
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului
Amenajarea cu4ii blocurilor de locuit str. piala Unirii t, g

mun. Chiginiu

Obiectivul general al proiectului
LocuitoriiaceStorblocuricitgioaspe;iiacest@
mamele cu carucioare, bitrinii vor avea acces la terenul de joaci gi
bincile de odihni.

Obiective specifice ale proiectului
Identificarea celor mai avariate gi soricit@
terenul de joaci, bincile de odihni, etc.

Planificarea gi efectuarea reparaliei trotuarelor de acces,
instalarea bincilor addugitoare/reparafia celor existente si
inverzirea curfii.

Elaborarea proiectului gi mecanismului de monitorizare a
implementirii proiectului.

Efectuarea studiului de caz prin intervievaffi
la identificarea celor mai utilizate trotuare care sunt intr-o stare
avariatd, necesitatea instaldrii bincilor adiugatoare/reparalia
celor existente gi inverzirea curfii.

Promovarea chestionarului in rindullocatarilor, pe relelele de
socializare, radiou gi TV.

Crearea unui grup de lucru cu direcliile responsabile, Regia
Locativ Municipali, intreprinderea Municipald de Gestioiare a
Fondului Locativ.

Crearea un din rindul locatarilor pentru
monitoriza rmenii stabilifi gi calitatea
lucririlor c ei pe relelele de socializare.

Locatarii blocurilor respective, cit qi oaspelii acestora in rn-are
parte mimicile, copii gi bitrinii.

Durata proiectului

(rlata tnceperii ;i fncheierii)

33 zile/25 zile lucritoare

LL09.20L7 + 73.70.2077

Suma totali a Proiectului 131500lei

Surna solicitati de la Primdrie 131500 lei

Contribufia benefi ciarului

Categoria proiectului [mic/mare) Se include numdrul de semndturi colectate 140 semndturi



Descrierea detaliati a proiectului
Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descriefi scopul, activitilile 9i rezultatele atteptate a acestui proiect. Completafi
aceastd secfiune dupi ce vefi completa celelalte secliuni ale prezentului formular.

care-este cererea pentru acest proiect 9i ce nevoi locale vor fi abordate? Descriefi inifiativele relevante
ale altor actori. De ce este importantd implentarea Proiectului (obiectiv gi nu subiectiv).

La moment trotuarele de acces la terenul de joaci gi spre bdncile de odihni sunt intr-o stare deplorabild
sau pe alocuri lipsesc, bincile de odihni nu sunt suficiente iar unele necesiti reparafie.
Locuitorii acestor blocuri cit ti oaspefii acestora.

in aceasti curte zilnic igi petrec timpul liber aproximativ 700 pers. in mare parte bitrini gi mame cu
copii' Implimentarea acestui proiect ar crea comoditdli pentru acces. Petrecerea timpului liber intr-un
spaliu bine amenajat gi comod.

Obiectivul general al proiectului

Obiective:

Identificarea celor mai avariate gi solicitate trotuare de acces spre terenul de joaci, bdncile de odihni,
etc.

Planificarea gi efectuarea reparaliei trotuarelor de acces, instalarea bincilor adiugitoar e/reparalia
celor existente gi inverzirea curtii.

Activitdfi:

Identificarea celor mai utilizate trotuare care sunt intr-o stare avariati, necesitatea instaldrii bdncilor
addugatoare/reparalia celor existente gi inverzirea curlii.
Promovarea chestionarului in rindul locatarilor, pe refelele de socializare, radiou gi TV.

Crearea unui grup de inifiativi pentru monitorizarea, executarea in termenii stabiliti.
Rezultatele scontate:

Crearea condiliilor pentru petrecerea timpului liber a locatarilor, imbunitifirea aspectului curlii.
Beneficiarii:

Locuitorii acestor blocuri cit gi oaspefii acestora.

Relevan{a Proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?
Reparafia trotuarelor de acces, instalarea bincilor adlugitoar efreparaliacelor existente gi inverzirea
curfii. Locuitorii acestor blocuri cit gi oaspefii acestora, in special tn"-.I" cu carucioare, bdtrinii vor
avea acces la terenul de joaci gi bincile de odihnd, intr-un spaliu inverzit gi frumos amenajat.



Obiectivele specifi ce ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru arealizascopul) ale proiectului?
Identificarea celor mai avariate gi solicitate trotuare de acces spre terenul de joaci, bincile de odihni,
etc.

Planificarea 9i efectuarea reparaliei trotuarelor de acces, instalarea bdncilor adiugitoar efreparalia
celor existente gi inverzirea curlii.

Elaborarea proiectului gi mecanismului de monitorizare a implementirii proiectului.

Activitilile Proiectului

Prezentali lista activilililor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluz6nd locul desfigurdrii,
numirul participanfilor, metodologia, subiectele puse in discufie, etc. Descriefi acliunile relevante care
au fost realizate de al;i actori in acest domeniu. Aiiguragi-vi cd femei gi birba;i, inelali misuri vor fi
implicafi gi vor beneficia din activitdfile proiectului.

Calcularea volumului de lucriri:
-Demolarea stratului deteriorat al trotuarelor;
-Pregdtirea trotuarelor pentru pavare;
-Pavarea trotuarelor;
-Repara;ia gi vopsirea bdncilor deteriorate;
-Montarea bincilor noi;
-Salubrizarea curfii;
-Plantarea florilor.

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?
Efectuarea calitativi a lucririlor prev
ani.
Dupi implimentarea proiectului dat gi finalizarea tuturor lucrdrilor intreprinderea Municipali de
Gestionare a Fondului Locativ va asigura reparafia, reamenajarea dupi necesitate.

Buget

Nr. Denumirea'lucrdri,
material etc.

Cost per

unitate
Nr unitSli Total Comentarii

L. Pavarea trotuarelor fcu
demolarea stratului

vechi)

650lei 132 mz 85800Iei

2. Pavarea trotuarelor 500lei 24 mz 12000lei
3. Reparafia gi vopsirea

bincilor
150lei B un. 1200lei

4. Montarea bincilor noi 2400lei 10 un. 24000Iei
5. Frezarea ierbii L,0lei 500 mz 500lei
6. Plantarea florilor 100lei 80 fire 8000lei

Total 131500lei


