Cum puteti
, deveni membru?
Aderarea la CIVINET ROMÂNIA se face prin
cerere scrisă.
Cererea scrisă va fi făcută pe un formular
standard pe care îl găsiți pe:
http://civitas.eu/civinet/civinet-romania.
Tot aici găsiți și Statutul CIVINET România pe
care vă rugăm să îl citiți.
Completați cererea, semnați-o și trimiteți-o pe
civinet-romania@civitas.eu.

Contact
Secretariatul CIVINET România
este asigurat de
Asociația Urban Survey Timișoara.

(+4) 0770.518712

CIVINET România

civinet-romania@civitas.eu
www.facebook.com/civinet.ro
CIVINET ROMANIA
twitter.com/CivinetRomania
Credit foto: Urban Survey

finanțator:

CIVINET România este reteaua
nationala
destinata
,
,
mobilitatii
, curate,
, urbane durabile si
în cadrul initiativei
europene CIVITAS.
,

Ce este CIVINET ROMÂNIA?

Ce face CIVINET România?

Obiectivele retelei
,

Retelele
Nationale CIVINET
,

CIVINET România este o rețea
destinată orașelor din România
pentru a împărtăși experiența și cele
mai bune practici în domeniul
mobilității urbane durabile, fără a
exista bariere de natură lingvistică.

Rețeaua națională CIVINET le oferă
orașelor membre posibilitatea de a
face schimb de bune practici și de a
propune și testa politici și măsuri
inovatoare pentru mobilitatea urbană
durabilă.

■ Promovarea principiilor Civitas

CIVINET România încurajează
punerea în aplicare a strategiilor
durabile de mobilitate urbană, a
politicilor și măsurilor din acest
domeniu.

CIVINET România este cea de a
unsprezecea rețea constituită la
nivelul Uniunii Europene. Rețelele
CIVINET au la bază principiul
lingvistic și nu pe cel geografic,
vorbitorii aceleași limbi fiind grupați în
aceeași rețea.

Membrii rețelei au acces la
conferințe, workshopuri, vizite de
studiu,
sesiuni
de
formare
profesională, în domeniul mobilității
urbane durabile.

■ Crearea unui cadru organizat

CIVINET România este finanțată de
Comisia Europeană, ca parte a
programului CIVITAS (civitas.eu).

De asemenea, membrii rețelei își pot
promova inițiativele prin intermediul
canalelor de comunicare ale
CIVINET
România
(website,
Facebook, LinkedIn, Twitter).

■ Promovarea la nivel național și

pentru mobilitatea urbană durabilă;
■ Colaborarea

cu
autoritățile
locale, regionale, naționale și
europene în acest domeniu;
pentru ca orașele membre să își
împărtășească experiențele și să
facă schimb de bune practici, fără a
exista bariera lingvistică;
european a proiectelor și inițiativelor
pe care orașele le au în domeniul
mobilității urbane.

Cine se poate alatura retelei?
,
Calitatea de membru CIVINET România
este gratuită, fiind deschisă:
- autorităților locale (municipalități,
consilii județene, zone metropolitane,
ministere);
- asociațiilor, centrelor de cercetare,
universităților și altor organizații (atât
publice, cât și din sectorul privat), care,
deși nu sunt administrații publice, au un
interes în mobilitatea urbană.

Celelalte zece rețele constituite sunt:
- Germania/Austria/Elveția;
- Marea Britanie/Irlanda;
- Spania/Portugalia;
- Franța/Elveția/Belgia/Luxemburg;
- Italia;
- Slovenia/Croația;
- Cehia/Slovacia;
- Polonia;
- Olanda;
- Ungaria.
http://civitas.eu/civinet/civinet-romania

