Formular Propunere de Proiect
Amenajare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Mircea T
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: mircea******@*****.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Arta stradala
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Sectorul 3
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
6-12 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
n/a
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Cetatenii sectorului 3
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Concurs de arta stradala pentru diverse locatii din sector. Obiectivul este de a
readuce la viata cladiri vechi si de a face spatiul stradal interesant pentru cei
care il folosesc.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Chiar daca prin reabilitarea termica a blocurilor se doreste a se da si o pata de
culoare in sector, cladirile, mobilierul stradal si restul infrastructurii nu ofera nicio
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experienta memorabila, gen "ai vazut desenul de pe cladirea x?" sau "ce frumos
arata strada y cu toate acea arta stradala" etc. Sectorul 3 este un sector gandit
pentru clasa muncitoare, nu pentru imaginatie; cu aceasta noua abordare se va
putea schimba mentalitatea despre sector.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Pe langa satisfactia locuitorlor, folosirea artei stradale da o nota moderna si
placuta locurilor care altfel ar arata foarte trist. Nu in ultimul rand, poate creste
turismul in zona si implicit dezvolta sectorul in multiple directii.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
- concurs de arta stradala pentru crearea de desene, grafitti, mobilier stradal in
format artistic aprobat de o comisie formata din artisti si reprezentati ai primariei
- oferirea suportului necesar de catre primarie
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
promovarea ideilor si a zonei in social media
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