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Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună 
guvernanță bugetară în Moldova” 

REGISTRUL FORMULARELOR DE APLICARE 
pentru concursul proiectelor de Bugetare Participativă (BP) în orașul în orașul__Floreşti___ 

 
№ 

/o 

Data 

prezentării 

Titlul proiectului Organizaşia/Instituţia/Grup 

de inițiativă 

Scopul proiectului Prioritatea de finanţare 

1.  

22.03.21 

 

Dezvoltare &Protecţie Grup de iniţiativă 

str. M. Viteazul 25 şi M 

Viteazul 27 

Îmbunătăţirea condiţiilor comune a 

locuitorilor blocului şi protecţia 

mediului 

Reabilitarea/crearea zonelor de 

odihnă, locurilor de joacă pentru copii 

şi obiectelor patrimoniului cultural; 

2.  

29.03.21 

 

 

 

 

Amenajarea teritoriului 

adiacent Casei de 

Cultură a or Floreşti cu 

mobilier urban 

(scaune) 

AO Asociaţia Băştinaşilor 

din or. Floreşti, str. Ştefan cel 

Mare 10 

Amenajarea terenului aferent Casei 

de Cultură între Muzeul de Istorie şi 

Etnografie şi Casa deCultură. 

 

Reabilitarea/crearea zonelor de 

odihnă, locurilor de joacă pentru copii 

şi obiectelor patrimoniului cultural; 

3.  

31.03.21 

 

 

 

 

 

Amenajarea a 2 

platforme de tip închis, 

de colectare  a 

deşeurilor menajere şi a 

plasticului de pe str. A. 

Mateevici 33 a şi str. C. 

Porumbescu 10 a  

Grup de iniţiativă 

26 persoane 

 str. A. Mateevici 33 a şi str. 

C. Porumbescu 10 a; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 

colectare a deşeurilor, salubrizarea 

străzilor A. Mateevici 33 şi C. 

Porumbescu10 a, în urma amenajării 

a 2 platforme de colectare a 

deşeurilor menajere; 

Protecţia mediului (salubritate şi 

colectarea deşeurilor); 

Stimularea participării voluntarilor în 

activităţi comunitare; 

4.  

31.03.21 

 

 

 

 

 

 

Amenajarea 

trotuarului amplasat pe 

str. 31 August 2, pentru 

mobilitatea în confort a 

cetăţenilor la serviciile 

publice 

Grup de iniţiativă 

Str. Gării12/2 

 

Amenajarea unei porţiuni de 

trotuar,care este amplasat în faţa 

Oficiului Poştal, cu scopul 

îmbunătăţirii accesului sigur, 

mobilităţii cetăţenilor la serviciile 

publice şi de a crea un aspect 

frumos zonei din oraş; 

Dezvoltarea infrastructurii stradale  

(alei, trotuare, scuaruri, zone 

pietonale); 

Stimularea participării voluntarilor în 

activităţi comunitare; 
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5.  

 

31.03.21 

 

 

 

Mediu curat într-un 

cartier bine amenajat 

 

Grupul de iniţiativă 

 str. Dacia 17 

 Protecţia mediului (salubritate şi 

colectarea deşeurilor); 

 

6. 31.03.21 

 

 

 

 

 

Sănătoşi într-un spaţiu 

frumos  

A.O „Areopagus”, str. 

Libertăţii1, or. Floreşti 

Dezvoltarea infrastructurii de 

odihnă şi educative pentru populaţia 

or. Floreşti în parcul central, în faţa 

Centrului de Creaţie Floreşti şi a 

Bibliotecii pentru Copii; 

Reabilitarea/crearea zonelor de 

odihnă, locurilor de joacă pentru copii 

şi obiectelor patrimoniului cultural; 

Stimularea participării voluntarilor în 

activităţi comunitare; 

7.   

31.03.21 

 

 

 

 

Amenajarea unei 

treceri de la str. Iachir  

prin zona de protecţie 

la drumul de centură 

R13 

Grup de iniţiativă sectorul 

Speranţa 

Crearea accesului în siguranţă 

traversînd drumul de centură R13 şi 

excluderea riscului deplasării 

copiilor spre şcoală; 

Dezvoltarea infrastructurii stradale  

(alei, trotuare, scuaruri, zone 

pietonale); 

Stimularea participării voluntarilor în 

activităţi comunitare; 

8. 31.03.21 

 

 

 

 

 

 

Împreună pentru un 

oraş curat 

Grup de iniţiativă str. Crinilor 

36 

Educarea unui comportament eco- 

responsabil al cetăţenilor din oraşul 

Floreşti prin organizarea de 

activităţi ecologice, campanii de 

informare, plantarea arborilor, 

acţiuni de salubrizare. 

Extinderea şi amenajarea spaţiilor 

verzi în intravilanul oraşului; 

9.  31.03.21 

 

 

Angajarea comunităţii 

în sprijinul educaţiei de 

calitate 

AO Viitorul Copiilor Prevenirea eşecului şcolar al 

elevilor prin stabilirea 

parteneriatului şcoală-familie şi 

implicarea elevilor cu statut social 

vulnerabil în procesul educaţional la 

distanţă 

Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor socio-culturale, sănătate, 

educaţionale şi sportive; 

 


