
Fișă de proiect 2021 

C A R S O N L I  N E 

I.  INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

I.1 

Titlul proiectului: 

Să fie concis şi să se 

refere preferabil la un 

anumit rezultat cheie al 

proiectului. 

APLICAȚIE DE CONSTATARE ȘI AVERTIZARE ASUPRA 

PARCĂRII  NEREGULAMENTARE, CARE VINE ÎN AJUTORUL 

ȘOFERILOR – deoarece îi avertizează atunci când mașina lor 

încurcă circulația. 

I.2 

Domeniul în care se 

înscrie proiectul: 

Specificaţi domeniul în 

care se înscrie proiectul. 

 

SMART CITY – MOBILITATE 
Este un proiect win-win, A-B, deoarece: 
A. Ajută șoferii să NU le mai fie ridicate mașinile abuziv de către 
„hingheri”.  
B. Ajută Poliția Locală să realizeze un CAZIER RUTIER al șoferilor 
constant indisciplinați. 
 
 
 

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). 

 

 

METROPOLA BUCUREȘTI – ILFOV  Aplicația rezolvă și situația 
ocupării – E DREPT ABUZIVĂ, dar temporară, a parcărilor de 
reședință. Situația în care vii acasă de la serviciu și îți găsești locul 
de parcare ocupat. Neexistând un mijloc civilizat de comunicare 
între cei doi șoferi, incidentul poate degenera. Alteori, șoferul nevoit 
să oprească 1 minut, urcă mașina pe spațiul verde, ca să nu riște 
un conflict. 

I.4. 

Consultarea 

comunității: Descrieți 

cum au fost implicați 

membrii comunității în 

identificarea ideii de 

proiect 

Art. 63 din Codul rutier prevede o diferență de 5 minute între 

OPRIRE și STAȚIONARE. Se consideră oprire imobilizarea 
voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 
minute!  Peste această durată, imobilizarea se consideră staționare. 
Poliția rutieră abuzează, aplicând amenzi sau ridicând 
autoturismul după  3-4 minute de oprire, deoarece apreciază în 
mod netemeinic și nelegal, că o mașină fără șofer la volan este 
staționată. Ei bine, mașina aceea poate este doar OPRITĂ, iar 
ridicarea acesteia constituie un abuz și o sursă de conflict. Aplicația 
pe care o propunem vine să elimine orice suspiciune, deoarece 
cronometrează timpul scurs de la sesizare până la constatare.  

I.5 

Durata proiectului: 

Estimaţi durata de 

implementare a 

proiectului. 

60 de zile ( 1 nov 2021 – 31 dec 2021)  



I.6 

Beneficiarii 

proiectului: 

Specificaţi beneficiarii 

proiectului. 

Toți șoferii parcați neregulamentar vor fi avertizați civilizat, cu 
desene amuzante, să își mute mașinile. Șoferii „vinovați” la rândul 
lor, vor fi relaxați pe durata opririi, fie ea și abuzivă pe un  loc de 
parcare nepermis- dar liber, și nu vor urca mașinile pe spațiile verzi. 

I.7 

Iniţiatorul proiectului: 

Persoană fizică: 

Meceanu Ștefan, 

14.02.1972, București,  

 

Denumire grup 

cetățeni ( ȘOFERII DE 

UBER sau TAXI DIN 

BUCUREȘTI ȘI ILFOV ) 

Bogdan Ionescu - 

persoana delegată să 

reprezinte grupul de 

cetățeni. 

 

Denumire ONG : 

 Asociația ATHENEUM 

 

Nume,Prenme:Andrada 

Chiojdoiu 

 

 

 

 

 

Meceanu Ștefan, 14.02.1972, București, bd. Timișoara nr.56, sector 
6, om de afaceri cu firmă stabilă, ACTIVĂ ȘI CU PROFIT 
PERMANENT DIN ANUL 2009 PÂNĂ ÎN PREZENT, în domeniile 
AUTO și INFORMATIC. 
 
Prestez servicii de întreținere și spălătorie auto, pentru un mare 
număr de taxiuri, UBER și BOLT. Șoferii acestor firme au semnalat 
repetat necesitatea acestei aplicații. Cunosc în amănunt care sunt 
cerințele acestei aplicații, pentru a satisface atât șoferii, cât mai ales 
cetățenii, dar și poliția locală care trebuie ajutată în depistarea și 
sancționarea celor care și-au făcut un modus vivendi, din a bloca 
regulat parcările, colțul intersecțiilor sau spațiile verzi. 

I.8 

Datele de contact ale 

iniţiatorului:  

 

Telefon: 0799.429.005 

chiojdoiu_andrada@yahoo.com 

I.9 

 

 

Modul în care doriți să 

vă implicați în proiect, 

în calitatea dvs. de 

inițiator – dacă este 

cazul.  

 

În procesul de achiziție al aplicației, VOI OFERTA beneficiarului 
PMB acest produs, bazat pe licența software Carsonline, cu ajutorul 
căreia se preia și se arhivează - momentul sesizării parcării, 
fotografia mașinii parcate ilegal, apoi transmite automat sms 
șoferului vinovat cu textul “ B XX – YY, ai 5 minute să muți mașina! 
Ești deja la a 3-a abatere înregistrată în aceeași zonă și la a 15-
a abatere în decursul unui singur an”.  
Cu propria firmă de software voi realiza produsul, îi voi asigura 
mentenanță pe durata contractului, GARANȚIE DE BUNĂ 
EXECUȚIE, ASIGURARE ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ și voi 
achita despăgubiri oricărei părți vătămate de eventuale erori de 
funcționare a aplicației! 
Prin PROTOCOL cu Poliția Locală, eu ca prezumtiv prestator voi 
furniza gratuit – prin contract - agenților Poliției Locale FIȘA CAZIER 
A MAȘINII, mai precis câte sms-uri de atenționare a primit acest 
număr auto de la debutul acestui serviciu public.  



II .   DESCRIEREA PROIECTULUI  

II.1 

Utilitatea     proiectului: 

Pe de-o parte este un 

mijloc prin care 

comunicăm cu 

posesorul unui 

autoturism, fără să-I 

cunoaștem nr. de 

telefon.  

În București șoferii lasă pe bord numărul de telefon. Cu această 
aplicație nu mai este nevoie să ne scriem telefonul în parbriz. Cine 
este deranjat de o mașină, introduce nr de înmatriculare, iar sms-ul 
pornește automat. Poate încărca și o fotografie, care se reține de 
către aplicație pentru eventuale dispute ulterioare. Softul preia prin 
LOG-IN, toți posesorii de mașini care intră în București, dacă aceștia 
doresc să fie protejați cu această aplicație. Fiecare își înregistrează 
DOAR numărul de înmatriculare și numărul de telefon (care este 
anonimizat). Alte info NU sunt necesare, softul NU operează cu date 
personale. În acest mod se poate transmite o restricție de circulație, 
de pildă, la sute și mii de posesori de mașini în același timp. Primăria 
poate elibera o stradă întreagă în câteva minute. Un loc de parcare 
de reședință, poate fi ocupat temporar de un vizitator, acesta 
fiind avertizat la sosirea proprietarului. Se evită astfel claxonatul 
și nervii care însoțesc aceste episoade într-un oraș supra-aglomerat 
ca Bucureștiul. 
Se asigură deasemenea o rapidă comunicare cu posesorii de rable 
abandonate, sau cu nesimțiții încurcă flagrant circulația. 
Hingherii de mașini nu țin cont de cele 5 minute prevăzute de lege. 
Poliția, nici atât nu stă să cronometreze, desi LEGEA ESTE 
EXTREM DE CLARĂ, IAR LEGIUITORUL A PREVĂZUT TIMPUL 
DE 5 MINUTE (și nu coborârea de la volan, așa cum abuziv 
interpretează hingherii de mașini) CA FĂCÂND DIFERENȚA 
ÎNTRE OPRIRE ȘI STAȚIONARE. Aplicația însă, face diferența cu 
exactitate, și înregistrează timpul scurs de la sesizare până la 
mutarea mașinii, înlăturând orice dubiu cu privire la cel care 
acționează cu bună credință, raportat la cel care acționează cu 
rea-credință. În decurs de numai UN AN, aplicația va conduce la 
dispariția unor vechi metehne care bântuie încă traficul auto din 
București. 
ATENȚIE! APLICAȚIA REȚINE TOATE NUMERELE MAȘINILOR 
DEPISTATE CA FIIND PARCATE ILEGAL, ȘI NU DOAR ACELEA 
CARE AU CONT ÎN APLICAȚIE!   ASTA FACE LA POLIȚIA 
LOCALĂ SĂ BENEFICIEZE PERMANENT DE CAZIERUL RUTIER 
AL UNEI MAȘINI, INDIFERENT DACĂ ȘOFERUL ACESTEIA S-A 
LOGAT SAU NU LA APLICAȚIE!!! DACĂ ESTE LOGAT, 
BENEFICIAZĂ DE AVERTIZARE ȘI ÎȘI POATE MUTA MAȘINA. 
DACĂ NU ȘI-A FĂCUT CONT, PESTE UN TIMP ÎȘI VA FACE, DAR 
POLIȚIA LOCALĂ VA AVEA ACCES LA TOATE SESIZĂRILE 
ACUMULATE ÎN TIMP PENTRU MAȘINA RESPECTIVĂ. 
După aproximativ 2 ani de la implementare, va fi suficient ca un 
agent de poliție să introducă orice număr de mașină, pentru a ști 
dacă autoturismul respectiv se află în categoria VERDE, GALBENĂ 
sau ROȘIE, de autoturism depistat frecvent sau nu, pe trotuare sau 
spații verzi, indiferent dacă șoferul s-a logat sau NU la aplicație! 



II.2 

Acțiunile necesare 
pentru implementarea 
proiectului: 
Descrieţi acţiunile pe 
care le consideraţi 
necesare în scopul 
implementarii proiectului 
de către Municipalitate. 
a)Acţiunea 1 – HCGMB 
de adoptare a 
protocolului dintre PMB 
și Poliția Rutieră, pentru 
recunoașterea și 
folosirea aplicației. 
b)Acţiunea 2 – Achiziția 
de către PMB a unui 
pachet de bunuri și 
servicii  
c)Acţiunea 3 – 
Promovarea aplicației, 
foarte facilă și deloc 
costisitoare, datorită 
interesului generat în 
rândul șoferilor, ca 
aceștia să fie puși în 
gardă împotriva 
abuzurilor. 
d) Acțiunea 4 – 
Regulament de 
implementare și folosire 
a aplicației la nivelul 
Poliției Locale, atât 
PLMB cât și la nivelul 
sectoarelor. Este un 
instrument care va 
conduce în timp la 
disciplinarea traficului, 
reținerea de a parca pe 
spațiul verde etc. 

Se impune un act normativ, DECIZIE de PRIMAR sau HCGMB, 
de implementare a aplicației la nivelul agenților poliției locale. 
În urma adoptării acestei DP sau HGMB, consecințele sunt: 

1) Poliția rutieră NU mai are dreptul să aplice sancțiuni de 
staționare neregulamentară, fără dovada depășirii celor 5 
minute prevăzute de lege. Deasemenea autoritatea locală 
trebuie să dovedească faptul că a transmis avertismente și 
somații unui șofer, folosind aplicația, înainte de a-I sancționa 
cu ridicarea mașinii. 

În funcție de rezultatele obținute în teren, ulterior, se pot adăuga 
Deciziei măsuri complementare precum „La abateri repetate, 
DOVEDITE DE FUNCȚIA CAZIERUL RUTIER AL APLICAȚIEI, 
agenții pot aplica și alte măsuri prevăzute de lege” 
 
Se impune contractarea pachetului de bunuri și servicii. 

2) Pachetul de bunuri și servicii care se achiziționează constă 
în: softul de gestiune bază de date, pachet de 1 milion de 
sms-uri/ operator/an, call center, mentenanță și întreținere, 
promovare aplicație (cost estimativ: 500.000 lei pe an, TVA 
inclus) 

 
Se impune promovarea acestui serviciu public (cost inclus în 
pachetul total) sub autoritatea PMB. 

3) Videoclip de instalare, descrierea beneficiilor, prezentare 
sponsorizată pe Facebook, Instagram, Youtube etc. 
 

Se impune cedarea în folosința prestatorului, pe durata 
contractului, a unei săli de training, pe care prestatorul o va 
amenaja pentru instruirea agenților poliției locale. Trainingul 
rapid (o oră per agent, 20 de agenți simultan) va fi dublat de 
adoptarea unui REGULAMENT de UZ INTERN, pentru folosirea 
aplicației de către agenții Poliției Locale Generale și de Sector (cost 
realizare regulament și training inclus în pachetul total). 
4) Uriașul beneficiu adus municipalității de această aplicație, este 
acela că Poliția Locală va avea DOUĂ instrumente la dispoziție, 
respectiv: 
-  de avertizare, pentru relocarea mașnilor parcate pe trotuar, sau 
în colțul intersecțiilor, pe spațiul verde etc – FĂRĂ A TREBUI SĂ 
APLICE NEAPĂRAT ȘI SANCȚIUNEA!  
- de arhivare a avertismentelor (aplicația reține toate 
avertismentele transmise către același nr de mașină și de telefon, 
precum și locația parcării neregulamentare. Se va putea aprecia 
astfel dacă un șofer este la prima abatere, sau avem de-a face 
cu un șofer din categoria “Bombardier” care nu respectă nicio 
regulă de parcare civilizată. Extrasul din aplicație a acestui istoric, 
constituie un veritabil “cazier de parcare” și se poate folosi în 
instanțele de judecată.  



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. 

Valoarea proiectului este de 500.000 
de lei, inclusiv TVA. Proiectul astfel 
finanțat, asigură funcționarea acestui 
serviciu timp de 365 de zile (întreg anul 
2022). La finalul anului 2022, 
municipalitatea poate decide dacă 
dorește ca acest serviciu să fie continuat 
de către o instituție subordonată PMB 
(Poliția Locală, Administrația Străzilor etc) 
care va prelua întreaga logistică de la 
mine (prestatorul din anul 2022), sau va 
continua cu același prestator pentru încă 
un an sau mai mult, la un preț similar de 
aprox. 1100 - 1300 lei/zi (ridicol de mic 
pentru mărimea beneficiilor pe care le 
aduce cetățenilor plătitori de taxe) 

 

 


