Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului

PRIMA EDITIE A SIMPOZONULUI DE SCULPTURA IN
PIATRA DIN PARCUL ''DENDRARIU"

Obiectivul general al proiectului

In proiectul pentru prima editie a Simpozionului vor fi incadrate
primele 5 sculpturi inpiatra a 5 autori autohtoni cu intentia ca
proiectul sa aiba continuitate mai larga in urmatorii ani, devenind
astfel un loc si mai atractiv atat pentru locuitorii capitalei cat si pentru
oaspetii ei.

Obiective specifice ale proiectului

Participantii la simpozion vor fi determinati pe baza de concurs de
catre o comisie organizatade autorii proiectului si reprezentanti ai
administratiilor Primariei Chisinau, sectorului Buiucani si
administratiei parcului,,Dendrariu".

Pe teritoriul destul de impunator al parcului (de aproximativ 83 ha),

Activitili

administratia ar putea oferi un spatiu unde vor fi indeplinite
sculpturile in piatra. Ca regula, multi vizitatori ai parcului sunt
interesati sa vada procesul de lucru in material al sculpturii, dar pentru
reprezentantii mass media acesta poate prezenta un interes ca
eveniment., ceea ce poate fi doar benefic atat proiectului general
pentru bugetul civil, cat si administratiei municipale si celor locale.

Primari a Municipiului Chisinau, a Sectorului Buiucani, admini stratia

Beneficiarii

parcului "Dendrariu"

(data tnceperii Si tncheierii)

Durata proiectului, executarea sculpturilor si montarea lor pe teritoriu
in locurile stabilite poate fi de 6 saptamani in perioada lunilor iunieoctombrie, in dependenta si de conditiile meteorologice, deoarece se
lucreaza la aer liber.

Suma totald a Proiectului

300 000

Suma solicitatd de la Primdrie

300 000

Contribufia beneficiarului

Avand in vedere posibilitatile Primariei Municipiului Chisinau,
sectorului Buiucani si ale parcului ,,Dendrariu" in ce priveste
procurarea blocurilor din cariera Cosauti, lucrarile de tonaj cu

Durata proiectului

macara, transportul blocurilor spre terenul de lucru, deasemenea
repartizarea unui spatiu-teren de lucru cu retele de apa si electricitate

pentru perioada de desfasurare a simpozionului, asteptam aceasta
contributie din partea beneficiarilor. Ea va fi analizata si eliminata din
suma totala a proiectului. Pe teritoriul Fondului Plastic din str.
Docuceaev este problematic de efectuat lucrari de asemenea proportii,
acesta aflandu-se in centrul orasului, alaturi de cladiri locative, de
gradinita din apropiata vecinatate a teritoriului, de alte blocuri,

Categoria proiectului (mic/mare)

Mare

Descrierea detaliatl a proiectului
Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitdtile qi rezultatele a;teptate a acestui Proiect. Completafi aceasti
secliune dupd ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.
Scopul principal al acestui proiect este dezvoltarea si promovarea estetica a parcului ,,Dendrariu".
Consideram, ca dupa cateva editii ale taberelor de sculptura, acesta va deveni cel mai vizitat spatiu
verde din capitala, avand o atractie tot mai mare pentru populatia si oaspetii orasului cat si pentru
educatia estetica a tineretului.
Fiind parte componentd a AsociaJiei Intemationale a Gridinilor Botanice de Conservare a mediului
aici nu vor exista spatii pentru fumat si pentru consumul de alcool si unde intotdeauna va fi loc
pentru distractii sportive si pentru relaxare pentru locuitorii municipiului. Ne dorim ca acest
teritoriu sa atraga tot mai multi vizitatori, uimiti de relieful parcului, de florile neobignuite si de
sculpturile din piatra alba pe fundal verde de iarba.

Relevanfa Proiectului
Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli iniliativele relevante ale
altor actori. De ce este importantd implentarea Proiectului (obiectiv si nu subiectiv).
Acest proiect poate

fi semnificativ prin faptul

ca, in final, parcul ,,Dendrariu" se va alege cu mai multe
sculpturi indeplinite la nivel profesionist si acestea vor atrage si mai multi vizitatoi. Sculptura
intotdeauna animeaza si innobileaza un landshaft, o arhitectura, un parc, o gradina. Astfel de tabere

(simpozioane) de sculptura s-au desfasurat in capitala foarte rar in ultimele decenii si acest proiect ar
putea prezenta (si prezinta) interes si pentru alte zone ale orasului Chisinau.

Obiectivul general al proiectului
Care este

obiectiwl

pe termen lung al proiectului?

Obiectivul pe termen lung al proiectului este fondarea unui parc de sculptura in interiorul parcului
,,Dendrariu", care poate deveni foarte atractiv si din punct de vedere turistic. De mentionat ca in multe orase
din Europa exista astfel de parcuri, iar in Republica Moldova putem mentiona orasul Ungheni, unde
administratia locala a organizat deja 6 simpozioane internationale de sculptura, infrumusetand orasul si
parcurile cu peste 60 de sculpturi, iar in aceasta varaurrneaza sa aiba loc al saptelea simpozion. Pe parcurs,
numarul participantilor la celelalte editii ale simpozionului ar putea fi mai mare, in dependenta de bugetul civil
al Primariei capitalei. Deasemene4 pentru editiile viitoare, preconizam sa includem si alte materiale
traditionale pentu sculprura, cum ar fi metalul, lemnul s.a. pentru aprezentapublicului sculpturi cat mai
diverse.

Obiectivele specifice ale proiectului
Descriefi obiectivele specifice (pagi necesari pentru arealizascopul) ale proiectului?

In dependenta de termenul de alocare a bugetului proiectului, vor fi comandate 5 blocuri de piatra din cariera
Cosauti, de volum aproximativ 2m3 frecare, dupa care vor fi transportate la locul destinat lucrarilor. Trebuie sa
se tina cont de faptul, ca acest termen (intre comandarea blocurilor si ajungerea lor la destinatie) nu poate fi
fixat cu exactitate, date fiind conditiile de lucru (inclusiv si cele meteorologice) din cariera.

Activitlfile Proiectului
Ptezentali lista activit[filor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desf[gur6rii, num5rul
participanlilor, metodologia, subiectele puse in discufie, etc. Descrieti acfiunile relevante care au fost realizate
de alli actori in acest domeniu. Asigurali-vd ci femei gi birba{i, in egall mdsurd vor fi implicali gi vor
benefi cia din activitlfile proiectului.
Spatiul (teritoriul) destinat lucrarilor in piatra va fi determinat de Primaria municipiului Chisinau, reiesind din
specificul acestor lucrari. Teritoriul necesita sa fie dotat cu retea electrica suficienta pentru uneltele de lucru,
cu un spatiu inchis pentru a putea pastra pe parcursul simpozionului instrumentele, deasemenea pentru a
putea schimba hainele, dotat cu apa si WC.

Deasemenea,

teritoriul respectiv nu trebuie sa se afle in prima vecinatate cu cladiri locative sau
din cauza zgomotului si a prafului provocat de unelte la prelucrarea

administrative, scoli sau gradinite,
pietrei.

Cu parere de rau, nu vom avea la moment femei in acest proiect, deoarece singura sculptorita capabila de a ne
reprezenta este plecata din tara pentru un termen nelimitat, chiar daca a participat cu o lucrare foarte buna la
simpozionul de la Ungheni in vara anului 2017.

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Toti sculptorii participanti in aceasta tabara de creatie pot fi doar membrii Uniunii Artistilor Plastici din
Republica Moldova, specialisti in domeniu. Este in interesul Primariei, cat si in interesul artistilor din cadrul
proiectului, ca in acest excelent parc sa nu apara sculpturi banale si de ordin diletant si sa putem prelungi,
sa largim acest proiect (posibil, in viitor, si cu implicarea unor sponsori din afara Primariei), ajungand la un
grup mai mare de sculptori participanti, inclusiv si colegi din strainatate, astfel transformand simpozionul
in unul international. Iar acest fapt va da un rezultat, un nivel si o valoare mai ampla proiectului general de
dezv oltare a,,Dendrariului".

Buget

Nr

Denumirea lucr[ri, material

I

Cost per unitate

Nr. unitdli

Total

Comentarii

Blocuri de piatra, cariera

2m3 = 4,4t.=5280.-

5

26 400.-

lt. piatra cat.I =

Cosauti

lm3:2,2t

etc.

2

Servicii macaraCosauti
4t.+

J

Transport piatra Cosauti-

4

ora

1200.- per tona

2,5 ore

1875.-

22t.

440 km

?

Chisinau

Pret km

Tur-retur

Servicii macara Chisinau
4t' +

Pret ora

5 ore

Pret

750.-

750.-

3750.-

Mic dejun si pranz in

Zilnic

perioada de tabara

24 de zile

(in afara de duminica)
Cheltuieli electricitate-apa
in perioada taberei

Total pentru

5

6

Onorarii pentru artisti
(ideie si indeplinire)

200x5

24 000.-

?

simpozion
30 000

150 000.-

5

Include si
amortizarea

masinilorunelte

Discuri pentru taierea si
slefuirea pietrei (120 si

8

1xl20mm
lx23Omm

5x860.-

4300.-

5x700.-

3s00.-

230mm)

Lucrari beton pentru

9

fundamente

5xlm3

l0

Materiale abrazive

ll

Alte cheltuieli neprevazute
(reparatii unelte. In
rezerva:- un polizor
unghiular l25mm, un
polizor unghiular 230mm,

,)

30 000.-

compressor aer s.a)

TOTAL
Dupa ce va

fi determinat bugetul concret al proiectului, cheltuielile finale vor fi scoase in evidenta iar cele
fi excluse. Or, dupa analiza detaliata a bugetului, la dispozitia organizatorilor, am putea

neargumentate vor

include in concurs inca un artist participant in simpozion in acelasi buget.

Datele de contact ale reprezentanlilor grupului de

Numele, prenumele

Liderul grupului

inifiativl

@gmail.com

.,

profesor AMTAP*
Persoana alternativd

Sterpu Eugen, membru

al Consiliului UAP,
presedintele Sectiei

Telefon mobil

Adresd de email

Sitari Vasile, membru al
Consiliului UAP*

'-

069 r24 994

.\

jq@gmail.com

060 936 066

l't

Sculptura din UAP
Persoana alternativa

Vidrasco Alexei,
membru al UAP, Sectia
Sculptura

069 907 200

a

UAP - Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova

a

AMTAP

-

Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice

