
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. 

ROBOȚICA ROZ-VERDE 
(Slogan: Copiii colectează - Parcul 

reciclează)  

I.2 

Domeniul în care se înscrie 

proiectul: 

Specificaţi domeniul în care se 

înscrie proiectul. 

 

Protecția 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). 

 

Un parc administrat de Administrația Lacuri 

Parcuri și Agrement (Parcul Herăstrău de 

exemplu) 

http://www.alpab.ro/Parcuri_c.htm  

Proiecte similare dar separate se pot preta și pentru 

școli – clasele 0 – 4 în special, dar dezvoltate de 

fiecare primărie de sector) 

 

http://www.alpab.ro/Parcuri_c.htm


I.4. 

Consultarea comunității: Descrieți 

cum au fost implicați membrii 

comunității în identificarea ideii de 

proiect 

Am întrebat diverși cetățeni care se recreau 

în parcul Herastrău cu privire la promovarea 

colectării separate a deșeurilor iar aceștia au 

considerat că astfel de aparate automate de 

reciclare ar trebui să existe în parcuri. 

I.5 

Durata proiectului: 

Estimaţi durata de implementare a 

proiectului. 

Un an (cu posibilitatea ulterioară a 

dezvoltării conceptului și a extinderii 

proiectului pilot la nivelul tuturor parcurilor 

administrate de ALPA și poate și la școli prin 

utilizarea fondurilor UE aferente protecției 

mediului și promovării energiei regenerabile) 

I.6 
Beneficiarii proiectului: 

Specificaţi beneficiarii proiectului. 

Administrația care administrează parcurile 

(ALPA) și cetățenii care utiliizează parcurile 

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. 

 

 

 

 

 

Persoană fizică - Victor Minchevici, 

26.02.1970, București, Sector 6. 



I.8 
Datele de contact ale iniţiatorului:  

telefon, e-mail. 

0754231209 

victor.minchevici@gmail.com 

I.9 

Modul în care doriți să vă implicați 

în proiect, în calitatea dvs. de 

inițiator – dacă este cazul.  

 

Realizarea pe suport video a unui scurt 

mesaj pro-bono înregistrat ”ca de la 

cetățean la cetățean”,  care să încurajeze 

colectarea separată a deșeurilor, a utilizării 

energiei solare și a depozitării excrementelor 

animalelor de companie în containere 

special amenajate. 

II .   DESCRIEREA PROIECTULUI  

II.1 

Utilitatea     proiectului: 

a)Formularea problemei locale pe 

care proiectul își propune să o 

soluționeze. 

 

În parcul selecționat se va implementa  

proiectul pilot de colectare separată a 

deșeurilor, prin utilizarea următoarelor: 

1. Automat de reciclare pentru doze de 

aluminiu, sticle și PET, de tip Reverse 

Vending Machines – valoare estimativă 

pentru inchiriere, mentenanță și amplasare 

15000 lei/lună * 12 luni = 180000 lei; 

2. Panou publicitar tip LED care se 

amplasează lângă automatul de reciclare și 

prin intermediul căruia va fi promovată 

utilizarea automatului – valoare estimativă 

pentru achiziționare și amplasare panou 

LED (288*192 cm) – 40000 lei  

3. Kit fotovoltaic de autoconsum (un kit 

care oferă 1600 W ar trebui să fie sufficient 

pentru alimentarea cel puțin parțială pe 

timpul zilei a panoului publicitar tip LED și a 

automatului de reciclare, de altfel panoul 

publicat poate fi setat să nu funcționeze 



între orele 00-07, de exemplu) – valoare 

estimativă 10000 lei 

4. Container special pentru colectare 

excremente animale de companie cu 

dozator special pentru pungi pentru 

excremente – 25000 lei (aproximativ 10000 

pungi și 400 lei pentru container de 

capacitate 12 Kg = 25400 lei 

5. Contract cu salubrist (în bugetul 

ALPA sunt bugetate servicii privind 

deșeurile menajere și deșeurile, în valoare 

de aproximativ 225 mii lei, deci se poate 

solicita salubristului să facă transportul 

pro-bono doar pentru proiectul pilot 

deoarece primăria nu va solicita ca deșeul 

reciclabil colectat și care e proprietatea 

primăriei să fie valorificat iar prețul obținut 

să intre în contul PMB. Ulterior, dacă se 

extinde proiectul se poate dezvolta și 

componenta de valorificare a deșeurilor 

reciclabile astfel încât profitul să fie al 

PMB) 

6. Costuri realizare abțibilduri și/sau 

insigne printate – 650 lei ptr 1000 insigne 

printate și 80 lei pentru 400 abțibilduri 

(pentru 10000 insigne și 10000 abțibilduri 

costurile totale estimative ar fi 8500 lei) 

Total costuri aproximative: 264000 lei 

Încurajarea colectării separate în parcuri 

pentru 3 fracții de deșeuri reciclabile (PET, 

Sticle, Metal – doar Doze de aluminiu) 



Încurajarea colectării în spații special 

amenajate a excrementelor animalelor de 

companie. 

Componentă de conștientizare publică 

(mesajul video motivațional înregistrat) și 

poate fi promovat și public prin mijloace 

media. 

Componentă de promovare a genului 

feminin prin alegerea denumirii proiectului și 

anume Roboțica Roz-Verde.  

Componentă educativă pentru copii, 

deoarece se aplică în parcuri care sunt 

vizitate de mulți copii și bonificația va fi 

pentru copii sub forma de puncte valorile 

electronice care se pot preschimba în 

insigne si abțibilduri motivaționale (Roboțelul 

Galactic, Roboțelul Univers, Roboțelul Solar, 

Roboțelul Terestru, Roboțelul Lunar și 

Campionul Roboțelul Verde precum și 

Roboțica Galactică, Roboțica Univers, 

Roboțica Solară, Roboțica Lunară, Roboțica 

Terestră și Campioana Roboțică Roz-Verde 

cu echivalent puncte valorice).  

Proiectul pilot contribuie la atingerea țintei de 

colectare separată și de deviere de la 

depozit a deșeurilori reciclabile. 

II.2 

Acțiunile necesare pentru 

implementarea proiectului: 

Descrieţi acţiunile pe care le 

consideraţi necesare în scopul 

a) Acțiune 1 - Identificarea locației unde se 

pune automatul de colectare deșeuri în  

parc;  



implementarii proiectului de către 

Municipalitate. 

a)Acţiunea 1……. 

b)Acţiunea 2…….. 

c)Acţiunea 3……… 

b) Acțiunea 2 - Identificarea locației unde se 

pune containerul special pentru depozitarea 

excrementelor animalelor de companie; 

c) Acțiunea 3 – Realizarea unui parteneriat 

cu firma care deține automate de reciclare 

(după modelul Primăriei Brașov) pentru 

asigurarea serviciilor de amplasare și 

mentenanță a automatelor de colectare 

pentru PET, Doze aluminiu și Sticle (caz în 

care primaria poate avea costuri și mai mici 

decât cele estimate, sau în caz contrar se va 

închirea automatul; 

d) Acțiunea 4 – Achiziționarea (și asigurarea 

mentenanței) a unui container special pentru 

depozitarea excrementelor de animale; 

e) Acțiunea 5 - Înregistrarea video 

motivațională; 

f) Acțiunea 6 – Achiziționarea de ecran video 

publicitar care să transmită mesajul video 

motivațional (și nu numai) și amplasarea 

acestuia în parc lângă automatul de 

reciclare; 

g) Dimensionarea și achiziționare Kit 

fotovoltaice și montarea acetuia pentru 

asigurarea cel puțin parțială a consumului de 

energie electrică a panoului publicitar și a 

automatului; 

h) Acțiunea 7 – Achiziționare servicii de 

realizare abțibilduri și/sau insigne. 

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. 

264000 lei (sau mai puțin în funcție de soluția 

aleasă, dacă proiectul pilot se realizează pe 

modelul de la Primăria Brașov caz în care nu 

vor exista cheltuieli pentru chiria automatului 

de reciclare) ceea ce înseamnă că PMB ar 

putea extinde proiectul pilot la mai multe 

parcuri (adică mutarea automatului, panoului 

tip LED și a instalației fotovoltaice in fiecare 

parc din cele administrate de ALPA) cu 

încadrarea în suma maximă de 500000 lei. 

Proiectul îndeplinește toate criteriile din 

regulament 

 


