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Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiective specifice ale proiectului

,,Modemizarea qi decorarea parcului Alunelul" str. Calea Iegilor,
sectorul Sculeni, oragul Chigindu.

Renovarea zonei centrale a parcului Alunelul si infrumusetarea
acestuia pentru a oferi un aspect mai pldcut si atrdgdtor pentru
cetdteni, motivindu-i sd iasd mai mult la natur6.

l.

Crearea unui spaJiu de recreere tn mijlocul parcului pe

structura din ciment deja existentd.
2.

lnstalarea unor arce metalice decorative cu flori cdtdrltoare,
care vor forma o alee intre cele doui spafii masive de ciment

din zon[.
3.

Instalarea unor scaune cu speteazd cu un design deosebit de-a
lungul aceleeagi structuri existente .

4.

Instalarea unor felinare in aceeasi zond gi la infrarea in parc.

5.

Creearea unei piste pentru persoanele cu dezabilitdfi gi

pdrinfilor cu cdrucioare pe frepte, la intrarea in parc.
6.

Activitefi

Plantarea arbugtilor si plantelor decorative.

l.Elaborarea designului proiectului de decor a parcului

,,Alunelul".
2.Constructia arcurilor pentru trecerea dintre cele 2 spatii verzi

din mijlocul parcului.
3.Constructia bancilor specifice, intr-o noua maniera conform
proiectului de design.
4.Procurarea si instalarea felinarelor.
5.Realizarea pistei pentru persoanele cu dizabilitati la intrarea

in

pafc.
6.Plantarea arbustilor si copacilor decorativi/florali.

T.Amplasarea camerelor de filmat pentru siguranta persoanelor.

Beneficiarii
Cetdfenii oragului Chigin[u : pdrinfii cu copiii, persoanele

virstnice, turigi.

Durata proiectului
I 5.03.20 I 8-1 s. 10.201 8

(data tnceperii Si incheierii)
Suma totald a Proiectului

Suma solicitatd de la

Primirie

300000 lei

300000 lei

Conhibulia beneficiarului

Categoria proiectului (mic/mare)

Mare

Descrierea detaliati a proiectuIui
Rezumatul Proiectului
intr-un paragraf descriefi scopul, activitdlile qi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completafi aceast2i
secliune dupl ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.
Scopul acestui proiect este de a moderniza si amenaja parcul ,rAlunelul" din sectorul Sculeni
or.Chisinau, prin creearea unuii spatiu atractiv si relaxant pentru locuitorii acestei zone si orasului
Chisinau. In prezent in mijlocul acestui parc este o constructie masiva din beton pentru decorarea cu
plante, insa aceasta are un tspect ce necesita o ameliorare Propunem sa decoram spatiul dintre aceste
doua mari constructii din ciment cu arce metalice decorative pentru plante cataratoare conform
proiectului de design. Scaunele specifice cu speteaza la fel vor organiza acest spatiu pentru a crea o
atmosfera mai placuta dar si practica. Iluminarea zonei centrale a parcului are ca scop siguranta
persoanelor in orele nocturne. lRealizarea unei piste la intrarea in parc este necesara si utila pentru
persoanele cu dezabilitati si parintii cu carucioare. Plantarea plantelor, arbustilor si copacilor decorativi
va da un suflu nou acestui parc si va motiva lumea sa iasa mai mut in natura.

Relevan(a Proiectului
Care este cererea pentru acest proiect qi ce nevoi locale vor fi abordate? Descriefi iniliativele relevante ale
altor actori. De ce este important[ implentarea Proiectului (obiectiv gi nu subiectiv).

Relevanta proiectului este de a indeplini nevoile locuitorilor din acest sector. Modernizare a zonei centrale a
parcului va crea un aspect mai plllcut si va reprezenta o importanta directa pentru cetateni pentru momentele de
recreere atatfrzica cat si spirituala. Realizarea acestei alei va atrage mai multi vizitatori si va mobiliza lumea sa
petreaca timpul liber in parc.

Obiectivul general al proiectului
Care este obiectivul pe ternen lung al proiectului?

Amenajarea zonei centrale a parcului prin crearea unei alei, scaune si iluminare nocturna din metal ce va
rezistenta pe termen mare si va oferi cetatenilor o atractie noua pe un timp indelungat.

fi

Activitifile Proiectului
ecare activitate, incluzdnd locul

desft;uririi, numlrul

, etc. Descriefi acfiunile relevante care au fost realizate

bdrbafi, in egald mdsur[ vor fi implicali

;i vor

Durabilitatea Proiectului

1.

Consultantapersoanelor competente penffu constructii.

2. Analizarea materialelor necesare pentru constructii.
3. Formarea echipei de muncitori responsabili pentru instalatiile necesare.
4' constructia la comanda a arcelor decorative din metal (g)la numar.
5. Procurarea cimentului, nisipului si alte materiale pentru baza frecarui arc (16)la numar.
6. Tumarea cu ciment arbazei fiecarui arc si instalarea ulterioara a arcelorpropriu zise.
7. Procurarea scaunelor ctbaza de metal . (8) la numar.
8. lnstalare scaunelor dre catre echipa de muncitori.
9. Procurarea felinarelor si instalarea lor ulterioara.
10. Procurarea plantelor si arbustilor pentru decor si sadirea acestora.

Cum va asigura proiectul durabilittatea rezultatelor?
Luand in considerare cainzona locuiesc multe familii care isi petrec timpul in parc sau ar dori sa o faca,
proiectul presupune o necesitate crontinua. Luand in vedere ca toate constuctiile vor fi construite in mare
parte din metal, acestea vor avea o durabilitate mare, im vizitatorii parcului se vor putea bucura de acest
proiect multi ani.

Buget
Nr.

Denumirea lucrdri, material etc.

Nrunitdli

Total (lei)

8

140000

5000

8

40000

20000

4

80000

Cost per

Comentarii

unitate
Arce decorative din metal
2

Banci cu speteaza cubaza de m,etal
J

Felinare cu stalp de metal

5

Ciment, nisip, pietris

6

Instalarea si cimentuirea arcurilor

7

I;nstalarea scaunelor cu speteaza

5000

s00

8

4000

8

4000

4

4000

500
8

Instalarea Felinarelor

500

9

Transportul materialelor cu camionul

150(ora)

10

Procr:rarea si sadirea plantelor decorative

6000

1l

Prannilpentru muncitorii ce vor realizt
lucrarile de instalatie.

4000

I2

Scaunele fara speteaza de pe pa:rtile

800

7000

6

4800

laterale

Total

298800 lei

Datele de contact ale reprezentanfilor grupului de ini{iativi
Ilumele
Adresa de email
Liderul grupului
Lupu Ilie
lupuilie@rambler.ru
Persoana alternativa
Noviac Tatiana
tnr_tatkamd@yahoo. com

Telefon mobil
079610809
079202703
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