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Formularul de celrere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului
I nsta la rea i nd icatori lor de informa re-orie nta re

"BIBLIOTECA" pe drumurile publice in apropierea

bibliotecilor din releaua Bibliotecii Municipale "B'P'

Hasdeu."

(La ChiSindu sunt 27 de filiole Bibliotecii Municipole B'P Hosdeu)

Obiectivul general al

proiectului

- Cregterea vizibilitSlii relelei de biblioteci din cadrul

Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu.", prin crearea unui

sistem de indicatoare de informare-orientare comun

ce va ghida utilizatorii, pentru accesul ugor 9i

convenabil la colecliile, resursele 9i serviciile

bibliotecii.
- Ridicarea interesutui f5!5 de biblioteci ca institulii 9i

dezvoltarea culturii de a citi 9i de a primi cunogtinle in

general.
- Fiecare stilp, pe care vor fi instalate 2 indicatoare,

din amble p5r!i, insugi va fi realizat intr-un stil estetic

atractiv, ca sd atragd privirea trecStorului de 16nd 9i s5

faci ca el sd doreascd sd intre la Biblioteci (vedeti

Anexa)

Obiective specifice ale

proiectului

t. Evaluarea aspectului fizic al zonei de retertnla

(releaua de biblioteci) gi aranjamentul indicatorilor de

informa re-orientare;
2. Elaborarea unui sistem de indicatoare de

informare-orientare privind releaua de biblioteci "B.P.

Hasdeu";

3. lnstalarea semnelor de informare-orientare in

zonele prestabilite;

4. Elaborarea unui mecanism de monitorizare a

implimentirii Proiect



1. Stabilirea localiei fiecdrei biblioteci din releaua

B.P.Hasdeu cu analiza detaliati a hdrlii, pentru a

identifica strada principalS in apropierea cireia se afld

aceasta;
2. Realizarea unui inventar de semnalizare ce va

expune datele clare cu privire la semnul bibliotecii 9i va

include informalii precum dimensiunea, forma,

culoarea, formatul, dimensiunea tipului, metoda de

instalare gi mesajul semnului;

3. ldentificarea companiilor semnatoare sau alli

producdtori de semne de informare-orientare;
4. Crearea unui grup comun de lucru format de

vizitatori ai bibliotecii, specialigti in domeniul respectiv

gi direcliile responsabile din municipalitate pentru a

p la nifica insta la rea sem nelor de i nforma re-orienta re;

5. Formarea unui comitet sau numirea unei

persoane care s5 supravegheze desfdgurarea intregului

proiect, in special, executarea la timp 9i calitativd a

lucrdrilor de amplasare a semnelor de bibliotecS'

Toatd populalia Chiginiului, de la mic la mare va fi

informatS despre existenla oricSrii biblioteci Municipale

din apropiere gi direclia/distanla citre acestea'

Avind pe indicator un semn internalional de bibliotecS,

vor fi informali 9i toli oaspelii oraSului, at6t din alte

orage, cdt 9i din intreaga lume.

1 iunie - 1 august 2018.
Durata proiectului

(dato inceperii 5i
incheierii)

Suma totalS a Proiectului

Suma solicitati de la

Primirie

17.600 leiContribu!ia beneficiarului



Categoria proiectului I Proiect Mare -263 de semnaturi.

(mic/mare)

Descrierea detaliatd a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descrieli srcopul, activitSlile 9i rezultatele agteptate a acestui Proiect'

Completali aceastb secliune dupi ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului

formular.

Biblioteca a aparlirrut gi aparline in continuare comunitSlii, intrdnd de-a lungul

timpuluiin tradilia culturalS a popoarelor. Obiectivele Bibliotecilor Municipale trebuie

sd fie adaptate la satisfacerea necesitdlilor comunitdtii chiSinduiene, iar reteaua

formati din27 de filiale extinsd in intreg municipiulChiSiniu, trebuie sd creeze un

ansamblu coerent gi functional.

in prezent, amplasarea bibliotecilorin blocuri de locuin!e, lefac invizibile, greu de

gdsit, reducinduse eficaciitatea acestora, cit gi eforturile intense pe care le depun

pentru dezbaterea in jurul valorii de culturi gi dezvoltare 9i, prin urmare,

sustenabilitatea globa 15.

Locatarii oraguluiChigindu s-au ardtat nemullumili de accesul la infrastructuri cit

gi de aspectul estetic, acegtia menlioneazd dezvoltarea haotici a oragului, unele

biblioteci fiind umbrite de alte edificii impunitoare, devenind mai pulin vizibile in

societate.
pentru continuitatea miisiunii bibliotecilorin general, este necesard o reimprospdtare

a imaginii lor, folosind noi instrumente gi strategii de promovare - un sistem complex

de indicatoare de informare-orientare. Semnalizarea este o parte importantd a

comunicirii unei institu'fii gi este esen]ial5 pentru eficientizarea accesului

utilizatorilor la serviciile ce le oferi fiecare filialS a B.M. "8. P. Hasdeu"'

Ca un grup de iniliativa noi deja am anunlat administralia Bibliotecii B.P'Hasdeu

despre intenliile noastre de a aplica la Bugetare CivilS, 9i am primit toatS sulinerea in

perioada completd rii acelstu i formu lar.



Proiectul acesta este unul important 9i ca rezultat, noi informim populalia,

promovim biblioteci pi infrumuse!5m oragul!

Relevanla Proiectului

Care este cererea pentru drcest proiect gi ce nevoi locale vorfi abordate? Descrieli

iniliativele relevante ale altor actori. De ce este importantS implentarea Proiectului

(obiectiv pi nu subiectiv).

Dupd pdrerea noastrS, in oragul Chigindu, care este in continui cre5tere,

uneori este foarte dificil de gisit localiile bibliotecilor, institulii foarte importante.

Evident, sunt biblioteci arnplasate pe arteriile principale ale oraSului dar, in mare

parte clSdirile acestor institulii se pierd printre blocurile locative. Pentru un student

nou, un elev, sau un oricare cetSlean, care vrea sd inceapd cercetarea sau se

intereseazi de un domerriu anumit, devine complicat de a gdsi biblioteca. Sau cel

pulin e mai greu, decit sir gdsegti un centru comercial, restaurant sau un bar.

Este clar, cd in sec,olulXXl sunt diferite gadgeturi utile, dar 9i ei des nu te pot

ajuta, iar persoanele peslle 40-50 de ani- se folosesc de gadgeturi foarte rar. Anual,

zeci de mii de tineri vin sii invele la Chiginiu din diferite localitdfi, pentru ei, la fel e

complicat, in specialin situalia cind Bibliotecile Municipale B.P.Hasdeu sunt divizate

pe diferite categorii gi domenii de cercetare, fiind impdgtiate pe teritoriulintregului

oras.

propunem instalarea unor indicatoar€, pe strdzile oragului, cu informalia

succintd despre biblioteca din regiune: denumirea filialei, distanla pini la ea giin ce

direclie trebuie sd mergelm.

De exemplu:filiala Bibliotecii Municipale "B.P.Hasdeu" Alba-lulia, chiar dacd este

situati pe strada Alba-lulia, se afld in spatele unuiCentru Comercial printre blocuri 9i

nici un semn nu aratS cd dupd gard de metalexisti vre-o biblioteci. Propunem ca pe

strada Alba-lulia, pe trotruarul amenajat, unde trec zilnic mii de oameni, si fie instalat

un indicator dublu, ca sd fie vizibil din orice direclie vii, ci in apropiere existi Filiala



Bibliotecii Municipale, Alba-lulia gi cd putem sd o gisim ,mergind in direclia indicatS-

100 de metri. E simPlu.
propunem ca, indircatoarele acestea sd aibi pe fundal- culoarea cafenie,

utilizatd in toatd lumea pofltru identificare instituliilor culturale, obiectelor turistice 9i

informationale. inallimear aproximativd - 2- 2.50 m.

Un detaliu foartr: important - este designul st6lpului, pe care vor fi instalate

indicatoarele. Elinsugi trebuie si reprezinte un stilp decorativ, cu diferite elemente

atractive gi sd contribuie la o imaginea pozitivi a oragului. Suntem siguri, ci mul!i din

cei care trec zilnic pe acolo, nici nu cunosc despre existenla bibliotecii, sau chiar daci

cunosc, greu incearci sd i9i aducd aminte unde anume se afl5, sau in genere niciodati

nu au fost acolo. St6lpul iecesta, prin aparilia lui extrem de frumoasd, in curind se va

tipSri in memoria localnir:ilor 9i cu siguran!5 va contribui la cregterea numSrului de

vizitatori aifilialei. Si situalia aceasta este tipicS pentru majoritatea Bibliotecilor

Municipale din chiginSu. chiar gi Biblioteca MunicipalS centralS aflatS pe Bulevardul

$tefan cel Mare gi Sf6nt, are nevoie de indicator. Pe lAngd ea zilnic trec zeci de mii de

oameni, care in mare parte nici nu atrag atenlia la panoul informativ de la intrarea in

biblioteci. El nu este vizibil. Un st6lp frumos cu indicator poate real schimba situalia'

El poate fi gi un obiectturistic, totul depinde de creativitatea grupului de lucru'

Obiectivul general al proir:ctului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

obiectivul pe termerr lung va determina cregterea viz bilitSlii relelei de biblioteci

din cadrul Bibliotecii Municipale'8.p. Hasdeu.", prin crearea unui sistem de

indicatoare de informare-orientare comun. semnele imbundtSlite ar putea atenua

anxietatea vizitatorilor, ;ajut6ndui s5 se simtd orientali. Semnalizarea corecti ar putea

reduce intrebSrile direclionale 9i ar compensa reorganizarea planificatS' ca

transportoare de infornralii rapide, semnele vor reprezenta o formi de comunicare

intre bibliotecd gi utilizatorii acesteia. Semnele vor fi, de asemenea, o formi de relalii

publice, care transmit o impresie vizualS a bibliotecii 9i vor creea "imaginea

corporativd,,. obiectivul pe termen lung - cregterea numirului de cititori 5i vizitatori

ai bibliotecilor din capitald, cit 9i sporirea nivelului de educalie'



Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?

Scopul proiectului inrplic5 neapirat realizarea amdnunliti a citorva obiective,

astfel, primul pas in realizarea acestuia este evaluarea aspectului fizic al zonei de

referin!5 (releaua de biblioteci) gi aranjamentul indicatorilor de informare-orientare.

Pentru inceput, este est-'n!ial5 examinarea planului de bazS al zonei de referin!5,

aranjamentul gi amplasarea fiecirei filiale a Bibliotecii Municipale, pentru a identifica

punctele tari 9i punctele slabe, cit gi pentru a dezvolta gi implementa planuri de

imbunitigire. in cazul nostru nu existS un sistem coordonat de semne. Trebuie si fie

identificate strdzile prinrcipale din Chigindu, unde vor fi amplasate semnele de

informare-orientare, pentru a ne asigura ci biblioteca este ugor identificatd 9i

accesibilS fizic de cdtre toti cei care necesiti serviciile bibiliotecii.

Dupd identificarea locagiei gi a naturii problemei de semnalizare, este necesard

elaborarea unei schi!e, c;are va prezenta designul st6lpilor 9i indicatoarelor. Dupd ce

stabilim un design aprolbat de toli membrii grupului, vom realiza o listd a tuturor

bibliotecilor 9i semnelor de informare-orientare pe care va fi inclusd toatd informalia

necesarS, precum cuv6ntul "BIBLIOTECA", denumirea filialei, distanla cdtre ea 9i

d irectia.

DupS aceasta, va urma realizarea propriu-zisd a proiectului: fabricarea

elementelor gi instalarea lor. De aceasta se va ocupa o companie, care deja are

asemenea experien!5 gi cu care linem legdtura. intregul proces va fi coordonat cu

institulia responsabilS pentru realizare, administralia Bibliotecilor "8.P. Hasdeu" 9i

grupul, care a iniliat acest proiect.



Activitdtile Proiectu lui

Prezentali lista activit5lilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluz6nd

loculdesfSguririi, numirul participanlilor, metodologia, subiectele puse in disculie,

etc. Descrieli acliunile rele'yante care au fost realizate de alli actoriin acest domeniu.

Asigurali-vi ci femei Si birbati, in egalS misurS vor fi implicali gi vor beneficia din

activitd!i le proiectu lu i.

1) ldentificare celui mai potrivit loc pentru instalarea st6lpilor informativi (la

fiecare bibliotecd in parte);

2) Elaborarea uneli schile pe care va fi prezentat designul al st6lpilor 9i al

indicatoarelor. Schila va fi elaboratd de grupul,menlionat mai sus;

3) Depunerea actelor necesare la Direclia de arhitectura pentru aprobarea

fina 15;

4) Coordonare dintre iniliatorii proiectului, administralia bibliotecilor,

institalia MunicipalS, numitd responsbabild 9i furnizorul de servicii pe toatd

durati fabricirii gi instalSrii indicatoarelor;

s) prezentarea cl'ri;inSuienilor rezultatul final printr-o manifestatie de

inaugurare a proiectului.

Primiria MunircipalS deja a realizat un proiect similar, cind pe strdzile

Chigindului au apirut indicdtoare informative.

Evident, cd toate etapele proiectului vor trece prin ateliere de disculii,

unde vor fi implicaliin egald mdsurd femei cit 9i bdrbafi.



Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Durabilitatea proiectului va fi asigurati prin continuarea existentei permanente a

indicatorilor de informare-orientare "Biblioteca", dat fiind cd nu sunt niSte semne

temporare, stabilite pe o perioadd mici de timp. Instalarea acestora se doregte a fi

permanentS, fiind un ghid eficient de orientare a utilizatorilor, bibliotecile fiind ugor

de identificat gi accesibile fizic. Beneficiarii proiectului vor continua si utilizeze

semnele de informare, numdrul utilizatorilor va creSte considerabil, dat fiind cd

bibliotecile "B.P.Hasdeu" vor deveni mult mai vizibile in societate, toate aceste

semne instalate vor lForma un tot intreg, atribuindu o imagine complexS.

gi st6lpurile, gi indicatoarrele vor fi realizate din material rezistent, s5 fie durabile 5i

rezistente impotriva condiliilor nefavorabile ale naturii sau actiunilor de

vandalizare.

Succesul acestei iniliiative gi impactul proiectului asupra grupului tinti vizat, va

permite dupa finalizarea acestuia, continuarea si dezvoltarea unor initiative

similare, astfel vom rreprezenta un exemplu pentru bibliotecile din raioanele

Moldovei, care deasemenea, au nevoie de dezvoltarea infrastructurii 9i promovarea

in rindurile viitorilor cititori. lara, gi nu in ultimul 16nd capitala, are nevoie de

cetSleni educali.



Buget

Nr. Denumirea

lucriri, material

etc.

Cost prer

unitate

Nr unitSli Total Comentarii

1 Stalp din metal
(decorativ)

7.500 lei 27 202.500 lei Am gdsit o

companie care va

livra st6lpii

2 lndicator
(Semn)

600 lei 70 42.000 lei Am gdsit o

companie care va

livra indicatoare

3 Ciment (saci) 70 lei 20 1400 lei

4 Nisip (saci) 15 lei 100 L500 lei

5 $uruburi
(mari, de 30 cm)

t2lei 120 1440 lei

Total 248.840 lei

Datele de contact ale reprezentanlilor grupului de iniliativi

Telefon mobil Adresd de email Alte

Liderulgrupului

Nicolai Chirnev 060309194 nicola i.ch i rnev@ gma il.com

Persoane

a lte rnative

Maria $ambrai 06072t052

Valentin Ceban 062L36743 va le nt.ceba n @ gma i l.com
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