
Formular Propunere de Proiect

Mobilitate

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):
Cu bicicleta pana la metrou

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Pe tot cuprinsul sectorului 

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
6 luni

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
100000

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Toti cetatenii care pot lua bicicleta pana la o statie de metrou.

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Pentru cetatenii care nu locuiesc exact langa o statie de metrou ar fi foarte usor
si  util  sa  poata  lua  bicicleta  pana  la  o  statie  apropiata,  sa  o  parcheze  si  sa
continue cu metroul. La intoarce o va gasi in siguranta la locul ei numai daca s-ar
crea spatii speciale de pastrare in mod uscat si in primul rand in siguranta.
Propun doua solutii: 
1.incheierea  unui  parteneriat  cu  Metrorex  pentru  a  construi  spatii  comune  de
parcat biciclete, pazite si in siguranta.
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Persoană de contact
Nume și Prenume: P Marin-A
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Adresă de e-mail: al*********@*****.com



2. constructia unor mici construcii langa statiile de metrou

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Pentru  a  evita  supraaglomerarea  parcarilor  de  langa  statiile  de  metrou  putem
incuraja utilizarea biciclete ca mijloc de transport intermediar, pana la metrou.
De  exemplu:  langa  Statia  de  metrou  Republica  este  greu  sa  gasesti  loc  de
parcare la mai putin de cateva minute de gura de metrou si in statie sunt multe
spatii goale unde se poate amenaja o parcare pazita .

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Imbunatatirea traficului, eliberarea parcarilor, cresterea confortului vietii.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Incheierea unui parteneriat cu Metroex sau dezvoltatea doar prin Sector 3
identificarea spatiilor
identificarea solutiilor de construit.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Identificarea zonelor potentiale.
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