrul de semndturi colectate H *-



Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescriefi scopul, activitilile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completali
aceasti secliune dupi ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.

Relevanta Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descriefi iniliativele relevante
ale altor actori. De ce es[e importantl implentarea Proiectului fobiectiv 9i nu subiectiv].

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice [pagi necesari pentru a
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realiza scopulJ ale proiectului?
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Activitifile Proiectului

Prezentali lista activitifilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul deslE;ur5rii,
numirul participanlilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descrie!i acliunile relevante chre
au fost realizate de alli actori in acest domeniu. Asigurafi-vi ci femei gi birba!i, in egali misuri vor fi
implica!i gi vor beneficia din activit;!ile proiectului.

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?
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Buget



Nr Denumirea
lucriri,

material etc.

Cost per
unitate

Nr unitifi Total Comentarii




