Formular Propunere de Proiect
Amenajare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Oana Stefania B.
Număr de telefon: 0726******
Adresă de e-mail: *oana*@*.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Loc de joaca NOU pentru copii, zona de relaxare/destindere pentru adulti,
varstnici - un spatiu verde, de maxima necesitate.
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Zona Str. Drumul Gura Fagetului , Sector 3, zona nou dezvoltata, fara loc de
joaca in apropierea zonei .
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
2 Luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
10.000 EUR
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locuitorii municipiului Bucuresti- Sector 3 zona Drumul Gura Fagetului-PutneiCalitei, in special copiii, apoi adultii si varstnicii,Primaria Sector 3 Bucuresti.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
1.
Actualele zone de joaca/destindere din parcurile aflate in vecinatatea zonei
Dr. Gr. Fagetului sunt foarte putine nefunctionale si indepartate de zona discutata
la 1.5km distanta.
2. Spatiile de joaca pentru copii aflate in incidenta zonei propuse se afla in
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vecinatatea aleilor, zonelor betonate,inghesuite si dau direct in zonele intens
circulate si cu mari probleme de infrastructura rutiera si nu sunt incluse in spatiul
verde, sa fie in comuniune cu natura si insufieciente nevoilor locatarilor.
3. Utilizarea spatiului intravilan existent prin care se doreste o buna integrare a
locurilor de joaca/destindere in acesta zona ar fi benefica, creand un plus de
confort pentru cetatenii Sectorului 3 aflati intr-o zona defavorizata si gandirea
eficienta din punct de vedere urbanistic.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Inexistenta spatiilor verzi in zona (cel mai aproape fiind la 1.5km).
Crearea perdelelor verzi, fiind inexistente in zona, pentru ameliorarea calitatii
aerului si pentru diminuarea poluarii fonice si imbunatatirea vizual a zonei.
Necesitatea locurilor de joaca pentru copii si spatii verzi - inexistente intr-o
zona cu o crestere de 100% a gradului de populare zonala, fata de anul 2016.
Zona Dr. Gura Fagetului – zona nou construibila cu un grad de dezvoltare
major si cu un grad populare in crestere de la an la an cu 100%, prin construirea
de zone rezidentiale.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Inexistenta zonelor de joaca/destindere/relaxare in zona Dr. Gr. Fagetului
insuficiente din zonele adiacente, majoritatea fiind amplasate cel mai aproape la
1.5km in vecinatatea zonelor betonate, aleilor intens circulate cu grave problem
de infrastructura rutiera care nu creeaza un confort copiilor, adultilor/varstnicilor.
Inexistenta spatiile de joaca/destindere/relaxare/asteptare, actuale destinate
socializarii intre copii si intre adultii/varstnicii care supravegheaza copiii.
Inexistenta spatiului verde si insufienta celor existente in zonele adiacente si
indepartate(15km). Si o mai buna integrare a locuitorilor intr-o zona cu un grad
mare de defavorizare prin lipsa confortului.
Se doreste crearea de suprafete verzi amenajate pe orizontala si pe verticala, iar
prin crearea unor perdelelor verzi se urmareste imbunatatirea calitatii aerului si
diminuarea poluarii.
Locuitorii municipiului Bucuresti - Sector 3 - zona Dr. Gura Fagetului, in special
copiii, apoi adultii si varstnicii, cu posibilitati de socializare nule in momentul de
fata.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Actiuni necesare:
1. Identificarea spatiilor in care s-ar preta implementarea proiectului sau
identificarea a minim 1-3 zone de interes pentru amenajarea acestor spatii;
lansarea unui concurs de solutii la care sa participe arhitecti, designeri, ingineri,
peisagisti;
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2. Identificarea echipei care sa intocmeasca proiectul de arhitectura, structura si
realizarea bugetului;
3. Acordarea asistentei in demararea proiectului; identificarea potentialilor
furnizori.
4. Identificarea echipei care sa implementeze proiectul (achizitionare materiale,
executie, transport, montaj etc).
Rezultatele proiectului
1. Atingerea unor standarde optime, europene prin amenajarea locurilor de joaca
pentru copii si relaxare/asteptare pentru adulti si varstnici in zonele nou locuibile.
2. Scoaterea din izolare a unor zone nou construibile, amplasate deficitar sau
inatractive.
3. Crearea unui plus de confort pentru copiii, locuitorii municipiului si nu numai.
4. Extinderea suprafetelor verzi amenajate pe orizontala si pe verticala.
5. Cresterea atractivitatii zonei din parc.
6. Crearea perdelelor verzi, pentru diminuarea poluarii fonice si imbunatatirea
calitatii aerului.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Se doreste o implicare cat mai aprofundata deoarece locuind de 2 ani in aceasta
zona, cunosc nevoile locuitorilor acestei zone si automat s-ar creea o punte solida
intre dorinta si necesitate.
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