STATUTUL
Rețelei Naționale Civitas
denumită
CIVINET ROMÂNIA

FORMARE ȘI NUME
Se formează sub numele de "CIVINET ROMÂNIA" o rețea de orașe angajate în punerea în
aplicare a strategiilor integrate pentru mobilitate urbană durabilă și transport curat.
Utilizarea "CIVINET" și "Civitas", numele și logo-ul necesită aprobarea Comisiei Europene.
MISIUNE ȘI OBIECTIVE
Rețeaua Națională CIVINET ROMÂNIA se stabilește ca o platformă pentru orașele din
România și din zonele în care se folosește limba română, pentru a împărtăși experiența și
cele mai bune practici în dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor durabile de
mobilitate urbană, a politicilor și măsurilor din acest domeniu.
Rețeaua are ca scop:
• Promovarea abordării CIVITAS în domeniul mobilității durabile integrate și a principiilor
sale către alte orașe, mass-media, public și alte părți interesate, pe întreg teritoriul României
și în zonele în care se folosește limba română;
• Extinderea razei de acțiune a CIVITAS Initiative în orașe care sunt în prezent în afara
CIVITAS, fără a se lovi de bariera lingvistică;
• Consolidarea difuzării și adoptării rezultatelor generate de CIVITAS Initiative către membrii
rețelei și către alte orașe din aria geografică respectivă;
• Stabilirea unui dialog între autoritățile locale, departamentele guvernamentale și Comisia
Europeană cu privire la aspectele de mobilitate urbană durabilă, cu accent pe aspectele
specifice regiunii geografice acoperite de rețea (România).
• Susținerea comunicării active între membrii rețelei, cât și cu rețeaua orașelor europene
Forumul CIVITAS, precum și cu Comisia Europeană;
• Sprijinirea orașele membre în primele faze ale pregătirii planurilor de mobilitate urbană
durabilă (PMUD).

ACTIVITĂȚI:
Rețeaua își va atinge obiectivele prin activitățile descrise mai jos:
• Adunarea generală anuală (întâlnire destinată doar membrilor rețelei) va avea loc pentru a
discuta progresul, structura și activitățile rețelei, pentru a alege membrii comitetului de
conducere, precum și de a primi noi membri. Un reprezentant al Comisiei Europene va fi
invitat să participe la Adunarea Generală.

• O serie de evenimente tematice (seminarii, workshop-uri, / simpozioane, conferințe,
inclusiv vizite la fața locului) vor fi organizate pentru a disemina rezultatele CIVITAS, pentru a
prezenta măsurile CIVITAS implementate în România și în zonele în care se folosește limba
română, pentru a sprijini discuțiile pe probleme de mobilitate urbană durabilă, de exemplu:
elaborarea de PMUD, transport in comun, mersul pe bicicletă etc.), precum și de a prezenta
activitățile rețelei pentru potențialii noi membri.
• participarea reprezentanților rețelei la evenimente ale unor părți terțe în România și în
zonele în care se folosește limba română, evenimente care vor fi folosite pentru diseminarea
rezultatelor din cadrul CIVITAS Initiative și pentru a promova dezvoltarea rețelei naționale.
• Broșuri vor fi editate în limba română pentru diseminarea rezultatelor din proiectele
CIVITAS și CIVITASInitiative. Scopul principal al broșurilor va fi de a prezenta și de a evidenția
rezultatele proiectelor CIVITAS și a celor mai bune practici transferabile din toată Europa.
• O secțiune dedicată pe site-ul CIVITAS va fi creată și menținută în cooperare cu
Secretariatul CIVITAS și Comisia Europeană (CE) de către rețeaua națională și utilizată ca un
instrument-cheie pentru difuzarea de informații despre inițiativa CIVITAS și Rețea.
• Buletine informative/Newsletter vor fi folosite pentru a comunica știri din CIVITAS
Initiative și din orașele participante.
• Traduceri ale materialului selectat produs prin CIVITAS Initiative vor fi realizate la cererea
membrilor.

PLANUL DE ACTIVITATE:
Activitățile Rețelei vor fi gândite pe câte un an calendaristic care se întinde de la 1 ianuarie la
31 decembrie.
Activitățile detaliate ale rețelei sunt planificate și organizate pe baza unui plan anual de
activitate care urmează să fie propus de către Comitetul de conducere, acceptat de Comisia
Europeană și adoptat de Adunarea Generală. Planul de activitate va stabili în detaliu
activitățile (teme, locuri, frecvență), precum și roluri și responsabilități clare pentru
secretariat și membri.

ADERARE
• Membru cu drepturi depline (cu drepturi de vot depline) este orice autoritate locală
(municipalități, consilii județene, zone metropolitane, ministere) din aria geografică
acoperită de rețea, care au un interes în domeniul mobilității urbane durabile și sunt eligibile
pentru a participa la CIVITAS.

• Calitatea de membru asociat este deschisă pentru asociații, centre de cercetare,
universități și alte organizații (atât publice, cât și din sectorul privat), care, deși nu sunt
administrații publice, au un interes în transportul urban.
Aderarea la CIVINET ROMÂNIA se face prin cerere scrisă. Cererea scrisă va fi făcută pe un
formular standard și va fi însoțită de o declarație de intenție prin care solicitantul își declară
interesul pentru:
• Sprijinirea dezvoltării și implementării unor politici durabile de transport urban prin
integrarea unor măsuri, tehnologii și infrastructură inovatoare;
• Sprijinirea obiectivelor și a abordării CIVITAS Initiative;
• Participarea la evenimentele organizate de Rețea care vizează schimbul de experiență între
membrii Rețelei
DREPTURILE MEMBRILOR
Membrii cu drepturi depline ai rețelei au următoarele drepturi:
• De a alege comitetul de conducere
• De a participa la evenimentele organizate de Rețea
• De a vota (pe baza majorității simple a celor prezenți, cu un singur vot pentru fiecare
membru) cu privire la chestiuni care necesită decizii de vot, cum ar fi planul anual de
activitate și termenii și condițiile de aderare la Rețea. Cel puțin 25% din orașele membre ale
rețelei trebuie să fie prezente pentru a se ajunge la cvorum.
Membrii asociați nu au drept de vot și nu sunt invitați la Adunarea Generală sau la ședințele
Comitetului de conducere, dar au acces la toate celelalte servicii de membru, inclusiv
participarea la evenimente.

DEMISIE, SUSPENDARE ȘI EXCLUDERE
Un membru care dorește să demisioneze din Rețea trebuie să notifice în scris Secretariatului
indicând motivul demisiei. Secretariatul va informa Rețeaua cu privire la demisie.
În cazul în care un membru încalcă sau acționează în orice mod contrar obiectivelor Rețelei,
Comitetul de conducere va decide cu privire la excluderea membrului respectiv. În cazul
excluderii, calitatea de membru va fi suspendată de la o dată stabilită de Comitetul de
conducere.
ORGANIZARE
Rețeaua are următoarele organisme de conducere:
•Adunarea Generală (General Assembly)
• Comitetul politic (Political Committee)
•Comitetul de Conducere (Management Committee)
• Secretariat
Adunarea Generală:

Fiecare membru al rețelei cu drepturi depline are un loc în Adunarea Generală. Adunarea
Generală se întrunește o dată pe an, când:
• alege membrii Comitetului de conducere
• primește rapoarte ale Comitetului de conducere și ale Secretariatului
• aprobă strategia rețelei și adoptă planul de activitate pentru anul următor
• aprobă modificările aduse termenilor și condițiilor de aderare
• aprobă modificările aduse Statutului Rețelei Naționale CIVINET ROMÂNIA (sub rezerva
aprobării Comisiei Europene)

Comitetul Politic:
Comitetul Politic este format dintr-un reprezentant politic al fiecărui oraș membru.
Comitetul Politic se întrunește o dată pe an. Președintele Comitetului Politic se alege din
rândul membrilor. Pentru primul an al rețelei, Comitetul Politic va fi prezidat de
reprezentantul politic al orașului care este Managerul de Rețea.
Reprezentanți ai Comisiei Europene vor fi invitați să participe la aceste evenimente.
Rolul Comitetului Politic este de:
• a da orientare politică la rețelei;
• a reprezenta rețeaua la nivel politic;
• a ține legătura cu Comitetul consultativ politic CIVITAS;
Comitetul Politic va examina și a discuta documentele deja elaborate de CE (Cartea albă,
etc.) și a discuta despre situația actuală din aria geografică.
Comitetul Politic va produce o declarație de politică anuală care urmează să fie prezentată
spre examinare către CIVITAS PAC.
Comitetul de Conducere
La prima Adunare Generală anuală și apoi anual, un comitet de conducere va fi ales de către
membri. Primul Comitet de conducere va fi format din fondatorii rețelei și va fi în vigoare
până la prima adunare generală anuală.
Comitetul de conducere are între 5 și 10 membri. Orice membru al rețelei poate fi
nominalizat pentru alegerea în Comitetul de conducere. Candidaturile trebuie să fie însoțite
de o declarație din partea candidatului care confirmă dorința acestuia de a își asuma această
poziție și trebuie să fie susținute de doi membri ai rețelei, alții decât candidatul.
Nominalizările trebuie să ajungă la secretariatul Rețelei până la/ înainte de termenul limită
publicat pentru nominalizări, dar nu cu mai puțin de patru săptămâni înainte de Adunarea
Generală Anuală.
Membrii comitetului de conducere vor alege din rândul lor un Manager Național al Rețelei.
Ședințele vor fi prezidate de Managerul Național.
Comitetul de conducere se va întruni cel puțin o dată pe an, în persoană sau prin procură.
Întâlnirile pot fi on-line. Mai mult de jumătate din membrii comitetului de conducere trebuie

să fie prezenți pentru a se lua decizii. Comitetul de conducere va avea responsabilitatea
colectivă, printre altele, pentru următoarele sarcini principale:
• Elaborarea politicilor și procedurilor rețelei;
• Aprobarea programelor și a activităților pentru fiecare an;
• Reprezentarea externă a rețelei;
• Elaborarea și aprobarea Strategiei de comunicare al rețelei
Secretariat:
Secretariatul este responsabil de administrarea rețelei și organizarea activităților sale, sub
supravegherea comitetului de conducere.
Secretariatul:
• este punctul de contact pentru rețea și primește și răspunde la e-mailuri într-un termen
rezonabil;
• administrează site-ul Rețelei;
• gestionează înregistrările membrilor, baza de date cu contacte;
• raportează Adunării Generale și al Comitetului de conducere cu privire la punerea în
aplicare a activităților și a evoluției numărului membrilor;
• produce materiale informative (broșuri, buletine);
• organizează întâlniri și evenimente pentru rețea;
• redactează minutele la reuniuni și întocmește rapoarte anuale de activitate.
Secretariatul este asigurat de către Asociația Urban Survey Timișoara.

STATUT JURIDIC:
Rețeaua nu are statut legal.
ZONA GEOGRAFICĂ A REȚELEI:
Rețeaua va acoperi România și municipii din afara României unde se folosește limba română
(printre alte limbi)
LIMBA DE LUCRU:
Limba de lucru a rețelei este limba română

Statutul a fost adoptat de:
…………………………………………… (numele instituției și al persoanei care semnează)
Ștampila (dacă este cazul)
Membru fondator al CIVINET România la ……………………………. [data]
Orice modificare a acestui Statut trebuie să fie propusă de către Comitetul de conducere și
adoptată de Adunarea Generală, după ce în prealabil, a fost aprobată de către Comisia
Europeană.

