
Formular Propunere de Proiect

Amenajare

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
Modernizarea Insulei Cățeilor din Parcul Titan

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Zona se afla in Parcul Titan din Sectorul 3 si poarta denumirea de Insula Cățeilor
si  este  in  prezent  o  zona  special  deschisa  pentru  cetatenii  cu  animale  de
companie.

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
3-6 luni

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
200.000 RON

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Proprietarii  de animale de companie care viziteaza in numar foarte mare parcul
Titan. In prezent Insula Cățeilor a devenit un punct de intalnire pentru acestia. 

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Proiectul propune modernizarea Insula Cățeilor prin 4 metode. In primul rand, se
doreste  amenajarea  unor  alei  acoperite  cu  pietris.  Atat  pe  calea  principala  de
acces,  de  la  aleea  asfaltata  pe  lac,  cat  si  perimetral  insulei  si  transversal
acesteia,  urmeaza  sa  fie  realizate  aceste  alei.  In  al  doilea  rand,  urmeaza  sa  fie
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realizata o rampa de acces pentru persoanele cu handicap si un set de trepte la
intrarea pe insula pentru a facilita accesul pe platoul din stanga intrarii pe Insula
Cățeilor.  In  al  treilea  rand  se  va  conecta  Insula  la  iluminatul  stradal  si  vor  fi
amplasate  felinare  de-a  lungul  aleilor  acopeprite  cu  pietris.  In  al  patrulea  rand,
instalarea  unei  porti  noi  care  sa  nu  permita  iesirea  animalelor  din  tarc  este
necesara, deoarece cea veche este stricata.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
In prezent insula se transforma ori intr-o mocirla de noroi, ori intr-o zona plina de
praf  cand este  seceta.  Accesul  pe insula  este  foarte  greu,  de multe  ori  oamenii
ajungand sa sara peste balti cu cateii in brate ca sa nu se murdareasca. 
Propunerea va rezolva si  imbunatatii  substantial  calitatea vietii  pentru  posesorii
de  animale  de  companie  care  aleg  sa  se  plimbe  in  Parcul  Titan,  mai  ales   ca
insula a devenit intre timp un loc de intalnire binecunoscut de acestia. 

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Se va asigura atat un acces facil pentru oameni, cat si siguranta ca animalul nu
va fugi in intuneric seara si nu va mai fi de gasit in parc. Mai mult, vara pe seceta
praful de pe insula va fi redus substantial, iar accesul persoanelor cu handicap va
fi mult mai usor. 

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Va fi necesara realizarea unui proiect de catre Primaria Sector 3 privind modul cel
mai bun de a realiza si implementa propunerea, astfel incat cetatenii care se duc
pe Insula Cainilor sa aiba parte de conditii cat mai bune. 

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Sunt student la Facultatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti.
Doresc sa ajut in realizarea planselor proiectului alaturi de echipa din primarie. 
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