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Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
,rCurtea blocului locativ - un obiect de infrastructuri ca alternativi a
smartphone-lor, gadjeturilor, computerelor, televizoarelor gi relelelor socialett.
Amplasarea obiectului str. Socoleni 23, mun. Chiqiniu

Titlul Proiectului

,rCurtea blocului locativ

- un obiect de

infrastructurfl ca alternativi alternativl a
smartphone-lor, gadjeturilor, computerilor,
televizoarelor gi re{blelor sociale".
Reabilitarea qi reamenajarea terenului din curtea
blocului locativ Socoleni 23 (sector Riqcani) prin
dotarea cu echipamente (elemente) de joac5, sport qi
recreare conforme normelor europene de siguran!6.

Obiectivul general al
proiectului

Obiective specifice ale
proiectului

Prin implementarea acestui proiect ne propunem sd fie
create in curtea blocului Socoleni 23 (cu ajutorul
municipal fteii, inclusiv aportul Bugetului Civil
Chiqiniu, dar gi surselor financiare proprii gi celor
donate) condilii favorabile gi sigure pentru joc, sport qi
recreare ale persoanelor de diferite categorii de virstd
(copii, adolescenli, maturi, inclusiv oameni tn etate),
respectiv pentru toli locuitorii care ar putea folosi la
justa destinafie curtea blocului locativ.
1. Identificarea in curtea blocului a elementelor gi

construcliilor care prezrntd semne de avariere gi risc de
traumatizaqe.

2. Planificarea qi efectuarea reparaliei, construcliei qi
amenajdrii zonelor destinate pentrujoc, sport qi
recreare.
3. Elaborarea unuii mecanism de monitorizare gi

implicare comunitari in procesul de implementare a
proiectului.

ActivitAfi

- Identificarea elementelor qi spaliilor existente care
prezintd semne de avariere qi risc de traumatizare din
curtea blocului Socoleni 23.
- Demontarea echipamentelor uzate.
- Pdstrarea elementelor care vor putea fi folosite in
continuare, reabilitarea qi efectuarea reparaliilor
necesare.

- Pregitirea terenului, nivelarea qi tasarea solului qi
altor lucrdri specifice activitdlii propuse.

- Planificarea amplasdrii in curtea blocului a
echipamentelor (elementelor) de joac6, sport gi
agreement, reieqind din zone de interes gi virstd.
Procurarea qi instalarea echipamentului qi elementelor
de infrastructurd,joc, sport qi recreare.

Beneficiarii

Grup-fintd de beneficiari: terenul cu infrastructura de
agrement este destinat tuturor categoriilor sociale gi de
virstd" prezentAnd facilitnlildotdi de recreere, sport,
precum qi de joacd, specifice.

Dintre categoriile de beneficiari potenliali pot fi
specificate atit persoanele cu domiciliul in blocul
locativ Socoleni 23 (sectorul Riqcani), cit qi din
blocurile invecinate.
Ca structuri social[ beneficiarii sunt: copii,
adolescenli, p[rin!i, oameni in etate gi persoane cu
dizabilitdti, o aspelii gi rudel e I o cuitorilor, lo cuitorii
blocurilor din vecin[tate, autoritdlile publice locale.

Blocul de pe strada Socoleni 23 este locuit in
majoritate de familii tinere, a cdror copii sunt peste 120
la numdr.
Durata proiectului (data
inceperii Si incheierii)

30-60 zile dn momentul inceperii lucrdrilor.

lei

Suma totald a Proiectului

144751

Suma solicitatd de la Primdrie

99000 lei

C

ontribuf ia

b ene

fic iarului

Categoria proiectului
(mic/mare)

Beneficiarul va acoperi suma de 45751 care depigeqte
suma solicitatd de la Prim[rie prin interemediul ACC
55145 care gestioneazdblocul locativ din st. Socoleni
23.Parulel vom efectua activit6li de atragere a
donafiilor in lucrdri, bunuri gi financiare.
152 semndturi

Descrierea detaliati a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descrie{i scopul, activitblile qi rezultatele aqteptate aleacestui Proiect.
Completati aceasti sec{iune dupi ce veli completa celelalte sec}iuni ale prezentului
formular.
Proiectul ,rCurtea blocului locativ - un obiect de infrastructuri ca alternativi a
smartphone-lor, gadjeturilor, computerilor, televizoarelor qi re{elelor socialett
prevede atragerca surselor donatorilor, inclusiv municipalitdlii Chiqindu, surselor
financiare ale locatarilor prin intennediul gestionarului blocului ACC 54145la
realizarea cu success a proiecfului de reamenajare qi creare a unui spaliu comun in
curtea blocului Socoleni 23 cu infrastructurd de joc, sport qi recreare.
Astfel, in urma rcalizirii obiectivelor propuse, vor beneficia toli locatarii din blocul
locativ Socoleni 23 - copii, pdrinfii, adolescenfii, tinerii, maturii, oamenii in etate gi
persoanele cu dizabilitdfl din bloc gi blocurile adiacente curfii, dar qi intreaga
comunitate.
Relevan{a Proiectului
Care este cererea pentru acest proiect qi ce.nevoi locale vor fi abordate? Descrieli
iniJiativele relevante ale altor actori. De ce este importarfidimplentarea Proiectului
(obiectiv qi nu subiectiv).

Chigindul, ca orag, necesitd o schimbare calitativd. Ne dorim rm ora$ modem, dar
infrastructura acestuia, cu regret, este cu mult dep[qit[ de obiectivul scontat, inclusiv
infrastructura din cu{ile blocurilor locative.
in particular, majoritateaechipamentelor qi elementelor din curtea blocului Socoleni 23
sunt intr-o stare care nu corespunde nici estetic qi nici functional sarcinilor pe care
trebuie sd le indeplineasci gi, in special, nu sunt conforme standardelor de siguran![
care genercazd riscuri zilnice de traumatizdri. Astfel, nici copiii, dar nici maturii nu au
ia cdtre terenul din curtea blocului.
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Un teren de joaci pentru copii cu infrastructurd conformd ne-am dorit demult, insd
sumele foarte mari la echipamentele gi elementele de infrastructurd ne blocau in ceea
ce privegte rcaltzarca unui astfel de obiectiv.

Degi suntem gata sd contribuim financiar, insd congtientizdmperfect cd sumele pe care
le-am putea aloca de sine stltiitor sunt cu mult sub nivelul necesar gi nu ar acoperi
necesarul pentru amenajarea unui teren modern gi sigur de joac6, sport gi recreare.
Alt moment este cd echipamentul qi elementele de infrastructurd trebuie si fie cu
adevdrat atractive, astfel ca obiectivul de distragere a atenliei copiilor gi maturilor de la
activit5lile sedentare sd aibi succes. Am putea sd procurdm niqte echipamente mai
ieftine, dar acestea nu af, fi atractive.
$i iati cd, odatd cu aparilia in Municipiul Chigindu a Bugetului Civil, am conqtientizat
cd obiectivul propus este real qi implementabil.

Din acest considerent, locatarii blocului din strada Socoleni 23 qi-au propus sd facd
aceastd schimbare, incepind cu curtea blocului in care locuiesc, inaintind acest proiect
cdtre Bugtul Social Chiqindu.

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

Dupd pirerea noastr6, modernizarea municipiului Chiqiniului trebuie fEcuti inclusiv
prin aducercalanecesitdlile qi standardele actuale ale locurilor de fiai gi recreare din
curlile blocurilor locative. Acest obiectiv poate fi efectuat prin implicarea afft a
municipalitilii, cit gi a fiec[rui locuitor al acestui ora$ - fiecare sd fie gospodar in
ograda lui, in blocul sdu, in casa sa.
Din acest considerent, locatarii blocului din strada Socoleni 23 qi-a.u propus si facd
aceastd schimbare incepind cu dezvoltarea infrastructuii din curtea blocului din
gestiune.

Un obiectiv foarte actual este de a desprinde copiii qi maturii de la

gadjeturi,
smartphone-uri, televizoare, relele sociale gi computere qi sd le acord[m alternative de
migcare, sdndtate fincd gi mentald de socializarc realdo qi nu virtuald.
Este in puterea noastr6 a locatarilor blocului c4 impreund cu ajutorul municipalitifii, sd
flingem obiectivul propus gi vom depune.toate eforturile sd implementim acest proiect.
Ins6, pentru a obline acest obiectiv, este necesar sd credm obiecte de infrastructurd
athactive, atit pentru copii, cit qi pentru maturi.
Prin implementarea acestui proiect ne propunem
create, cu ajutorul
municipialitefli, inclusiv cu aportul Bugetului Civil Chiqindu dar qi surselor financiare
proprii qi celor donate, a condifiilor favorabile gi sigure pentru joc, sport qi recreare ale
diferitor categorii de vdrsti (copii, adolescenfi, maturi, inclusiv oameni in etate),
respectiv toli locuitorii care ar putea folosi la justa destinalie a curlii blocului locativ.
Pentru municipalitate, realizarca cu success al acestui proiect, vaprezentaun exemplu
pentru alte blocuri locative si doreasc5" sd se implice gi sd facd schimbarea in curtea

si fie

blocurilor sale.
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Obiectivele specifice ale proiectului
Descrieli obiectivele specifice (paqi necesari pentru arealiza scopul) ale proiectului?
- Identificarea in curtea blocului a elementelor gi construcfiilor care prezrntd, semne de
avariere qi risc de traumatizare (pentru a fi eliminate), precum gi ale celor care ar putea
fi pdstrate gi folosite in continuare.

-

Planificarea qi efectuarea reparaliei, credrii elementelor noi gi amenajdrii zonelor
destinate pentru joc, sport qi recreare. Astfel echipamentele gi elementele vor fi
distibuite confonn unor zone pe categorii:

- zona destinatd jocurilor pentru copii mai mici (nisipierd, balansoar, leag[n)

-

zona destinatd jocurilor active (complex cu tohogane, fumuri, sc6ri, perete pentru
alpinism, pode!, mdsule cu scaune incorporate) etc.

-

zona pentru activitdli sportive pentru copii asamblate cu echipamente qi elemente
sportive precum plasd ,Per:.zd de p[ianjen", spalier suedez pentru gimnasticd, stilp de

incendiu, inele penffu gimnastic[, punte de fringhie, punte pentru alprinn, cuburi,
socotitoare, etc)

-

zona de activitSli sportive pentru adolescenli qi mature, asamblatd cu echipamente gi

elemente sportive precum spalier pentru gimnasticd, barc de diferite niveluri, bare
pentru dezvoltarea muqchilor abdomenului qi paralele. aparate pentru fifress etc.

-

zone de recreere (scaune bdnci)

- elemente pentru intrelinerea curifeniei (ume pentru gunoi).

- Elaborarea unuii mecanism de monitorizare Si implicare comunitard ln procesul de
impl ementar e a proiectului.
Pentru implementarea proiectului va fi creat un grup de lucru compus din locatarii
blocului.
Se va crea un mecanism de implic*. ,o-mitard qi de comunicare (Viber, Facebook)
tntre locuitori, pentru a atrage cat mai multe persoane interesate in procesul de
organizare qi implementare a proiectului.
Se va elabora un sistem de popularizare qi monitorizare prin relele de socializare (grup
Facebook), care ii va informa pe cei interesali despre activitifilerealizate.
Ne vom strddui ca lansarea terenului sd fie una festivd cu invitarea mass-media pentru
refl ectare a activitdtilor sprii inite de Bueetul Civil Chisiniu.

Activitif ile P roiectulu i
Preznntali lista activiti,tilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzdnd
locul desfiqurdrii, numdrul participanlilor, metodologia, subiectele puse in disculie,
etc. Descrieli ac{iunile relevante care au fost realizate de a[i actori in acest domeniu.
Asigura,ti-vi ci femei gi bdrbali, in egal6 misuri vor fi implicali qi vor beneficia din
activitdlile proiectului.
- Identificarea elementelor qi spaliilor existente care prezint5- serlne de avariere qi risc
de traumatizare din curtea blocului. Elementele vor fi examinate gi sortate spre
demontare gi reparare sau demontare qi date la fier vechi.

- Demontarea echipamentelor metalice uzate cu implicarea agenlilor economici
specializali, serviciilor specializate ale municipalitdlii qi locatarilor.
- Pisfarea elementelor care vor putea
efectuarea repara{iilor necesare.

fi folosite in continuare,

reabilitarea qi

- Pregdtirea terenului, nivelarea gi tasarea solului gi altor lucriri specifice activitdlilor
propuse. Lnplicarea serviciilor specializate ale municipalitdlii sau firmelor
specializate care au in dotare tehnica specializatd.
- Planificarea arrplasdrii in curtea blocului ale echipamentelor (elementelor) de joac5"
sport qi recreare reiegin din urmltoarele zone:

-

zona destinatd

jocurilor pentru copiii mici (nisipierS" balansor, leagdn)

-

zona destinati jocurilor active (complex cu tobogane, furnuri, scdri, perete pentru
alpinism, pode!, m6sule cu scaune incorporate) etc.

-

zona pentru activitdli sportive pentru copii asamblate cu echipamente qi elemente
sportive precum plasd ,,Pet:.z;l" de p6ianjen", spalier suedez pentru gimnasticb" stAlp de
incendiu, inele pentru gimnasticS, punte de frdnghie, punte pentru alpinizm, cuburi,
socotitoare, etc

- z-onapentru activitd,ti sportive pentru adolescenli

gi maturi asarnblate cu echipamente

gi elemente sportive precum Spalier pentru gimnasticd" bare de diferite niveluri, bare
pentru dezvoltarea muqchilor abdomenului gi paralele. aparate pentru fitress etc

- zone de recreare

(scaune, bnnci)

- elemente pentru intrelinerea curdleniei (urni de gunoi).
- elemente (stilpi iluminare).
Procurarea qi instalarea echipamentului qi elementelor de infrastructurd joc, sport gi
recreare. Instalarea va fi efectuati de firma care vinde echipamentul.

Activitdli(e or gamzatoric e :
Pentru gestionarea operativi se va crea un grup de lucru din voluntari care au dorinld
de schimbare gi pozilie activd de promovare.
Pentru comunicare4 orgarizarea qi implicarea locatarilor in realizarea proiectului se
vor folosi diverse metode de promovare: relele sociale (crearea unui grup pe pagina
Facebook), contactul verbal cu locuitorii, anunluri pe suport hirtie.
Proiectul de amplasare a echipamentului gi elementelor de infrastructuri se va efectua
cu atragerea specialigtilor in domeniu.

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proi ectul durabilitat ea r entltatelor?
Pentru asigurarea rcalizdt'ri de facto ale obiectivelor proiectului, la toate etapele de
realizare, planificdm si implicdm specialigti qi agenli economici din domeniu precum
qi voluntari, locuitori ai blocului.
Pentru acoperirea financiarl a proiectului, in afard, de sumele pe caxe le va aloca
Bugetul Civil Chiqindu vor fi atrase sume financiare din partea locuitorilor prin
intermediul gestionarului blocului locativ din str. Socoleni 23 - ACC 55/45,precum
qi atragerea unor dona{ii atit in sume financiare cit qi lucrdri concrete.
In timp, dupd rcalizareaproiectului, terenul de joacd, sport qi recreare din curtea
blocului va fi intrefinut (reparalii curente gi senoniere) de gestionarul blocului locativ
ACC 55t45.

Buget - Anexim oferta comerciall de echipamente qi elemente pentru teren joc,
sport qi recreare prezentati de firma specializati in domeniu "Power Team".
Suma totalil a ofertei 144751lei, din care solicitim de la Bugetul Civil Chiginiu
99000lei.

Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului de ini{iativtr
Telefon mobil
Adresd de email
Cebotari Constantin
0692s3232
cebcon@yahoo.com
Mocanu Elena
0691709sr
ciorba.exp@mail.ru

Alte

