
Formular Propunere de Proiect

Digitalizare

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):
Aplicatie  pentru  telefoanele  mobile  pentru  notificarea  in  timp  real  a  primariei
despre solicitarile si problemelor aparute in cadrul sectorului 3.

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Sectorul 3

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
3-6 luni in functie de ce solutie se alege.

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
2000-5000  euro  in  functie  de  ce  solutie  se  alege  atat  pentru  aplicatie  cat  si
pentru structura hardware.

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Cetatenii sectorului 3 si nu numai.

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Va  propun  utilizarea  unei  aplicatii  existente  sau  crearea  unei  aplicatii  mobile
(care se poate instala pe telefonele mobile cu sistem de operare Android, IOS si
Windows)  care  sa  poata  prelua  solicitarile  cetatenilor  si  sa  le  transmita  catre
primarie  cu  o  serie  de  date  adaugate  de  catre  cetatean,  astfel  incat
departamentele  din  cadrul  primariei  sa  aiba  o  evidenta  clara  a  solicitarilor  si
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Persoană de contact
Nume și Prenume: Mircea T.
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: mircea.*@*.com



problemelor aparute.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Comunicarea cu primaria se face greoi si nu de multe ori nu se mai stie statusul
unei  cerinte.  Prin  intermediul  aplicatiei,  orice  cetatean  poate  notifica  primaria
despre  probleme  aparute  in  sector,  de  la  copaci  cazuti  pana  la  nefunctionarea
semafoarelor sau curatenia in sector.
Modul de utiizare este foarte simplu: cetateanul trimite o solicitare/notificare prin
intermediul aplicatiei (poate include una sau mai multe fotografii) in care explica
ce  se  intampla  in  zona  respectiva.  Pentru  localizarea  zonei  cu  probleme  se
foloseste  functia  telefonului  de  localizare  a.i  primaria  va  stii  exact  unde au  fost
facute  pozele  si  daca  solicitarea/problema  mai  este  de  actualitate  sau  este  in
lucru.
 Notificarea se trimite catre adrese de mail ale primariei, iar Primaria trebuie sa
raspunda prin intermediul zonei de administrare despre faptul ca acea notificare
se afla in lucru, a fost rezolvata sau refuzata (+ motivul refuzului).

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
In acest fel cetatenii pot raporta ei insusi probleme noi sau pot vedea daca s-au
raportat deja, iar primaria va stii in orice moment unde este nevoie sa intervina.
Se  reduce  astfel  timpul  de  raspuns  la  probleme  si  se  creste  increderea
cetateanului in institutie.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Utilizarea  unei  aplicatii  deja  existente  si  gratuite
https://www.improve-my-city.com/features/ sau crearea unei aplicatii noi pentru a
raspunde mai multor cerinte ale primariei.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Voi promova aplicatia prin retele sociale a.i cat mai multi cetateni ai sectorului sa
o poata folosi.
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Digitalizare-031818-100307-buletin.pdf
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