
Formular Propunere de Proiect

Amenajare spatii publice

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):
Instalare rasteluri pentru biciclete în zone cheie ale sectorului 3

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare spatii publice

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Propunerea  urmărește  implementarea  la  nivelul  sectorului  3  în  intersecțiile  și
zonele cheie.

Prin intersecțiile și zonele cheie se înțelege :
1. Număr mare de persoane dictat de:
a. Nod de transport (multe mijloace de transport)
b. Zonă urbană de interes (comerț, servicii, etc.)
c. Clădiri mari de birouri

In acest sens am identificat 32 de zone care îndeplinesc criteriile de mai sus pe
toată suprafața sectorului 3.

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
1  lună  identificare  amplasament  potrivit  în  cele  32  de  zone  indentificate  și
stabilire tip rastel optim
1 lună licitație rasteluri
2 luni instalare rasteluri
1 lună informare cetățeni 

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
Suma maximă : 200000 lei. În funcție de costul fiecărui rastel se vor instala câte
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Persoană de contact
Nume și Prenume: R Andrei 
Număr de telefon: 0723******
Adresă de e-mail: andrei*****@gmail.com



pot fi acoperite cu suma maximă disponibilă. 

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
1. Cetățenii care folosesc biciclete pentru deplasare pe raza sectorului 3
2.  Cetățeni  care  ar  dori  să  folosească  biciclete  pentru  deplasare  pe  raza
sectorului 3 dar nu dețin spații de depozitare
3.  Toți  cetățenii  sectorului  3  prin  reducerea  utilizării  autoturismelor  în  favoarea
bicicletelor 

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Scopul  dezvoltării  unei  rețele  de  rasteluri  la  nivelul  sectorului  3  este  de  a
îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor ce locuiesc în acesta.

Creșterea  mobilității  și  reducerea  traficului  sunt  obiective  critice  la  nivelul
sectorului 3.

In  plus,  facilitățile  de  amplasare  a  bicicletelor  lipsesc,   sunt  insuficiente  sau  nu
sunt suficient de sigure. 

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
În momentul actual la nivelul sectorului 3 nu există o rețea coordonată de spații
de  depozitare  temporară  a  bicicletelor.  Astfel,  utilizarea  acestora  este
restricționată, cu efecte negative directe asupra traficului din sector și, mergând
mai departe, asupra sănătății cetățenilor.

În plus, lipsa unor zone clar delimitate, amenajate și supravegheate descurajează
utilizarea bicicletelor și mențin riscantă depozitarea lor în spații improvizate. 

În contextul dezvoltării extraordinare a utilizării bicicletelor și a incurajarii acestui
mijloc  de  transport  chiar  de  Primăria  municipiului  București  este  evidentă
necesitatea și utilatea unor rasteluri la nivelul sectorului 3.

Acest proiect va avea un impact pozitiv direct asupra cetățenilor sectorului 3 prin
facilitarea  utilizării  unei  modalități  alternative  de  transport  și  beneficii  pozitive
indirecte asupra sănătății și timpului disponibil acestora prin reducerea traficului. 

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Beneficiile pot fi:
1. Reducerea traficului cu efecte :
a. Creșterea calității aerului
b. Îmbunătățirea sănătății cetățenilor 
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c. Creșterea timpului disponibil acestora prin reducerea timpului petrecut în trafic

2. Incurajarea folosirii bicicletelor cu efecte :
a. Îmbunătățirea sănătății cetățenilor 
b. Dezvoltarea industriei locale de profil

3. Creșterea spațiului de depozitare temporară a bicicletelor :
a. Incurajarea achiziționării bicicletelor 
b. Scăderea riscului de furt a bicicletelor

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Următoarele  acțiuni  sunt  necesare  pentru  implementarea  și  urmărirea  efectelor
propunerii:

1. Identificarea zonelor cheie
Pe baza criteriilor menționate la punctul 3 se vor stabili zonele unde se vor instala
rastelurile. Personal am identificat 32 de zone și  îmi doresc să colaborez cu dvs
pentru validarea acestora. 

2. Identificarea tipului potrivit de rastel
Rastelul trebuie sa asigure o utilizare facilă și o stabilitate și securitate ridicate. 

3. Stabilirea amplasării optime 
Este necesar ca acestea sa nu încurce mai mult decât sa ajute. Astfel, se va evita
incurcarea deplasării pietonilor, circulația auto sau aprovizionarea. 

3. Instalarea rastelurilor 
Aceasta  trebuie  sa  fie  făcută  cât  mai  rapid  și  solid  pentru  a  limita  disconfortul
asupra  cetățenilor.  Mai  mult,  locul  de  amplasare  trebuie  sa  fie  în  raza  unei
camere de supraveghere video a autorităților locale pentru a descuraja furtul sau
a identifica făptuitorul. 

4. Informarea cetățenilor 
Ulterior  instalării  consider  utila  o  campanie  de  informare  asupra  rețelei  de
rasteluri și scopului acestora. 

5. Urmărirea modului de utilizare a rastelurilor 
In  final  se  ca  urmari  modul  de  utilizare  a  rastelurilor  pentru  a  optimiza
dimensiunea  și  amplasamentul  acestora  în  funcție  de  comportamentul
cetățenilor. 

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Sunt  interesat  să  iau  parte  la  toate  etapele  proiectului,  fiind  disponibil  pentru
asistență. 
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