Formular Propunere de Proiect
Protectia mediului
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Mircea T.
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: mircea.*@*.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Acoperisuri verzi pe cladirile institutiilor publice din sector in prima faza, apoi
extinderea proiectului la blocurile din sector.
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Protectia-mediului
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:
6 luni faza de proiectare, alte 6 luni pentru implementare cel putin 25%.
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
in functie de solutia aleasa
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Cetatenii sectorului 3
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Va propun instalarea de acoperisuri verzi pe scoli si alte institutii publice aflate in
subordinea primariei intr-o prima faza ca testare, apoi extinderea proiectului la
blocurile din sector.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Meteorologii anunta calduri de peste 40 grade in fiecare vara si scaderi extreme
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de temperatura iarna. Pe timpul verii, orice drum prin oras devine o adevarata
corvoada din cauza caldurii excesive si a poluarii care a atins cote insuportabile.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Acoperisurile verzi au avantaje dovedite:
- reduc poluarea in oras atat prin absorbtia de gaze de sera din atmosfera
- se mareste suprafata de spatiu verde
- retin apa si o returneaza catre mediu prin evaporare in loc sa fie trimisa in
canalizare
- in timpul verii protejeaza acoperisurile, mai ales daca ne gandim la
temperaturile extreme din timpul verii. S-a calculat ca un acoperis verde poate
scadea temperatura cu cel putin 5 grade
- iarna poate pastra temperatura constanta pe o perioada lunga de timp
- reduc caldura orasului prin reducerea necesarului de aparate de aer conditionat
instalate in imobile
- pot servi drept cuiburi pentru pasari etc
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Proiect si implementare pe acoperisurile institutiilor publice din sector.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Cred ca pot convinge locatarii din bloc sa testeze acest proiect.
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