
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):
Crearea de spatii verzi pe verticala pentru reducerea poluarii in sector

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

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:
12-24 luni

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
n/a

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locuitorii sectorului 3

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Crestea suprafetelor verzi  naturale in cadrul sectorului nu doar prin parcuri  ci  si
local,  la  nivelul  blocurilor  si  strazilor.  Scopul  este  de  a  reduce  poluarea  cu
particule, prevenirea inundarii strazilor si cresterea nivelului de trai prin aducerea
naturii in oras.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Lipsa spatiului verde in sector este o problema care se acutizeaza cu fiecare noua
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constructie  si  fiecare  inmatriculare  auto.  In  multe  orase  ale  lumii  se  folosesc
infrastructura si cladirile pentru a creste suprafata verde prin instalarea de spatii
verzi  pe  verticala.  Cel  mai  nou  exemplu  poate  fi  dat  cu  Mexico  City  care  a
imbracat stalpii  autostrazii  suspendate cu verdeata care proceseaza o parte din
poluarea  orasului  si  adauga  un  aspect  placut  locului:
https://www.youtube.com/watch?v=pzwUDz5Bifc

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Gradinile verticale produc oxigen si ajuta la filtrarea metalelor grele și a prafului
din aer, regleaza temperatura aerului si reduc poluarea fonica. In plus, adauga o
nota de frumusete necesara intr-un peisaj urban plin de asfalt si beton. 
Mai mult, direct si indirect se creaza locuri de munca in sector. 

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
-  studiu  de caz  si  stabilirea zonelor  unde poate fi  implementat,  cu  precadere in
zonele cu trafic greu
- stabilirea unei modalitati de utilizare si mentenanta (in Mexico City se foloseste
inclusiv plastic reciclat pentru a crea suportul pentru plante)
- instalarea extensiva a acestor plante

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Voluntariat
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Amenajare-033118-090329-buletin.pdf

