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Proiectul, demarat în ianuarie 2013,  constă în consultarea cetățenilor în cele 8 
state membre cu privire la diferitele provocări reprezentate de mobilitatea 
oamenilor  pentru viitorul U.E.: accesibilitatea transportului, durabilitatea 
mediului și drepturile pasagerilor/cetățenilor. 
 
Raționament 
Mobilitatea este o preocupare zilnică pentru majoritatea cetățenilor europeni și 
este o paradigmă a cetățeniei europene, în măsura în care ea cuprinde mai multe 
dintre aspectele sale (identitatea comună datorită mobilităţii transnaționale, 
drepturile cetățenilor/pasagerilor europeni" etc.). În cele din urmă, politica privind 
transporturile și mobilitatea este esențială pentru dezvoltarea unei economii 
durabile. 
Proiectul porneşte  de la ideea de a colecta opiniile cetățenilor privind mobilitatea 
în U.E., ca o temă-cheie pentru viitorul cetățenilor europeni și punerea în 
aplicare a Strategiei Europa 2020. 
Cetățenilor li se dă posibilitatea de a participa la luarea deciziilor și de a căuta 
soluții posibile în ceea ce privește o problemă cu siguranţă importantă pentru 
viața lor de zi cu zi și punerea în aplicare a unei dezvoltări durabile. Aceştia vor fi 
capabili să formuleze recomandări și să le prezinte instituțiilor U.E. 
 
Obiective 
Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele: 
 informarea cetățenilor şi creșterea gradului de conștientizare a acestora cu 

privire la politicile și inițiativele U.E. privind mobilitatea; 
 contribuţia pentru a lărgi decalajul (spaţial) dintre cetățenii U.E. și a 

instituțiilor, oferind Parlamentului European și Comisiei informații cu privire la 
așteptările reale ale cetățenilor în acest domeniu; 

 oferirea posibilităţii pentru 2.560 de cetățeni din 8 țări pentru a participa 
concret la elaborarea politicilor U.E., promovarea dialogului direct între ele și 
instituțiile europene; 

 sporirea interesului cetățenilor pentru participarea civică și capacitatea lor de 
a analiza situații critice, să identifice soluții și să formuleze recomandări de 
politică. 

   
Consultări 
Consultările vor fi structurate în două faze: primul nivel de consultări se va realiza 
asupra unui număr de 640 persoane (cetăţeni, membri sau voluntari ai diferitelor 
asociaţii) în 8 ţări, iar al doilea nivel de consultări, asupra unui minim de 2000 
de cetăţeni aleşi în mod aleator, care călătoresc cu mijloacele de transport. 
 în prima fază, partenerii vor organiza 4 întâlniri de o zi pentru 20 de 

persoane, în fiecare ţară participantă;  



 în cadrul fazei a II-a, fiecare organizaţie parteneră va colecta rezultatele de la 
cele 4 consultări şi va realiza un draft de chestionar care va fi utilizat pentru a 
intervieva călătorii (în trenuri, autocare, avioane, etc.) despre rezultatele 
primei faze. Patru participanţi din cadrul fiecărei întalniri vor fi selectaţi şi 
instruiti să intervieveze persoane care călătoresc în mijloacele de transport 
public (20 persoane pentru fiecare participant, însemnă 320 persoane per 
ţară) referitor la problemele esenţiale şi recomandările reieşite din prima 
etapă de consultări;  

 acest lucru va lărgi şi diversifica ţinta consultărilor şi va asigura diseminarea 
informaţiilor proiectului. 

Recomandările finale vor fi prezentate către autorităţile competente din fiecare 
ţară şi către instituţiile Uniunii Europene cu ocazia evenimentului final din 
Bruxelles. 
  
Parteneriat 
Proiectul va fi coordonat de Reţeaua Cittadinanzattiva onlus-Active Citizenship şi 
va beneficia de colaborarea următorilor parteneri:  
 A.N.P.C.P.P.S.România / National Association for Consumers’ Protection and 

Promotion of programs and strategies (Country Romania - RO) 
 Vartotojų teisių gynimo centras / Association Consumer Rights Protection 

Center (Country Lithuania - LT) 
 Index Foundation (Country Bulgaria - BG) 
 Associação In Loco / In Loco Association (Country Portugal - PT) 
 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. / Society of Consumer Protection 

(Country Slovakia - SK) 
 Centra potrošača Srbije / Consumer's Center of Serbia - CEPS (Country Serbia 

- SRB) 
 Fundación Ciudadanía / Citizenship Foundation (Country Spain – ES) 
 
Durata proiectului: Ianuarie – Decembrie 2013 
 
Proiectul este realizat cu sprijinul Programului „Europa pentru Cetăţeni” al 
Uniunii Europene. 
 

  
 
More information http://www.activecitizenship.net/consumers-rights/projects/96-
mobilitatea-o-paradigma-a-europei.html 
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