
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):
Părculeț  Ilioara-Locuri  de  joaca  pentru  sportul  de  masă  și  recreere,și  plantarea
multor copaci.Beneficiile fiind atât pentru copii,dar și  pentru adulți  și  pe termen
lung.

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Părculeț Ilioara-zona Ilioara(lângă poligonul Ilioara)-Aleea Fizicienilor.

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
2-3 luni!

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
Aprox. 40.000-50.000 roni!

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Zona Ilioara,AleeaFizicienilor,Str Fizicienilor,Str Ilioara și adiacent! 
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7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Nevoia  de  mișcare  este  indispensabilă,mișcarea  înseamnă  viață!În  zona  despre
care  vă  vorbesc  există  1  mini-părculeț,dar  nu  prea  bine  gândit!Există  un
mini-teren  de  fotbal  dar  f  prost  amplasat,la  3-4  m  distanță  de  blocuri  și  este
FOARTE  MARE  GĂLĂGIE,plus  că  acest  mini-părculeț  nu  este  închis  și  nu  se
respectă nicio regulă,ptr  că nu a fost bine gândit!Facilitarea unui  loc special  ptr
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jocuri  sportive  lângă  poligonul  Ilioara  poate  rezolva  2  PROBLEME:1-Copiii(dar  și
adulții) vor avea unde să se joace organizat și în siguranță,nefiind bulevarde sau
zone periculoase,iar  2-părculețul(părculețele)  din  zonă vor  putea  fi  reorganizate
și putem avea LINIȘTE între blocuri.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
În afară de parcul Titan(IOR) în zona Ilioara-Aleea Fizicienilor nu există o zonă ptr
copii,ptr  jocuri  sportive,sportul  de  masă,chiar  și  ptr  adulți!Se  va  rezolva  și
problema  unui  teren  de  mini-fotbal  f  prost  amplasat,la  doar  3-4  m  de
blocuri(Aleea  Fizicienilor),și  anume:se  poate  muta  acest  teren,deoarece  este  f
prost  amplasat,prea  aproape  de  blocuri  și  este  f  mare  gălăgie!Dar,justificarea
inițierii este lipsa unui loc bine gândit și amenajat ptr copii și ptr adulți,ptr jocuri
sportive și recreere.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Primul beneficiu ar fi calitatea vieții obținută prin mișcare și recreere!Un loc bine
gândit  și  amenajat,atât  ptr  copii,cât  și  ptr  adulți,vă  avea  beneficii  pe  termen
lung,prin amenajarea locului(parculetului),prin plantarea de copaci!

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Identificarea unui teren,amenajarea locurilor de jocuri sportive,a aleeeilor,felul de
copaci  plantați,iar  la  plantarea  de  copaci  se  poate  face  o  ACȚIUNE��,și
bineînțeles,respectarea unui program și a unor reguli.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Doresc MAXIM să particip mai ales la plantarea copacilor,în concluzie,particip ÎN
TOTALITATE pentru binele Sectorului 3.
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