Formular Propunere de Proiect
Protectia mediului
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Cosmin Z
Număr de telefon: 0755******
Adresă de e-mail: z**********@*****.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Aparate pentru colectare ambalaje PET si aluminiu
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Protectia mediului
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Titan initial, apoi in intreg sectorul 3
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
3
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
20.000-30.000 euro
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
toti cetatenii sectorului 3
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
In zonele dintre blocuri - adaugarea de aparate pentru colectare selectiva PET-uri
si cutii aluminiu - contra cost (oamenii aduc pentru reciclare PET-uri, cutii si
primesc sume de bani/vouchere)
Exista deja implementat in unele centre comerciale, dar putin locuitori pleaca cu
saci de PET-uri de acasa pentru a le duce la reciclat.
Daca vor exista astfel de aparate in jurul blocurilor - mult mai multi oameni vor
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incepe reciclarea (chiar daca, din pacate pentru societatea noastra, motivul ar fi
doar pentru recompensa primita)
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
- Din pacate, din cauza mentalitatii societatii, reciclare nu este facuta la nivel
macro in Romania.
- de asemenea o parte din societate lasa de dorit cand vine vorba de curatenia
zonei in care locuiesc
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
. Cu astfel de aparate, vom ajuta:
- sectorul - va fi mai curat
- mediul - se recicleaza ce altceva s-ar descompune in sute de ani
- orasul/tara - pentru ca in momentul acesta suntem foarte departe de procentul
de reciclare selectiva ce ne este sugerat de directiva Europeana
- vor aduce si cateva locuri de munca (cei care vor veni sa le colecteze)
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
- Cumparare aparate pentru colectarea PET-uri si cutii aluminiu
- incheiere contract cu firma de reciclare (pentru a veni sa colecteze)
- slectatea catorva locuri din cartier pentru a pune aparatele
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Imi spuneti de ce este nevoie si ma voi implica pentru realizarea proiectului
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