
Cerere  
de participare în concurs 

  

1. Denumirea рrоiеctului:  

Hai cu Noi! 

Slogan: Să punem bănci și urne de gunoi!  

 

2. Locul implementării рrоiеctului: 

 

Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii in valoare a spatiului partial 

amenajat si a crearii in zonă a unui loc de recreere. Terenul, apartine Primariei Municipiului 

Bălți, dar este în gestiunea Spitalului Clinic Municipal Bălți și are o suprafață de  5200 m2. 

Proiectul vizează implimentarea ideii de multiculturalitate prin amenajarea băncilor în 

parcul Spitalului Clinic Municipal Bălți. Urmînd a fi implimentat în una din cele mai intens 

populate zone ale mun.Bălți, microraionul Dacia. Fiind puternic urbanizat, parcul din această 

zonă prezinta un interes, iar  restructurarea acestuia va duce la apariția unui  spatiu de recreere nu 

doar pentru pacientii spitalului, ci si pentru locuitorii din zonă, mamicile care vin cu copii in parc 

si enoriasi.  

Parcul prezintă o zonă cu flux ridicat, unde, în timpul zilei, pot fi observați foarte mulți 

trecători care se odihnesc așezați pe iarbă și lăsînd în urma sa deșeuri menagere, deoarece nu 

sunt urne pentru gunoi. În același timp parcul servește ca loc de odihnă pentru pacienții spitalului 

municipal și pentru mamele cu copii . 

Prin amenajarea bancilor se adauga personalitate si functionalitate parcului.  

 

 



3. Date despre grupul de iniţiativă. Denumirea, forma de organizare: 

 

           Grupul de inițiativă este constituit din membrii Asociației Obștească CITADELA cu 

participarea angajaților Spitalului Clinic Municipal Bălți, Asociației Obștești Serviciul Pentru 

Pace filial Bălți și a locatarilor din zonă. 

Procesul de definire a grupului ca echipă unitară s-a produs în cadrul întîlnirilor noastre, 

pe parcursul cărora am reuşit nu numai să dezbatem anumite probleme ecologice locale, dar şi să 

găsim posibilele rezolvări pentru acestea. Principalul factor care ne-a determinat ca grup eficient, 

unitar şi tot odată prietenos, au fost aspiraţiile comune.  

La momentul de faţă suntem o echipă puternică cu scop bine determinat, iar în afara 

proiectului reprezentăm un grup de tineri activi, sociabili și prietenoşi care îndeamnă cît mai 

mulţi tineri să ne urmeze exemplul. 

 

Nr Numele Prenumele  Date de contact e- mail 

1 Apostol Viorica 068130751 viorica.schiopu@gmail.com  

2 Spătaru Ioan-Ciprian 069026266 ciprikind@gmail.com  

3 Foca Andrei 0797247396 foca-andrusha@yandex.ru  

4 Ceban Andrei 069296651  

5 Țîbuleac Iulian 069292402 iulikt@mail.ru  

 

 

 

Conducător: 

Spătaru Arina 

tel.: (0692) 32 190 

e-mail: atelierarinas@gmail.com  
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4. Descrierea рrоiеctului: 

4.1. Tipul рrоiеctului: 

Proiect social- de renovare 

4.2. Descrierea рrоblеmei spre soluționarea căreia este orientat рrоiеctul:   

           Cea mai importantă problemă este: lipsa unui spațiu de recreere corect amenajat pentru 

numărul mare de locuitori ai acestei zone, dar și aspectul inadecvat al locului din fața Spitalului 

Clinic Municipal Bălți, motiv pentru care dorim să amenajăm un spațiu verde de recreere și un 

loc de joacă pentru copii. 

În zonă sunt amplasate mai multe instituții de învățămînt, Spitalului Clinic Municipal 

Bălți, Biserica SF.M.Mc.Panteleimon și case de locuit, astfel circulația din această zonă este 

foarte intensivă, dar, din păcate, nu sunt deloc amenajete spații pentru recreere. 

Absența spațiilor pentru recreere determină oamenii să se așeze în locuri neprielnice 

pentru odihnă, fapt ce cauzează ulterior deteriorarea gazonului  și acumularea gunoilui. 

Vrem sa contribuim la schimbarea societatii  și la reamenajarea parcului, care va fi 

destinat recreerii pacienților, locuitorilor din zonă și trecătorilor. 

Prin lucrări de terasament şi modelare a terenului, plantatii  vor fi create zone distincte in 

care toate categoriile de varsta isi pot gasi locul de relaxare, joaca , plimbare sau liniste dorită . 

Este de menționat că pe teritoriu sunt sădiți mai mulți copaci și periodic se face curat de către 

slujitorii Bisericii SF.M.Mc.Panteleimon. 

La fel în cadrul proiectului se preconizează instalarea unui camere de supraveghere care 

va asigura o vizibilitate de 92
o
. Camera de supraveghere ne va asigura integritatea băncilor și 

neadmiterea acțiunilor de vandalism , precum și supravegherea non-stop a parcului. Insistăm pe 

instalarea unei camere, deoarece tindem să creăm o nouă comunitate care să păstreze și să 

îmbunătățească prin propria implicare localitatea natală, astfel, prezența acesteia ne va asigura 

securitatea zonei. 

 

4.3. Implicarea cetăţenilor. Care este rolul dvs. (investiții bănești, activitate voluntară, alte 

forme de depuneri în implementarea proiectului). 

Drept parteneri la implimentarea acestui proiect vor fi :  

- Biserica Sf. M. Mc. Panteleimon; 

- Spitalul Clinic Municipal Bălți; 

- Asociația Obștească CITADELA; 

- Asociația Obștească Serviciul Pentru Pace, Filiala Bălți; 

Toate lucrările de informare, cercetare, reamenajare, instalare și monitorizare vor fi realizate 

de cetățenii din zonă cu nemjlocita participare a grupului de inițiativă și a partenerilor de proiect. 



Grupul de inițiativă își asumă cheltuielile pentru organizarea împreună cu partenerii a 

evenimentului de inaugurarea a zonei de agrement. 

La fel Asociația CITADELA își asumă cheltuielile pentru materialele suplimentare necesare 

pentru instalare scaunelor. (Lopeți, hîrleți, apă, pietriș ) 

 

După încheierea finanțării proiectului, activitățile și acțiunile de întreținere a parcului vor fi 

desfășurate de către echipa de proiect, parteneri, dar și de voluntarii din rândul comunității locale 

care vor participa la activități de întreținere și ecologizare a spațiului amenajat. 

4.4. Activităţi organizate pentru rezolvarea problemei (descrieţi concret acţiunile şi în ce 

mod planificaţi să le rezolvaţi în cadrul proiectului). 

Nr Activitatea Descrierea activității 

1 Compania de informare Pentru ca proiectul să aibă succes, 

urmează să informăm fiecare locatar din 

zonă și modul în care el însuși poate 

aduce aportul său în implimentarea 

acestuia. 

2 Cercetări de piață Pentru a procura scaune și urne la cele 

mai avantajoase prețuri, se va realiza o 

cercetare de piață cu scopul de a 

identifica varianta optimă. 

3 Instalarea scaunelor și urnelor Realizarea unui eveniment cu 

participarea voluntarilor și a locuitorilor 

din zonă cu scopul de a instala scaunele 

și urnele. 

4 Instalarea echipamentului de 

monitorizare 

Instalarea unei camere video va permite 

supraveghearea 24/24 a zonei amenajate 

și evitarea actelor de vandalism. 

5 Evenimentul de deschidere   

6 Monitorizarea Monitorizarea zonei amenajate.  

 



Îndepliniţi doar punctele ce se referă la proiect:  

4.4.1. Procurarea utilajului, materialelor: 

Nr. Material spre procurare Cantitatea  

1 Bănci  

 

4 buc 

2 Urne de gunoi 4 buc 

3 Cameră de supraveghere 1 buc 

 

4 

Materiale promoționale  

Placă informativă  1 

Pliante informaționale 1000 

Anexa 2 – Bugetul desfășurat 

 Anexa 3 – Materiale Promoționale 

4.5. Rezultatul scontat: 

În urma implimentării acest proiect urmează a fi reamenajat parcul Spitalului Clinic Municipal 

Bălți, prin intalarea băncilor și urnelor de gunoi. Prin această reamenajare se urmărește  crearea 

unei zonă de odihnă pentru locatarii din zonă dar și pentru persoanele care vin la Spitalului 

Clinic Municipal Bălți .  

Instalarea camerei de supraveghere va permite ridicarea gradului de securitate din zonă , precum 

și evitarea actelor de vandalism. 

 

Evaluarea şi durabilitatea proiectului  

1. Metodele şi criteriile de evaluare 

Drept criterii de evaluare vor servi listele, materiale foto şi video, articole web, rapoarte de 

evaluare. 

2. Continuitatea proiectului:  

După finisarea proiectului, durabilitatea acestuia va fi asigurată de instalațiile realizare și  de 

faptul că aceaste a vor fi îngrijite și supravegheate de grupul de inițiativă și de partenerii săi. La 

fel informarea a 1000 de persoane despre posibilitățile oferite de primaria locală va duce la 

întărirea imaginei acesteia. Dezvoltarea activităţii grupului va evolua treptat asftel acest proiect 

devine doar punctul de start al activităţii noastre. În continuare dorim să ne integrăm activ în 

viaţa comunităţii locale şi să îndemnăm cîţi mai mulţi locuitori să ne urmeze exemplul. 



 



Anexa 2 

 

BUGETUL PROIECTULUI 
 
 

Nr. 
d/o 

Categoria de 
cheltuieli 

Unitatea 
de măsură  

Cantitatea Cost 
Unitar 

(lei) 

Total 
(lei) 

Surse de 
finanțare  

accesate 

1. Campania de informarea  

1.1 Materiale 

promoționale 

     

1.1.1 Pliante buc. 1000 2 2000 2000 

1.1.2 Anunțuri Buc. 100 2 200 200 

1.1.3 Plăcuță Buc. 1 500 500 500 

2. 2. Instalarea echipamentului 

2.1 Materiale      

2.1.1 Bănci buc 4 2000 8000 8000 

2.1.2 Urne buc 4 500 2000 2000 

2.1.3 Aparatajul de 

supravechere  

buc 1 11000 11000 11000 

2.1.4 Ciment saci 4*40kg 86 344 344 

2.1.5 Nisip saci 6*25kg 50 300 300 

2.1.6 Suport cameră 

supraveghere 

Buc. 1 150 150 150 

 Valoarea totală a proiectului 24500 lei 

 Suma solicitată pentru implimentarea proiectuluii 24500 

lei 
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