
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil Chişinău 

Titlul Proiectului 
O sculptură populară pentru cei îndrăgostiţi în 
Chişinău!  

Obiectivul general al 
proiectului 

       Instalarea unei sculpturi de artă urbană “LOVE”.  

Obiective specifice ale 
proiectului 

1. Evaluarea şi identificarea spațiului urban cel mai 
popular. 

2. Elaborarea unui Plan de Amenajare a obiectului 
urban de artă și avizarea acestuia. 

3. Procurarea și instalarea sculpturei urbane și a 
utilităților. 

Activități 
1. Elaborarea conceptului de proiect și promovarea ideii 

în mass-media și pe rețele de socializare. 
2. Identificarea 

și elaborarea unui Plan de Amenajare. 
3. Colectarea semnăturilor pentru susținerea proiectului. 
4. Proiectarea, procurarea și instalarea sculpturei 

urbane. 
5. Implicarea autorităţilor publice locale şi a organelor 

competente de asigurare a ordinei publice. 

Beneficiarii 
  
     Locuitorii Municipiului Chișinău şi oaspeţii acestuia. 

Durata proiectului 

(data începerii și încheierii) 

  
1 martie - 1 iunie 2019 

Suma totală a Proiectului  149 450 lei 

Suma solicitată de la Primărie  145 450  lei 

Contribuția beneficiar 
ului 

   4000 lei 

   Forţa de muncă 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 
public urban din centrul municipiului Chișinău prin instalarea într-un spațiu popular a 
unui obiect de artă atît pentru toate persoanele îndrăgostite, indiferent de vârstă, sex sau 
naționalitate. 
În acest sens ne propunem să instalăm o sculptură de artă urbană în Grădina Publică 
Ștefan cel Mare, cu posibilitatea de a fi stămutat spre o altă destinație cu interes public şi 
turistic pentru a crea condiții ca oamenii să poată petrece timpul liber în parc. 
 
 

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). 

Proiectul va soluționa problema aspectului inestetic al orașului și va contribui la 
culturalizarea orașului.  Scopul proiectului este să atragem mai mulți vizitatori în parc 
amenajându-l atractiv. Sculptura va deveni un nou centru de atenție și un motiv pentru 
recreerea a sutelor de oameni în fiecare zi. Totodată sculptura ar putea deveni un simbol 
al orașului, cît și a unor competiții care s-ar putea desfășura pe viitor, astfel ar deveni un 
obiect de atracție pentru  turiști. 

 
Orice doritor va putea să efectueze o fotografie cu orice prilej, fie în perechi, fie cu 
famililei, sau la celebrarea căsătoriilor. Acel loc din parc va deveni locul de întâlnire al 
multor persoane îndrăgostite, indiferent de vârstă, sex sau naționalitate. Asigurăm că 
sculptura va deveni extrem de repede viral pe internet, iar în scurt timp un obiectiv 
turistic al parcului. 

 

 

 

 



Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Obiectivul general al proiectului pe termen lung constă în culturalizarea orașului și 
creșterea calității spațiului public în oraș şi  dezvoltarea unor simboluri care ar deveni 
cărți de vizită pentru municipiu. Educarea și cultivarea tinerii generații prin prisma artei. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului? 

1. Evaluarea spațiului și identificarea spațiului urban cel mai popular. 
2. Elaborarea unui Plan de Amenajare a sculpturei urbane de artă într-un spațiu 

social-cultural dintr-un parc solicitat din capitală și avizarea acestuia. 
3. Procurarea și instalarea sculpturei urbane și a utilităților. 

        Ne propunem dezvoltarea unei culturi turistice şi diversificarea modului de odihnă a 
tuturor categoriilor de vîrstă a populaţiei, Sculptura de artă va fi la dispoziţia Primăriei 
municipiului  pentru a fi strămutat în cele mai solicitate locuri socio-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 și pe rețele de 
socializare va fi realizată de autorii proiectului și va avea drept scop sensibilizarea 
opiniei publice cu privire la problema aspectului inestetic al oraşului. 

2. Identificarea și elaborarea unui Plan de Amenajare într-un spațiu social-cultural. 
3. Colectarea semnăturilor pentru susținerea proiectului va fi realizată înainte de 

depunerea proiectului și va fi anexată la Formularul respectiv. 
4. Proiectarea, procurarea și instalarea sculpturei urbane va fi realizat de autorii 

proiectului din banii oferiți de Primăria Chișinău din Bugetul Civil municipal. 
5. Implicarea autorităţilor publice locale şi a organelor  competente de asigurarea 

ordinei publice 
În activitățile proiectului vor fi implicați și vor beneficia în egală măsură femei             
și  bărbați,  atît  din rîndurile locuitorilor municipiului Chişinău, cît și oaspeţii acestuia 
 

 



Durabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Propunem fixarea sculpturei de stativ. Pianul va fi securizat cu o carcasă și cu elemente 
decorativ- funcționabile. 
 
Deşi se consideră printre cele mai verzi oraşe ale Europei, Chişinăul rămâne a fi un oraş 
sumbru în ceea ce priveşte obiectivele turistice atractive. Acest proiect, pe lânga faptul 
că ar readuce o picătură de culoare în oraşul nostru, datorită construcţiei, efectelor 
luminoase care vor fi folosite, va fi unul de lungă durată şi va necesita implicarea 
municipalităţii după realizarea acestuia doar pentru a renova aspectul fizic rareori.  
De asemenea asumarea  responsabilităţii  din  partea  organelor  competente de 
asigurarea ordinei publice  va asigura  durabilitatea  proiectului.  
 În urma realizării proiectului, va crește atractivitatea spațiilor publice. Sculptura va 
deveni un simbol al orașului, cît și a unor competiții care s-ar putea desfășura pe viitor, 
astfel ar deveni un obiect de atracție turistică.. 
 

  

Buget 

Nr. Denumirea lucrări, material etc. Cost per 
unitate 

Nr 
unități 

Total Comentarii 

 1 Sculptura (corpul literelor  din 
metal inox) 

 23062,50 4  92 250   Buget solicitat 

2 Designul şi confecţionarea 
sculpurei 

25000 1 25000 Buget solicitat 
 

3 Carcasul instalaţiei din inox 28200 1 28200 Buget solicitat 

 4 Servicii de transportare şi instalare 5000 1 4000  Contribuția  
beneficiarului 

  

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă 

 

  Nume, Prenume Telefon mobil Adresă de email Alte 

Liderul grupului  Doroş Aliona 068654445 alionadorosh1@gmail.com    

Persoana alternativă  Macovei Ion 079020560    

 



 


