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Finalizarea proiectului 

“Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri si administratie pentru promovarea 

modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” 

 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a implementat in perioada  

11.07.2018 – 11.06.2020, proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi 

administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” 

- cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, finantat in cadrul Programului Operational 

Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 1 „Administratie publica si sistem 

judiciar eficiente”. 

Beneficiar proiect: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est – lider proiect,  in 

parteneriat cu Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania 

(OPTAR). 

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 972,656.90 lei, din care 953,203.73 lei 

reprezinta valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate. 

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor 

sociali din cele  8 regiuni  de dezvoltare de a formula propuneri de politici publice 

alternative care promoveaza mersul pe bicicleta. Prin obiectivul sau general, proiectul a 

contribuit la realizarea obiectivului specific 1.1 – „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si 

standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate 

catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu Stategia pentru Consolidarea 

Administratiei Publice - SCAP”, aferent axei prioritare 1 – Administratie publica si sistem 

judiciar eficiente, din cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-

2020. 
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Principalele rezultate ale proiectului constau in: elaborarea „Strategiei nationale pentru 

incurajarea utilizarii bicicletei” – propunere de politica publica alternativa acceptata de 

autoritati competente in acest domeniu din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice Dezvoltarii 

si Administratiei, imbunatatirea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica 

în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, 

personal din cadrul ONG-urilor si partenerilor sociali instruit in domeniul „Mobilitate 

urbana. Instrumente de dialog civic si social si utilizarea lor”, precum si in ceea ce priveste 

integrarea principiilor orizontale in activitatea lor curenta. 

Principalele instrumente utilizate pentru fundamentarea si elaborarea strategiei au fost: un 

sondaj amplu de opinie privind perceptia fata de mersul pe bicicleta in mediul urban, 

politicile nationale, regionale si locale care promovează mersul pe bicicleta si nevoile 

identificate la nivelul societatii civile, 3 intalniri de informare și consultare de tip masa – 

rotunda, 12 sesiuni de instruire cu tema „Mobilitate urbana. Instrumente de dialog civic si 

social si utilizarea lor” organizate in cele 8 regiuni de dezvoltare, care au reunit 185 de 

participanti, din care 162 reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali” si 23 

reprezentanti ai institutiilor publice, organizarea unei dezbateri publice in cadrul careia au 

fost prezentate scenariile de politica publica alternativa propuse si in urma careia a fost 

validat scenariul de politica publica alternativa care a stat la baza elaborarii Strategiei 

nationale de incurajare a utilizarii bicicletei. 

 

Date de contact: 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est – ADR SE 
Braila, Str. Anghel Saligny nr. 24 
Tel: 0339732416 
Persoana de contact: Nina IRIMIA, Manager proiect 
E-mail: adrse@adrse.ro; nina.irimia@adrse.ro 
Pagina web: www.adrse.ro 
 
Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania – OPTAR 
Persoana de contact: Marian IVAN, Presedinte 
E-mail: drumuriverzi@gmail.com 
Pagina web:www.optar.ro 
Pagina Facebook proiect: https://www.facebook.com/UrbanVelo.ro  
Website proiect: www.urbanvelo.ro 
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