
 

 

Amenajarea curţilor de bloc în mun. Chișinău 

 

proiectul-schiță 

„Amenajarea curţii blocurilor de locuinţe din 

bd. Cuza-Vodă, 41/2, 43, 45, 45/2, 47” 



Prezentarea curţii selectate pentru 

amenajare 

• Curtea este amplasată în mun. Chișinău, 
sectorul Botanica, între blocurile de locuințe 
din bd. Cuza-Vodă, 41/2, 43, 45, 45/2, 47.  

• Numărul total de apartamente - 380.  

• Grupul țintă - peste  1500 de locatari. 



Locația pe hartă 



Starea existentă a curții 









Propunere de amenajare 





Terenul sportiv multifuncțional 

• Este conceput pentru a practica minifotbal, 
volei, baschet 

• Acoperire cu gazon artificial 

• Îngrădire cu lemn și plasă 

• Tribune – 3 rânduri de scaune 

• Iluminare pe lămpi LED 





Terenul de joacă 

• Compus din: complex de topogane, leagăn, 
balansor, carusel 

• Îngrădire din lemn 

• Acoperit cu prundiș de râu 

 



Amenajarea spațiilor verzi 

• Curățarea arborilor și arbuștilor 

• Amenajarea a 2 florare 

• Plantarea arborilor și arbuștilor în locul celor 
defrișați 

• Instalarea mobilierului urban 



Reabilitarea drumurilor și căilor de acces 

• Asfaltarea completă a carosabilului 

• Reabilitarea canalizării pluviale 

• Amenajarea parcării pentru circa 30 de 
autoturisme 

• Amenajarea și asfaltarea trotuarelor 





Reabilitarea iluminatului public 

• Reparația capitală a 2 piloni 

• Schimbul corpurilor de iluminat 

• Restabilirea iluminatului pe timp de noapte 



Subdiviziunile antrenate 

• DGLCA CMC 

• Întreprinderea Municipală "EXDRUPO" 

• Întreprinderea Municipală "Asociaţia de 
gospodărire a spaţiilor verzi" 

• Întreprinderea Municipală "Lumteh" 



Bugetul proiectului (estimativ) 

• Construcția stadionului multifuncțional – 1200 
mii lei 

• Amenajarea terenului de joacă – 130 mii lei 

• Instalarea mobilierului urban – 70 mii lei 

• Lucrările de amenajare a drumurilor și căilor 
de acces -  1280 mii lei 

• Lucrările de amenajare a spațiilor verzi – 80 
mii lei 

• Reabilitarea iluminatului public – 74 mii lei 

• TOTAL COST ESTIMATIV: 2 843 mii lei 



Sursa de acoperire 

• Sursele financiare pentru lucrările incluse în 
proiect sunt prevăzute în bugetele subdiviziunilor 
antrenate pe anul 2018 la compartimentele 
respective 

• Este necesară și contribuția locatarilor sub formă 
de reparații a scărilor și intrărilor în casele 
scărilor. 

• Eventual este salutabilă inițiativa din partea 
locatarilor pentru îndeplinirea unor lucrări 
suplimentare 



Vă mulțumim pentru atenție 
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