Bicicleta la Târgu-Jiu
DOMENIU: Mediu
LOCALITATE: Târgu-Jiu
DURATA IMPLEMENTĂRII: 6 luni
INIȚIATOR: Ionel GÎRDU
Rolul iniţiatorului este de coordonator al implementării proiectului şi a voluntarilor implicaţi. Iniţiatorul
se va ocupa de supravegherea desfăşurării etapelor de implementare a proiectului și de menținerea lui
ulterioară în viaţă. Iniţiatorul are o vastă experiență în activități de voluntariat, alături de echipa
„Voluntar în oraşul meu” a participat la peste 20 acțiuni de voluntariat.

DESPRE PROIECT
Proiectul este rezultatul unei nevoi identificate la nivelul Municipiului Târgu-Jiu, anume aceea de a
înfiinţa staţii pentru închirierea bicicletelor, venind în sprijinul turiştilor care vizitează operele lui
Brâncuşi şi care se confruntă cu lipsa parcărilor pe aşa numita „Axa Brâncuşi” unde sunt situate
operele.
Prin transpunerea acestei nevoi la nivelul prezentului proiect, considerăm că se va produce şi o
schimbare în bine la nivelul întregii comunităţii locale, în special prin reducerea nivelului poluării. Ideea
proiectului se înscrie în domeniul de interes reducerea poluării şi constă în înfiinţarea şi în Municipiul
Târgu-Jiu de staţii pentru închirierea bicicletelor, aşa cum există în oraşele mari din România şi în
majoritatea oraşelor din Europa. Staţiile pentru închirierea bicicletelor se vor dota cu biciclete marca
Pegas - marca tradiţională a bicicletei româneşti.
Două staţii se vor monta în benzinăriile PETROM (Staţia nr. 5 situată în imediata apropierea a Centrului
comercial Shopping City Mall, Staţia nr. 6 „Coloana Infinitului”, aflată în imediata apropiere a Parcului
Coloanei fără Sfârşit).
Motivaţia implementării acestui proiect are la bază, cel puţin, următoarele argumente:
a) încurajarea deplasării cetăţenilor pe bicicletă, în locul mersului cu mijloace auto care poluează
mediul - un aer mai proaspăt, mai curat;
b) închirierea bicicletelor de către diferite organizaţii care derulează proiecte de mediu, de ecologizare
a unor zone;
c) organizarea de competiţii cu teme de mediu, de artă fotografică, training cu elevi;
d) facilitarea vizitării pe bicicletă a operelor lui Brâncuşi, neexistând parcări pentru autovehicule în
locaţiile în care sunt amplasate operele;
e) organizarea de excursii pe diferite trasee din împrejurimile Municipiului Târgu-Jiu (campanii cu
vizibilitate şi impact vizual puternic);

f) folosirea unui brand naţional de biciclete – Pegas, care a renăscut şi care se potriveşte foarte bine
la nivel cultural cu operele lui Brâncuşi din Târgu-Jiu situate în Parcul Central şi Parcul Coloanei fără
Sfârşit.

SUSTENABILITATE
În primul rând, proiectul va rezista ulterior încheierii finanţării obţinute prin această competiţie
datorită autofinanţării. Se va stabili o taxă de închiriere a fiecărei biciclete pe unitatea de timp.
De asemenea, funcţionalitatea proiectului va urmări atragerea agenţilor economici dornici să-şi facă
reclamă pe suportul click montat pe bicicletă, pe cască, în locaţiile unde sunt amplasate staţiile pentru
închirierea bicicletelor sau chiar pe vesta reflectorizantă acordată utilizatorilor de biciclete.
Organizaţia gazdă fiind de tip ONG non-profit va utiliza toți banii obținuți.
Cu o parte din banii obţinuţi pe taxa de închiriere a bicicletelor şi din contractele de reclamă se va
asigura mentenanţa bicicletelor, iar restul vor fi investiţi în: - promovarea proiectului; - acțiuni de
ecologizare, împăduriri etc; - dezvoltarea proiectului prin creşterea numărului de biciclete şi înfiinţarea
de noi staţii.
De asemenea se va urmări organizarea de campanii şi acţiuni pe teme educative, ecologice, culturale,
sportive, de sănătate, voluntariat, de către diverse instituţii şi organizaţii din cadrul comunităţii locale
şi nu numai. Iniţiatorul acestui proiect - Ionel GÎRDU - cu echipa de voluntari „Voluntar în oraşul meu”
şi împreună cu membrii organizaţiei gazdă - Asociaţia PRO CONSULTING 12 - vor desfăşura activităţi şi
acţiuni în judeţul Gorj, deplasarea făcându-se cu ajutorul bicicletelor.
Nu în ultimul rând, organizaţia gazdă va încheia de parteneriate cu autorităţi publice locale, în special
cu cele cu atribuţii de protecţia mediului (anual am participat la Ziua Mobilității organizată împreună
cu Agenția de Protecția Mediului Gorj) şi cu instituţii de învăţământ, pentru organizarea unor
evenimente publice, deplasarea făcându-se cu bicicletele.
Considerăm că sunt întrunite premisele pentru dezvoltarea proiectului prin creşterea numărului de
biciclete şi a staţiilor pentru închirierea lor, în acest fel fiind asigurată sustenabilitatea proiectului pe
o perioadă lungă de timp, producând schimbări în bine pentru din ce în ce mai mulţi cetăţeni ai
comunităţii locale.

CAUZĂ
Nivelul ridicat al traficului auto în Municipiul Târgu-Jiu, dar şi lipsa parcărilor, în special din zona
operelor lui Brâncuşi, impune nevoia apariţiei unei alte metode de deplasare decât cu autovehiculul.
Staţiile de închiriere a bicicletelor sunt o alternativă care contribuie la reducerea poluării, deoarece
turiştii se vor deplasa cu bicicletele între locaţiile unde sunt amplasate operele lui Brâncuşi iar cetăţenii
municipiului vor putea folosi bicicleta pentru rezolvarea unor probleme, în locul deplasării cu un
autovehicul. În Municipiul Târgu-Jiu nu există o asemenea facilitate - posibilitatea de a închiria
biciclete.
Nevoia a fost identificată de către Ionel GÎRDU, care administrează de peste 10 ani o benzinărie
PETROM din în apropierea operelor lui Brâncuşi, aşa a constatat prin feedback-ul venit de la clienţi, o
parte din aceştia fiind turişti, că există persoane care evită vizitarea operelor lui Brâncuşi deoarece nu
au posibilitatea de parcare a maşinilor în preajma acestora.

OBIECTIVE
Scopul principal al proiectului este reducerea valorilor de trafic auto în Municipiul Târgu-Jiu, prin
utilizarea bicicletelor pentru deplasarea turiştilor în locaţiile unde sunt situate operele lui Brâncuşi şi
pentru rezolvarea unor probleme ale cetăţenilor municipiului şi localităţilor învecinate. Scopul vine în
sprijinul rezolvării nevoilor identificate:
a) de reducere a gradului de poluare datorat numărului mare de autovehicule care circulă pe străzile
Municipiului Târgu Jiu;
b) de facilitare a accesului turiştilor la operele lui Brâncuşi situate în Parcul Central şi Parcul Coloanei
fără Sfârşit;
c) de facilitare a accesului cetăţenilor la diferite locaţii din Municipiului Târgu-Jiu.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Realizarea şi dotarea a 3 (trei) staţii pentru închirierea bicicletelor în maximum 6 (şase) luni.
2. Promovarea proiectului în vederea obţinerii a minimum 500 utilizatori şi minimum 2 evenimente
organizate pe lună, în primele 3 (trei) luni după implementarea proiectului.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii sunt: comunitatea locală, turiştii, clienţii benzinăriilor PETROM. Comunitatea locală va
beneficia de un mediu mai curat, deoarece se va circula mai puţin cu autovehiculele.
Utilizatorii bicicletelor vor beneficia de avantajele oferite de mersul pe bicicletă: sănătate, sport,
participare la acţiuni cu scop recreativ, educativ sau cultural. Turiştii vor avea posibilitatea de a alege
bicicleta pentru a se deplasa între locaţiile în care sunt amplasate operele lui Brâncuşi.
De asemenea, prin modul de amplasare al staţiilor de închiriere biciclete, turiştilor li se oferă un acces
uşor la zona comercială a municipiului.
Datorită faptului că în cele două benzinării PETROM se amplasează staţii pentru închiriere biciclete, se
preconizează creşterea numărului de clienţi ai celor două benzinării cu persoanele care au venit special
pentru închirierea unei biciclete şi fac consumaţie în benzinărie, alimentează cu carburant sau
apelează la spălătoria auto.

IMPACT
Prin editarea Catalogului turistului pe bicicletă ne dorim să obţinem feedback de la utilizatorii
bicicletelor închiriate, mizând pe dorinţa acestora de a-şi exprima punctul de vedere, noi încercând să
aducem îmbunătăţiri proiectului.
Banner, roll-up şi harta au rolul atât al promovării proiectului cât şi a traseelor şi obiectivelor ce pot fi
vizitate. Spotul publicitar şi comunicatul de presă au rolul promovării proiectului pe plan local şi
naţional. Pe termen scurt mizăm pe un impact vizual, dar şi inovativ prin originalitatea proiectului. Pe
termen mediu se preconizează că, prin puterea exemplului, vom convinge comunitatea locală de
beneficiile şi facilităţile mersului pe bicicletă. Efectele pe care le vizăm sunt cele pe termen lung.

Astfel ne dorim să obţinem minimum următoarele:
- reducerea poluării în Municipiul Târgu-Jiu,
- creşterea numărului de turişti interesaţi să viziteze operele lui Brâncuşi prin noua variantă oferită:
pe bicicletă,
- desfăşurarea de acţiuni şi campanii de către instituţiile de învăţământ, agenţi economici şi alte
organizaţii pentru ecologizări, traininguri, promovarea unui mod de viaţă sănătos etc.,
- atragerea atenţiei agenţilor economici de a-şi face publicitate prin intermediul materialelor de
marketing montate pe ramele click ale bicicletelor,
- creşterea numărului de biciclete şi de staţii pentru închirierea bicicletelor şi acoperirea întregului
municipiu.

