Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
Titlul Proiectului

Obiectivul general al
proiectului

Obiective specifice ale
proiectului

Activități

Beneficiarii

Durata proiectului

Parcul Calea Orheiului cartea de vizită a Chişinăului
Amenajarea unui segment din Parcul Calea Orheiului pe o
suprafaţă de 10000 m2.

1. Salubrizarea terenului
2. Amenajarea şi crearea unei zone de odihnă
3. Ridicarea nivelului de cultură în zone de agrement

1. Formarea unui grup de iniţiativă din 5-7 persoane.
2. Evaluarea spațiului identificarea problemelor
existente şi elaborarea unui Plan de Amenajare.
3. Procurarea și instalarea foişoarelor și dotarea
terenului de joacă pentru copii.
4. Implicarea autorităţilor publice locale şi a serviciilor
responsabile de salubrizare.
Locuitorii Municipiului Chișinău şi oaspeţii acestuia

1 martie - 1 iunie 2019

(data începerii și încheierii)

Suma totală a Proiectului

284000 lei

Suma solicitată de la Primărie

282 420 lei

Contribuția beneficiarului

2500 lei
Forţa de muncă pentru salubrizarea terenului, pentru
monitorizarea executării proiectului.

Categoria proiectului (mic/mare)

Mare / 200 de 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
verde din Parcul Calea Orheiului din sectorul Poşta Veche a mun. Chișinău prin
transformarea Parcului într-un spațiu comod și accesibil pentru oameni.
În acest sens ne propunem să amenajăm foişoare, coșuri pentru gunoi și un teren de joacă
pentru copii pentru a crea condiții ca oamenii să poată folosi acest spațiu pentru odihnă și
petrecere civilizată 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 implentarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).
În vederea îmbunătățirii situației avansate de degradare a Parcului Calea Orheiului, ne
propunem să transformăm un segment dintr-un parc poluat, neamenajat care afectează
atît sănătatea oamenilor, cît şi aspectul estetic a intrării în oraș într-un spațiu atractiv,
comod, civilizat şi accesibil pentru oameni.
Parcul Calea Orheiului este amplasat la intrarea în oraş în preajma hipodromului, unde au
loc competiţii internaţionale, deaceea este o carte de vizită a municipiului Chişinău care
nu poate fi valorificat din cauza lipsei amenajării adecvate pentru o zonă de odihnă şi
agrement.
În cazul amenajării unor foişoare, coșuri pentru gunoi şi a unui teren de joacă pentru
copii parcul 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 general al proiectului pe termen lung constă în creșterea calității spațiului
public în oraș şi dezvoltarea rețelei de spații verzi ecologice şi amenajate.

Obiectivele specifice ale proiectului
Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?
1. Salubrizarea spaţiului
La momentul de faţă este necesară curăţarea Parcului de deşeurile lăsate de cetăţenii
neconştiencioşi, de arbuşti şi crengi uscate. Deşeurile se vor depozita sau se vor
distruge prin ardere sau prin transportare în locuri de colectare a deşeurilor. Curăţarea
Parcului se va face cu efortul grupului de iniţiativă, a voluntarilor şi a reprezentanţilor
administraţiei publice locale şi serviciilor de salubrizare.
2. Crearea zonei de odihnă.
Trasarea zonelor pentru instalarea foişoarelor şi dotarea terenului de joacă pentru copii cu
cauciucuri vechi transformate în elemente de distracţii pentru copii.
3. Procurarea și instalarea mobilierului.
Ne propunem să procurăm 10 foişoare cu coșuri pentru gunoi, cu scrumiere și un
tomberon de colectare separată a gunoiului.
4. Ridicarea nivelului de cultură în zone de agrement
Ne propunem dezvoltarea unei culturi comunitare ecologice şi diversificarea modului de
odihnă a tuturor categoriilor de vîrstă a populaţiei, Deasemenea Parcul amenajat va fi la
dispoziţia Preturii Rîşcani pentru a organiza diverse evenimente culturale.

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 verzi din oraș.
2. Formarea unui grup de inifiativă din 5-7 persoane. Cei mai activi membri ai
comunităţii şi voluntari vor prelua iniţiativa şi vor fi responsabili de
implementarea planului de activităţi pe întreaga durată de derulare a proiectului
3. Colectarea semnăturilor pentru susținerea proiectului va fi realizată înainte de
depunerea proiectului și va fi anexată la Formularul respectiv.
4. Curățirea Parcului va fi realizat de autorii proiectului, grupul de iniţiativă, voluntari
şi locuitorii blocurilor din regiune.
5. Procurarea și instalarea a 10 foişoare cu coșuri pentru gunoi, cu scrumiere și un
tomberon de colectare separată a gunoiului. va fi realizată din banii oferiți de
Primăria Chișinău din Bugetul Civil municipal.
6. În activitățile proiectului vor fi implicați și vor beneficia în egală măsură
femei și bărbați, atît din rîndurile locuitorilor blocurilor din preajma Parcului cît
și din rîndurile tuturor cetăţenilor din sectorul Rîşcani şi oaspeţii acestuia.

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?
Parcul Calea Orheiului va contribui la dezvoltarea rețelei de spații verzi din oraș și va fi
un spațiu amenajat cu suportul cetățenilor.
Instalarea unui tomberon de colectare a gunoiului de model nou va asigura evacuarea
sistematică a gunoiului din scuar de către regia Autosalubritate.
De asemenea asumarea responsabilităţii din partea autorităţilor publice privind
întreținerea curățeniei în parc, va asigura durabilitatea proiectului.
În urma realizării proiectului, va crește nivelul calității spațiilor verzi din zona
respectivă și va crește nivelul conștientizării importanței spațiilor verzi urbane comode
și utile în rîndul orășenilor simpli dar și a autorităților locale.

Buget
Nr.

Denumirea lucrări, material etc.

Cost per
unitate

Nr
unități

Total

Comentarii

1

Foişor cu instalare 3*4 m (12
persoane)

27 000

10

270 000

Buget solicitat

2

Designer-landsaft

2000

1

2000

Buget solicitat

3

Servicii de evacuare a deşeurilor
(SRL”Melitado Grup”)

1000

5

5000

Buget solicitat

4

Tomberon pentru colectarea
deşeurilor

1000

1

1000

Buget solicitat

5

Vopsea lavabilă exterior Sniezka
Extra Fasadowa 5 L

345

4

1380

Buget solicitat

6

Dizolvant 646 0,9 L

35

4

140

Buget solicitat

7

Perie plata PG 100 mm pentru
vopsea

20

15

300

Buget solicitat

8

Puieti arbori foioase

50

50

2500

Buget solicitat

9

Nisip sortat spalat pentru teren de
joacă

10

10

100

Buget solicitat

10

Lucrări de amenajare

2000

-

2000

Contribuția
beneficiarului

11

Panouri informative cu reguli de
conduită şi păstrarea curăţeniei 1*2
metri

200

1

200

Contribuția
beneficiarului

12

Panouri informative cu reguli de
conduită şi păstrarea curăţeniei
0,2*0,3 metri

25

12

300

Contribuția
beneficiarului

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă
Nume, Prenume

Telefon mobil

Adresă de email

Liderul grupului

Verbiţchi Ruslan

079505950

verbitchi.ruslan@mail.ru

Persoana alternativă

Doroş Aliona

068654445

alionadorosh1@gmail.com

Alte

