
 

 

 

 

                                                                                                        

  

         18 octombrie 2018, Brăila 

 

Luni, 15 octombrie 2018, la Bucureşti, ADR-SE a organizat, în parteneriat cu 

Asociația OPTAR, Conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea parteneriatului 

dintre ONG-uri și administrație pentru promovarea  modalităților durabile de 

transport în interiorul localităților”, care are ca obiectiv elaborarea primei Strategii 

naţionale de încurajare a utilizării bicicletei. 

 

Membrii echipei de implementare a proiectului s-au întâlnit la sediul 

Institutului Francez - Sala „Elvire Popesco” cu publicul interesat, pentru a discuta 

despre unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate urbană pentru cei care 

aleg sau iși doresc să se deplaseze pe bicicletă.  

 

La eveniment au participat peste 60 de persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor 

care promovează mersul pe bicicletă, ai autorităţilor publice locale si centrale 

primării, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice. 

 

Au fost prezentate etapele proiectului şi s-a explicat modul în care instituţiile, 

companiile, asociaţiile şi membrii comunităţii se pot implica în elaborarea strategiei. 

S-a pus accent pe avantajele prezenţei la sesiunile de instruire adresate ONG-urilor şi 

partenerilor sociali, participanţii având posibilitatea să afle, într-un limbaj accesibil, 

modul în care acţionează principiile mobilităţii urbane durabile, ce este şi cum se 

elaborează o politică publică, dar şi principalele prevederi ale strategiilor europene,  

naţionale şi locale de promovare a utilizării bicicletei.  

 

În perioada următoare, orice persoană interesată, indiferent de oraşul de 

reşedinţă, se poate înscrie pe lista celor care doresc să participe la sesiunile de 

instruire şi de consultare publică organizate in cadrul proiectului. Este suficient să se 

trimită un mesaj la adresa e-mail strategiebiciclete@gmail.com, specificând 

localitatea de reşedinţă şi motivul pentru care persoana doreşte să se implice, 

urmând să fie invitată la una dintre cele 8 întâlniri ce vor avea loc în toată ţara. 

 

 

 

 

 

mailto:strategiebiciclete@gmail.com


 

 

 

 

 

În cadrul Conferinței a fost prezentat, în premieră în România, filmul 

documentar „Why We Cycle (De ce pedalăm)”. Documentarul este realizat în Olanda, 

o ţară in care numărul bicicletelor este mai mare decât cel al locuitorilor. 

Realizatorii filmului au ales bicicliști obișnuiți și experți cu care au vorbit despre 

impactul folosirii bicicletei asupra cetățenilor, orașelor și societății, in general. 

 

+++++++++++++++ 
 

 

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri și administrație pentru 

promovarea  modalităților durabile de transport în interiorul localităților” – cod 

SIPOCA 306/cod MySmis 110839 este cofinanțat în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă (POCA) 2014- 2020, Axă prioritară “Administrație publică și 

sistem judiciar eficiente”. 

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

reprezintă valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacitătii ONG-urilor și a 

partenerilor sociali din cele 8 Regiuni de Dezvoltare de a formula propuneri de 

politici publice alternative, care promovează mersul pe bicicleta. 

Perioada de implementare este de 16 de luni, intre 11.07.2018 – 10.10.2019. 

Rezultale estimate ale proiectului sunt: personal din ONG-uri și parteneri 

sociali informați privind contribuția fondurilor europene nerambursabile din 

exercițiul financiar 2014-2020 la creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor 

sociali de a formula politici publice alternative; personal din ONG-uri și parteneri 

sociali instruiți in integrarea principiilor orizontale în activitatea lor curentă; 160 

reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali instruiți în domeniul formularii de 

politici publice; 1 Politică Publică Alternativă care promovează mersul pe bicicleta în 

mediul urban și integrarea principiilor orizontale și temelor secundare in cadrul 

intervențiilor din acest sector, cu accent pe protecția mediului și mobilitatea urbană 

durabilă promovată și acceptată. 

 
Anexe: 
Prezentarea ADR SE 
Prezentarea OPTAR 
 

ADR-SE: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este o 

organizație non-guvernamentală, de utilitate publică, al cărei obiectiv este dezvoltarea 

regională prin inițierea și menținerea de parteneriate instituționale intra-regionale, 

inter-regionale și internaționale.  

http://www.adrse.ro/Documente/DIP/POCA/Conferinta_lansare_proiect_15.10.2018.ppt
https://issuu.com/MarianIvan/docs/conferinta_lansare_poca_-_optar


 

 

   

 

 

 

OPTAR: Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România este o 

asociație care susține dezvoltarea mobilitătii urbane prin oferirea de alternative viabile 

de deplasare pentru cetăteni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicletă, 

cu transportul public sau cu autoturismul.   

 

+++++++++++++++ 
 

Contact:  

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE)  

Persoană de contact: Nina IRIMIA, Manager proiect  

E-mail: adrse@adrse.ro; nina.irimia@adrse.ro  

 

 

Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR)  

Persoană de contact: Marian IVAN, Președinte  

E-mail: drumuriverzi@gmail.com               
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