
Fișă de proiect 2021 

I.  INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

I.1 

Titlul proiectului: 

Să fie concis şi să se refere preferabil 

la un anumit rezultat cheie al 

proiectului. 

STATIE DE INCARCARE 

VEHICULE ELECTRICE  

 

 

 

 

 

SI STATIE MOBILA 

I.2 

Domeniul în care se înscrie 

proiectul: 

Specificaţi domeniul în care se 

înscrie proiectul. 

 

Protectia mediului 

I.3 

Localizarea proiectului/zona din 

Bucuresti/Sectorul : 

Prin adresă, hartă, zonare. Se pot 

încarca hărți google, poze, etc. 

(platforma va stabili fiabilitatea 

formatării acestor date). 

 

 

Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 260 in incinta 

Service Ciclop SA, entitate subordonata 

Municipiului Bucuresti. 

I.4. 

Consultarea comunității: Descrieți 

cum au fost implicați membrii 

comunității în identificarea ideii de 

proiect 

1. Consultarea persoanelor-sursã, respectiv 

posesorii de vehicule electrice din Bucuresti; 

2. Desfasurarea de vizite, întîlniri, dilaloguri, 

discutii, etc cu posesorii de vehicule electrice 

din Bucuresti, 

3.Organizarea de intruniri si discutii in mediul 

on-line cu posesorii de vehicule electrice din 

Bucuresti. 

 

I.5 

Durata proiectului: 

Estimaţi durata de implementare a 

proiectului. 

6-12 luni 

 



I.6 
Beneficiarii proiectului: 

Specificaţi beneficiarii proiectului. 

1.Cetatenii municipiului Bucuresti, detinatori 

de vehicule electrice, 

2.Orice cetatean care tranziteaza municipiul 

Bucuresti si detine un vehicul electric, 

3.S.C. Service Ciclop SA in calitate de 

beneficiar al profitului rezultat din incasarea 

taxei de incarcare, 

4. Municipiul Bucuresti in calitate de actionar 

majoritar al SC Service Ciclop SA. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  municipiul Buuc 

I.7 

Iniţiatorul proiectului: 

Persoană fizică: Nume, Prenume, 

data naşterii, domiciliul/reşedinţa. 

 

Denumire grup cetățeni ( așa cum 

se autoidentifică grupul dvs., ) 

Nume, Prenume persoana delegată 

să reprezinte grupul de cetățeni. 

 

 Denumire ONG 

 Nume, Prenume reprezentant legal 

al ONG. 

 

 

 

 

 

Ghioculescu Nicoleta, 19.11.1969 

Adresa: Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 67-

73, Sector 2 

 

I.8 
Datele de contact ale iniţiatorului:  

telefon, e-mail. 

Ghioculescu Nicoleta 

0720.063.460, 

e-mail: nicoleta.ghioculescu@yahoo.com 

I.9 

Modul în care doriți să vă implicați 

în proiect, în calitatea dvs. de 

inițiator – dacă este cazul.  

 

Implicare activa prin achizitionarea, 

montarea, punerea in functiune a statiei de 

incarcare vehicule electrice. Desfasurarea 

unui program de membrii-proprietarii de 

vehicule electrice. Promovare in mediul on-

line. 

II .   DESCRIEREA PROIECTULUI  



II.1 

Utilitatea     proiectului: 

a)Formularea problemei locale pe 

care proiectul își propune să o 

soluționeze. 

 

1.Stimularea cetatenilor municipiului 

Bucuresti pentru cumpărarea de vehicule 

electrice inclusiv pentru consumatorii cu 

venituri mici și moderate; 

2.Cesterea numarului de vehicule electrice 

are ca efect reducerea emisiilor de gaze cu 

aproximativ 60% in Bucuresti; 

3. Cesterea numarului de vehicule electrice 

are ca efect reducerea zgomotului urban. 

II.2 

Acțiunile necesare pentru 

implementarea proiectului: 

Descrieţi acţiunile pe care le 

consideraţi necesare în scopul 

implementarii proiectului de către 

Municipalitate. 

a)Acţiunea 1……. 

b)Acţiunea 2…….. 

c)Acţiunea 3……… 

a) Acţiunea 1 Alocarea unui spatiu, 

proprietatea Municipiului Bucuresti, dat in 

folosinta catre SC Service Ciclop SA in sector 

4, sos. Giurgiului nr. 260, 

b) Acţiunea 2  Autorizarea statiei de incarcare 

vehicule electrice, 

c) Acţiunea 3 Promovarea proiectul pe site-ul 

Primariei Capitalei. 

d) Actiunea 4 Creșterea stimulentelor pentru 

consumatorii cu venituri mici și moderate 

pentru a cumpăra vehicule electrice noi. 

III.   BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI  

III.1 

Costul total al proiectului: 

Estimaţi valoarea totală a 

proiectului. 

Important: Suma maxima /proiect 

nu poate depăsi 500.000 lei  inclusiv 

TVA. 

500.000 lei  inclusiv TVA. 

 


