Formular Propunere de Proiect
Mobilitate
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: S. Augustin
Număr de telefon: 0752******
Adresă de e-mail: ca*@*.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Rasteluri pentru biciclete (in fata ansamblurilor rezidentiale)
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Mobilitate
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Zona Barajul Dunarii, Solidaritatii, fostul complex comercial Alba.
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Maximum 3 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
Maximum 200.000 RON
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locuitorii zonelor mentionate anterior (Zona Barajul Dunarii, Solidaritatii, fostul
complex comercial Alba). Pe viitor, proiectul se poate extinde in tot sectorul.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Obiectiv general: incurajarea unor forme de mobilitate non-poluante/folosirea
bicicletelor in deplasarile din zona;
Obiective specifice: descongestionarea traficului zonal; promovarea unui stil de
viata sanatos; largirea posibilitatilor de petrecere a timpului liber;
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
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Folosirea bicicletelor in deplasarile din zona este inca limitata de faptul ca
persoanele ce ar dori sa faca acest lucru nu au infrastructura necesara pentru
parcarea bicicletelor. Ilustrez acest lucru cu exemplul personal: locuiesc la etajul
3 al unui bloc cu 4 etaje, care nu are lift. Atit eu cit si sotia si cei 2 copii ne-am
dori sa avem biciclete dar nu avem unde sa le tinem; mai mult, locuind la etajul 3
si neavind lift, a detine biciclete si a le cara de fiecare data pina in apartament si
inapoi devine un calvar. Nu suntem singurii care ne confruntam cu aceasta
problema si este foarte probabil ca amplasarea de rasteluri de biciclete la
intrarea in bloc/blocuri sa incurajeze atit detinerea de biciclete de catre cetateni
cit si folosirea lor in deplasarile in zona, fie pentru cumparaturi, fie pentru
petrecerea timpului liber in parcurile sectorului.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
1) Decongestionarea traficului local;
2) Reducerea gradului de poluare
3) Incurajarea unui stil de viata sanatos;
4) Largirea evantaiului alternativelor de petrecere a timpului liber in sector;
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Amplasarea de rasteluri pentru parcarea bicicletelor in fata blocurilor. Exista
problema sigurantei bicicletelor; exista solutii tehnice pentru rasteluri relativ
sigure, care costa insa mai mult. Alternativ, exista solutii tehnice ieftine, cu un
grad de siguranta mai scazut, pe riscul cetatenilor.
Efectele pozitive le-am enumerat anterior. Le reiau: incurajarea unor forme de
mobilitate non-poluante/folosirea bicicletelor in deplasarile din zona;
descongestionarea traficului zonal; promovarea unui stil de viata sanatos;
largirea posibilitatilor de petrecere a timpului liber
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Doresc sa ma implic in alegerea solutiilor tehnice pentru rasteluri si in
promovarea implementarii acestui proiect.
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