Formular Propunere de Proiect
Amenajare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: P. Octav
Număr de telefon: 0727******
Adresă de e-mail: 1*@*.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Locuri de joaca mai sigure si mai curate
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Toate locurile de joaca din sector 3.
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
6 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
2000 lei x aproximativ 50 locuri de joaca din sector 3 (camera cu senzori miscare
si IR, router wifi, montaj) + soft si aparatura pentru analiza imaginilor si pentru
detectarea in timp real a comportamentelor deviante / infractiunilor, fara a avea
nevoie de supraveghere umana permanenta.
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Copiii si parintii / bunicii copiilor din sector.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Dezvoltarea unui sistem de monitorizare prin camere de supraveghere in toate
locurile de joaca din sector si monitorizarea lor pentru a nu mai avea locuri de
joaca unde se bea si se fumeaza, unde frecvent gasim excremente, ace de
seringa, sticle sparte samd. Camere de supraveghere cu senzor de miscare si IR
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pot fi extrem de utile politiei locale, daca chiar doreste sa pastreze linistea si
curatenia macar la locurile de joaca pentru copii. Am evita si problema legata de
probarea infractiunii de fumat la locul de joaca - de fiecare data cand un echipaj
vine la locul de joaca, persoanele care fumeaza si beau acolo fie pleaca fie isi
arunca sticlele si tigarile la aparitia echipajului de politie, iar din cate mi s-a spus,
filmarile cu telefonul nu se pot folosi ca probe in instanta... Insa filmari cu
camerele primariei cred ca se pot folosi.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Mergeti in oricare din locurile de joaca din parcul Pantelimon sau la locul de joaca
de pe strada Malureni, intr-o dimineata cu temperaturi peste 10 grade si veti gasi
dupa o noapte obisnuita mizerie, excremente umane, cioburi si sticle goale de
bautura si invariabil un covor de coji de seminte. Toate astea desi parcul
Pantelimon are paza privata si este patrulat si de politia locala. Nici in alte locuri
de joaca de la periferie situatia nu este mai grozava, leagane sau tobogane sunt
furate sau vandalizate destul de des - in Parcul Pantelimon de exemplu de circa 3
ani nu mai este niciun leagan pentru bebelusi (caci "copiii" mari le-au rupt pe
toate).
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Oricine a fost in vizita prin tari mai civilizate a observat sistemul de monitorizare
CCTV macar la locurile de joaca si in intersectii. Beneficiile sunt evidente,
cetatenii din tari mai civilizate nu au inceput de drag sa stranga mizeria lasata de
caini sau sa isi arunce cu religiozitate gunoiul unde trebuie, sa recicleze deseurile
samd. Iar raportat la bugetul politiei locale, "realizarile" acesteia sunt cel mult
modeste... Cred ca un sistem de monitorizare video ar ajuta mult activitatea de
combatere si preventie a infractiunilor si ar ajuta la pastrarea linistii si a
curateniei, macar la locurile de joaca.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Instalarea de camere de supraveghere (1 sau 2 la fiecare loc de joaca) si a unui
router wireless pentru transmiterea imaginilor catre centrul de monitorizare /
dispeceratul politiei locale - un eventual beneficiu adaugat poate fi oferirea de
wifi gratuit in zona respectiva.
Integrarea imaginilor de la camerele de supraveghere in sistemul de monitorizare
al politiei locale. Cred ca si camerele de supraveghere ale gradinitelor si scolilor,
daca exista asa ceva, ar putea fi monitorizate de un soft inteligent ce ar alerta
dispeceratul in cazul in care detecteaza activitati asimilate violentei, fumatului
sau alte tipuri de actiuni ce nu au ce cauta in aceste spatii.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Cred ca acest proiect-pilot poate fi un model pentru alte autoritati locale din
Romania. As fi dispus sa contribui la materializarea acestei idei cu experienta
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mea de parinte dar si de coordonator de proiect. Pot fi util proiectului si pe partea
de procurare a echipamentelor necesare - identificarea celor mai bune oferte de
aparatura si servicii, eventual in identificarea altor parteneri cu experienta in
domeniul monitorizarii.
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