
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):
Reabilitare teatru de vara din parcul Titanii

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Acest teatru de vara se gaseste in incinta Parcului Titanii delimitat de strazile: Str
Burdujeni, Prisaca Dornei si Bulevardul Nicolae Grigorescu

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Nu am experienta in constructii, dar presupun ca lucrarile de curatire, amenajare
si delimitare n-ar trebui sa dureze mai mult de 2-3 luni

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
 Ar trebui sa se incadreze in suma de 200 mii lei 

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
  Beneficiarii directi sunt in primul rand copiii din zona Parcului Titanii pentru care
acel  loc  ar  fi  excelent  pentru  a  se  organiza  diferite  activitati:  spectacole,
concursuri, teatru de papusi, etc 
   Teatrul de vara ar putea servi si pentru adultii din zona ca cinema in aer liber
pe timpul verii.

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
   Proiect  ar  consta  in  executarea  unor  lucrari  de  curatenie,  imprejmuire  ,
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improspatare  a  tencuielii,  varuire,  poate  o  gresie  de  exterior(!?)  precum  si
amenajarea unui vestiar.
  In functie de buget achizitionarea unei instalatii de sonorizare si o mica ghereta
pentru casa de bilete.

Scopul si obiectivul general:
    Redarea catre comunitate a acestui teatru de vara si in special deschiderea lui
pentru cei mici.

Obiective specifice:
   Primaria l-ar putea subinchiria diferitelor ONG-uri, asociatii, trupe de actorie, etc
care  doresc  organizarea  unor  activitati  cultural-recreative:   piese  de  teatru,
proiectii filme, spectacol de dans, concursuri.
   Pentru  a  nu  deranja  locatarii  din  vecinatatea  parcului  si  chiar  vizitatorii

acestuia,  aceste  activitati  ar  trebui  facute  in  intervale  orare  agreate  cu  vecinii.
Adica nu ar trebui abuzat de aceste activitati.

   Publicul tinta ar trebui sa fie in special copiii.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
 Acest  loc  este  momentan  foarte  murdar,  peretii  sunt  plini  de  grafiti,  scena  si
locul din spatele scenei sunt mizerabile.
 In continuare insa exista scaunele care se prezinta in stare destul de buna.
 La  prima  vedere  constructia  nu  are  probleme  structurale  grave,  peretii  sunt
intregi iar acoperisul nu este stricat.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
  Cresterea  satisfactiei  si  bunei  dispozitii  in  perioada  sezonului  cald  pentru  cei
mici  si  familiile  lor  precum si  a  cetatenilor  din  zona  prin  oferirea  unor  activitati
culturale in incinta Parcului Titanii.
   

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
 Actiunile ar consta in efectuarea unor lucrari de curatenie, amenajare si punere
in valoare al acestui obiectiv din Parcul Titanii.
 Efectele pozitive constau in oferirea de activitati distractive si culturale in special
copiilor din zona.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
  Nu am experienta in constructii si nici vreun interes direct, ONG, asociatie, etc
legat de acest loc ,  dar mi se pare un proiect benefic pentru toata comunitatea
din zona. 
   Nu imi dau seama cum m-as putea implica :)
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