
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Prroiectului
Amenjarea scuarului parcului din zona Posta Veche str.Doina

intersectie str. A.Lupan cu instalarea scenii de tip Teatru de vara si

scaunelor pentru spectatori

a

Obiecti.rul general al proiectului
Locuitorii municipiului Chisinau si mai ales celor care locuiesc in
zona Posta Veche vor avea posibilitatea de a creste nivelul de cultura
senerala

Obiecti.re specifi ce ale proiectului
1.Identil-rcarea locului perfect pentru amenajarea scenei de tip,,Teatru
de vara".
2.Planificarea si crearea scenii cu instalarea a scaunelor
3.El aboarea mecanismului oentru monitorizarea activitatii obi ectivului

ActivitdLli
1. Promovarea Teatrului prin intermediul unei lansdri cu presa,

promovarea in grupurile sociale ale pdrinlilor gi prin intermediul
participilrii la emisiunile TV

2. Crearea unui grup comun de lucru cu direcliile responsabile din
cadrul Primdriei municipiului

3. Crearea unui grup de monitorizare compus din pdrinli care vor
supraveghea executarea la timp qi calitativd a lucrdrilor cu plasarea

informaliei pe refele sociale

Beneficiarii
BenefrciLarii vor fi locuitorii din zona Posta Veche

Durata proiectului

(data inceperii Ei incheierii)

3 luni

1 5.04.20 l 8-1 5.07 .2018

Suma total6 a Proiectului 99 942lei

Suma solicitatd de la Primdrie 90 000lei

C ontri b,utia benefi ci arul ui 9 942le'i

Categoria pro iectului (mic/mare) Mic, anexa nr.1 la formular



Descrierea detaliatl a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descrieli scopul, activitdtile gi re:rultatele agteptate a acestui Proiect. Completali aceastd

sec{iune, dupd ce ve{i completa celelalte secJiuni ale prezentului formular.

Scoptrl este de atingere a majorarii nivelului de cultura generala in zona unde predominant se stabileste zona

de risc (situatii familiare nefavorabile, niveluLl ridicat de huliganism, alcoolemiei si narcomaniei dupa date

oficiale ale MAI), prin crearea a mini zonei de teatru cu participarea a colectivelor scolare si maturi din
municipiuf Chisinau pentru cresterea culturii, lil fel v-a fi posibil si folosirea obiectivului dat pentru prezenlarea
filmelor pe timp de la 20:00 cu yrarticiparea locuitoril din alte zone ale Chisinaului, fiind un proiect pilot si
know-how Dentru municioiu.

Relevan{a Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect Ei ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli iniliativele relevante ale

altor actori. De ce este importantd implentarea Proiectului (obiectiv gi nu subiectiv).

in torraPogta Veche a capitalei mai mult de 20 de ani nu existd nici un local cultural, pentru organizarea gi

petrer:erea concertelor, diferitor concursuri, intilnirilor cu personalitdtri de cultur6, scriitori rtc. Considerdm cd

implermentarea acestui proiect va r:ontribui la sporirea nivelului cultural al locuitorilor.

ObiectiLvul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Orgunizarcagi petrecerea diferitor activitdli gi manifestiri culturale, sociale in perioada caldd a anului pe

parcursul a 20-30 ani.

Obiectiivele specifi ce ale proiectultui

Descrier{i obiectivele specifice (paginecesari pentru arealiza scopul) ale proiectului?

- Decizia Consiliului Primiiriei pentru alribuirea terenului respectiv,

- Elaborarea, aprobarea gi ttvizarea proir:ctului obiectului,

- Finantareaproiectului,
- Executareaproiectului,
- Utilizarea obiectului dupii destinalie.



Activitiifile Proiectului

Prezentali lista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzdnd locul desfr;urdrii, numdrul

participanJilor, metodologia, subiectr:le puse in disculie, etc. Descriefi acliunile relevante care au fost realizate

de alli actori in acest domeniu. Asigurali -vd cd femei gi bdrbali, in egald mdsurd vor fi implica{i ;i vor

beneficia din activitSlile proiectului.

in zilele de odihnd pe perioada calda a anului copii de ambele genuri precum gi colectivele artistice sunt

disponibile de a prezenta concerte voluntar, clar gi in cadrul proiectelor de caritate consacrate zilei copilului,

Zilei independenlei, etc.

Mun. Chiqindu dispune de multe persoane talentate, dar nu toli pot participa pe scena din Piala marei adundri

na{ignale, ins6 acest proiect ar permite identifricare persoanelor talentate qi ulterior promovarea lor.

Durabilitatea Proiectului

Cum val asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Elaborarea gi aprobarea unui plan in iiecare an cu indicarea concretd a activitdfllor sdpt[mdnale de

activitate a obiectului la Direclia Cul1lrd,
Implicarea instituliilor de inv6{5mint in diverse concursuri 9i concerte;

Implicarea populaJiei looale la diferito activitdti culturale qi sociale,

Organizarea diferitor activitdti cultur:rle gi sociale,

intdlniri cu personalitdti marcante dirL tarS 9i din strdindtate, etc.



Buget

Nr. Denumirea

lucrdri, material

etc.

Cost per unitate Nr unitdti Total Comentarii

I Lucrari de

construcfie a

scenei

91 947 I 91 947 Anexa nr.2

devizul de

cheltuieli
., Lucrari de

confectionare si

monare a

scaunelor

999,37 8 7 99s Anexa nr.2

devizul de

cheltuieli

Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului de inifiativl
Telefon mobil Adresd de email Alte

Liderul grupului

Ii,nc Cozac

468087426 cozac.eric@gmail.com

Persoana alternativd

A.lina Ceban

0169000101 Alintusa88@mail.ru




