Formular Propunere de Proiect
Digitalizare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Matei M D
Număr de telefon: 0740******
Adresă de e-mail: *@*.ro
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
public eye (aplicatie mobil iOS/Android)
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Digitalizare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
fara limita de zona
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
trei luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
hosting pentru server, probabil undeva la 200EUR/luna (se achizitioneaza de
catre primarie la propunerea mea, adica sa nu faca vre-un gogutz vre-un ciubuc)
- poate nici nu e nevoie de hosting, in cazul in care gasesc solutii de
interactionare cu toolurile existente
99EUR cont developer iOS
25$ cont google play
aplicatia dezvoltata de mine gratis
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
toti cetatenii posesori de smartphone
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
modalitate de transmitere nereguli intalnite in strada rapid si direct prin
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interediul aplicatiei de mobil. Vorbim despre nereguli ca: parcari tampite,
violente, tulburari ale linisti publice, furturi, nereguli trafic, fumat in parcuri,
scuipat pe strada, aruncat gunoi pe strada, gropi carosabil. Transmiterea se face
in forma foto/video cu informatii de localizare GPS; TBD posibilitate
transmitere/vizionare live
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
problema: nivel de civilizatie poate fi crescut
grupuri: toti cetatenii, ulterior daca are succes de ce nu si la nivelul tarii
ales Nokia Developer Champion pentru dezvoltarea de aplicatii de success
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
cresterea gradului de siguranta
control mai bun importiva neregulilor
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
interventii care oricum erau in program, doar ca acum se fac la tinta
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
dezvoltarea aplicatiei iOS/Android; alegerea hostingului
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