Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului

Amenajarea Scuarului Ghibu cu mobilier urban și utilități pentru
orășeni.

Obiectivul general al proiectului

Creșterea calității și confortului spațiului public urban din centrul
orașului Chișinău prin transformarea Scuarului Ghibu într-un spațiu
comod și accesibil pentru oameni.
1. Evaluarea spațiului și identificarea problemelor existente.

Obiective specifice ale proiectului

2. Elaborarea unui Plan de Amenajare a mobilierului urban și
avizarea acestuia.
3. Procurarea și instalarea mobilierului urban și a utilităților.

Activități

1. Elaborarea conceptului de proiect și promovarea ideii în
mass-media.
2. Colectarea semnăturilor pentru susținerea proiectului.
3. Perfectarea Planului de Amenajare.
4. Curățirea și reîmprospătarea copacilor și spațiilor verzi din
scuar.
5. Procurarea și instalarea a 10 bănci urbane, a 5 coșuri pentru
gunoi.
6. Procurarea și instalarea barierelor de protecție a trotuarului
pentru prevenirea parcărilor ilegale pe trotuar.

Beneficiarii

1. Vizitatorii și colaboratorii Muzeului Național de Artă al
Moldovei
2. Elevii liceului ”Gheorghe Asachi”
3. Angajații și vizitatorii oficiilor din clădirea Casei Presei.
4. Pietonii de pe strada A. Pușkin și 31 august 1989.

Durata proiectului
(data începerii și încheierii)

1 ianuarie 2018 – 30 martie 2018.

Suma totală a Proiectului

45 000 lei

Suma solicitată de la Primărie

30 000 lei

Contribuția beneficiarului

15 000 lei

Categoria proiectului (mic/mare)

50 semnături

Descrierea detaliată a proiectului
Rezumatul Proiectului
Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați această
secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular.
Prezentul proiect își propune să contribuie la creșterea calității și confortului spațiului public urban din
centrul orașului Chișinău prin transformarea Scuarului Ghibu într-un spațiu comod și accesibil pentru oameni.
În acest sens ne propunem să amenajăm bănci, coșuri pentru gunoi și bariere de protecție a trotuarului în
scuar pentru a crea condiții ca oamenii să poată folosi acest spațiu pentru odihna și petrecere a timpului liber.

Relevanța Proiectului
Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele relevante ale
altor actori. De ce este importantă implementarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).
Este un fapt bine cunoscut că orașul Chișinău duce lipsă de spații publice confortabile și utile oamenilor.
Majoritatea spațiilor publice din oraș sunt în stare avansată de degradare și sunt abuzate de construcții
private. În vederea îmbunătățirii acestei situații, ne propunem să transformăm un spațiu neutilizat și pustiu
din centrul orașului într-un spațiu urban atractiv și comod pentru oameni.
Scuarul în care se află monumentul în memoria lui Onisifor și Octavian Ghibu este amplasat într-o zonă cu o
mare încărcătură istorică și culturală, între Ambasada României, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Casa
Presei și Liceul ”Gheorghe Asachi” care sunt obiective culturale și administrative de importanță națională.
Amplasat la intersecția a două străzi cu un flux pietonal major (Pușkin și 31 august 1989) scuarul formează o
oază de verdeață și umbră care nu poate fi valorificată din cauza lipsei mobilierului urban adecvat. În cazul
amenajării unor bănci, coșuri pentru gunoi și eliminării parcărilor ilegale de pe trotuar, scuarul ar putea oferi
un loc de odihnă și recreere pentru sute de oameni în fiecare zi.
Obiectivul general al proiectului
Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?
Obiectivul proiectului pe termen lung constă în creșterea calității spațiului public urban din centrul orașului
Chișinău și dezvoltarea rețelei de spații verzi și scuaruri în oraș.

Obiectivele specifice ale proiectului
Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?
1. Evaluarea spațiului și identificarea problemelor existente.
Pentru a înțelege de ce oamenii nu folosesc spațiul respectiv, este necesară analiza spațiului și identificarea
problemelor existente. Acest obiectiv a fost realizat la prima etapă de către autorii proiectului. Au fost
identificate următoarele probleme: lipsa locurilor pentru așezat, lipsa coșurilor pentru gunoi, parcările pe
trotuar.
2. Elaborarea unui Plan de Amenajare a mobilierului urban și avizarea acestuia.
Planul de Amenajare este un document de planificare care se elaborează de către un arhitect autorizat și este
avizat de către instituțiile de resort. Autorii proiectului vor elabora planul și îl vor depune spre avizare la
Direcția de Arhitectura a Preturii Buiucani.
3. Procurarea și instalarea mobilierului urban și a utilităților.
Pentru depășirea problemelor identificate ne propunem să procurăm 6 bănci urbane, 2 coșuri pentru gunoi
cu scrumiere și un tomberon de colectare separată a gunoiului. Instalarea mobilierului va fi realizată de
autorii proiectului.

Activităţile Proiectului
Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, numărul
participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți acțiunile relevante care au fost
realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femei și bărbați, în egală măsură vor fi implicați și
vor beneficia din activitățile proiectului.
1. Elaborarea conceptului de proiect și promovarea ideii în mass-media va fi realizată de autorii
proiectului și va avea drept scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la problema spațiilor
publice din oraș.
2. Colectarea semnăturilor pentru susținerea proiectului va fi realizată înainte de depunerea
proiectului și va fi anexată la Formularul respectiv.
3. Perfectarea Planului de Amenajare va fi realizată de către un birou licențiat de arhitectură,
contractat de către autorii proiectului și va reprezenta contribuția autorilor la proiect.
4. Curățirea și reîmprospătarea copacilor și spațiilor verzi din scuar va fi realizată de către ÎM ”Spații
Verzi” la solicitarea autorilor proiectului.
5. Procurarea și instalarea a 10 bănci urbane, a 5 coșuri pentru gunoi va fi realizată din banii oferiți de
Primăria Chișinău din Bugetul Civil municipal.
6. Instalarea barierelor de protecție a trotuarului pentru prevenirea parcărilor ilegale pe trotuar va fi
realizată de către Direcția Locativ- Comunală la solicitarea autorilor proiectului.
De activitățile proiectului vor fi implicați și vor beneficia în egală măsură femei și bărbați, atît din cadrul
instituțiilor din preajma scuarului cît și din rîndurile pietonilor din zonă.

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?
Scuarul ”Ghibu” va contribui la dezvoltarea rețelei de spații verzi și scuaruri din oraș și va fi încă un spațiu
renovat cu suportul cetățenilor, după modelul Scuarului ”Cehov”.
Instalarea unui tomberon de colectare separată a gunoiului de model nou va asigura evacuarea
sistematică a gunoiului din scuar de către regia Autosalubritate. De asemenea vom iniția o colaborare cu
Muzeul Național de Arte al Moldovei pentru întreținerea curățeniei în scuar.
În urma realizării proiectului, va crește nivelul calității spațiilor publice din zona respectivă și va crește
nivelul conștientizării importanței spațiilor publice urbane comode și utile în rîndul orășenilor simpli dar și a
autorităților locale.

Buget

Nr.

Denumirea lucrări,
material etc.
Bancă de grădină
L1700хН680х450mm
Coș pentru gunoi
Bariere pentru trotuar din
fontă
Tomberon colectare
separate deșeuri

Cost per
unitate (lei)
2700

Nr unități

Total (lei)

Comentarii

7

19000

Buget solicitat

1000
300

2
30

2000
9000

Buget solicitat
Buget solicitat

12000

1

12000

5.

Lucrări de amenajare

1000

-

1000

6.

Elaborare Plan de
Amenajare
TOTAL

2000

1

2000

Contributie
Direcția
LocativComunală
Contribuția
beneficiarului
Contribuția
beneficiarului

1.
2.
3.
4.

45 000

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă

Liderul
grupului
Persoana
alternativă

Nume
Victor
Chironda
Victor
Bunescu

Telefon mobil
068133092

Adresă de email
chironda.victor@gmail.com

079008918

bunescu@gmail.com

Alte

