
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):
Spatiu verde cu loc de joaca si activitati sportive, prevazut cu acces pietonal

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
In vecinatatea bazei sportive Voinicelul, zona dintre Intrarea Sectorului si Intrarea
Patinoarului.
Link  poze  locatie:
https://drive.google.com/open?id=1uyAf7CgU5cjTJ7rcXeiCHUG-xMeCI-Gt 

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
4-5 luni

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
150.000 - 200.000 lei

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locuitorii  din  zona,  in  special  copiii  si  varstnicii.  Multe  familii  mutate  recent  in
zona prin construirea noului complex Global City Residence. De asemenea multi
copii  care  fac  activitati  sportive  in  cadrul  Bazei  Voinicelul  pot  sa  se  bucure  de
acest spatiu verde inainte / dupa antrenamente. 

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
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Persoană de contact
Nume și Prenume: OD, reprezentant al grupului civic de parinti GrowUp 
Romania
Număr de telefon: ******
Adresă de e-mail: ******



Pentru  a  preveni  distrugerea  acestui  spatiu,  necesar  pentru  viata  publica,  prin
taierea vegetatiei existente, credem ca el ar trebui amenajat si valorificat. Spatiul
este destul de generos incat sa permita amenajarea unui parculet cu loc de joaca
pentru copii, spatiu cu aparate de fitness pentru locuitorii din zona si / sau mese
de sah. 

Ne dorim ca spatiul sa fie pastrat cat mai verde, valorificand vegetatia existenta.
Astfel parcul si locul de joaca pot co-exista armonios. Există foarte multe studii în
domeniu  şi  articole  de  specialitate  care  susţin  locuri  de  joacă  simple,  naturale,
care  să  activeze  creativitatea  micuţilor,  şi  nu  structuri  impunătoare  de  plastic.
Lăsăm si câteva poze pentru a exemplifica ce ne dorim noi, părinţii, pentru copiii
noştri:  https://drive.google.com/open?id=1snrnZizFM9hiF8G6FD5gfwuDUJDD8eJs.

Amenajarea unui trotuar este de importanta maxima in aceasta situatie, pentru a
oferi  un  acces  decent  catre  parc.  Acesta  ar  trebui  prevazut  cu  stalpisori  de
protectie pentru evitarea blocarii lui cu masini parcate, asigurand astfel circulatia
in siguranta a pietonilor. 

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Zona respectiva apartine Bazei Sportive Voinicelul, domeniu public al Municipiului
Bucuresti  administrat  de  Consiliul  Local  al  Sectorului  3.  Acest  teren  nu  a  fost
ingrijit/amenajat  de  foarte  multa  vreme,  este  un  spatiu  verde  abandonat  (cu
iarba, arbusti si copaci) ce are pe alocuri asfalt, care s-a transformat in timp intr-o
groapa  de  gunoi.  Pe  perioada  construirii  noului  complex  Global  City  Residence
(Intrarea Sectorului nr. 20) el a fost curatat partial si inchiriat pentru depozitarea
materialelor,  insa  odata  cu  finalizarea  proiectului,  el  va  ramane,  din  nou,
abandonat, cu ramasite de materiale de constructie.  
Totodata, accesul in zona este foarte greu, stradutele fiind sufocate de masini si
trotuarul inexistent. Pietonii circula pe carosabil nefiind in siguranta. 

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Oportunitatea  investiţiei  este  justificată  de  necesitatea  punerii  in  valoare  a
spatiului partial amenajat si a crearii in zona a unui loc de recreere, promenada,
joaca pentru locuitorii cartierului
Stimularea  petrecerii  a  cat  mai  mult  timp  in  aer  liber  si  promovarea  miscarii  si
sportului in randul tuturor categoriilor de varsta
Locurile de joacă simple, naturale, activeaza creativitatea micuţilor
Costuri reduse de amenajare / intretinere, versus jucarii costisitoare din plastic
Salubrizarea zonei
Valorificarea zonelor verzi (si asa putin ramase) din sector
Accesibilitate sporita si posibilitatea de a circula in siguranta pe trotuare
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8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Eliberarea si curatarea zonei
Proiectarea noului  spatiu pornind de la vegetatia existenta si  nevoile locuitorilor
din zona
Implementare:  toaletarea  arborilor  existenti,  amenajare  spatii  verzi,  amenajrea
unui  loc  de  joaca  pentru  copii  din  materiale  naturale,  montare  banci,  montare
cismea  apa  potabila,  montare  grup  sanitar  (toaleta  publica),  montare  cosuri  de
gunoi, 
Ingrijirea corespunzatoare a spatiului

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Cercetare de piata privind necesitatile / preferintele parintilor din zona legate de
noul loc de joaca
Cautare  parteneri  pentru  design  si/sau  vanzare  echipamente  de  joaca
neconventionale
Promovare
Voluntariat
Sustinerea  actiunii  prin  grupul  civic  de  parinti  Grow  Up  Romania
(www.growupromania.ro) 
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Amenajare-032818-130343-Scan-2.pdf

