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Alăturați-vă acestei dezbateri publice inovative găzduită de IRCEM sub egida
Directoratului  General privind Clima al Comisiei Europene. Această întâlnire este
organizată în cadrul Grupului Consultativ pentru Mobilitate și Transport al ROCESP.

Detalii  suplimentare pot fi găsite pe paginile:
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CONTEXT
În lumea contemporană, deplasarea şi schimbul de marfă au devenit esențiale. Creșterea accelerată
a nevoilor din acest domeniu necesită dezvoltarea unei infrastructuri fixe formate din rețele de
transport şi concomitent de sisteme de deplasare care să poată să susțină dinamica schimbului. În
contextul acestei creşteri, trebuie identificate din timp soluțiile care să asigure o dezvoltare coerentă
şi o planificare inteligentă, care să anticipeze eventualele neajunsuri sau chiar  blocaje din viitor.

Pentru a putea construi o strategie anticipativă de dezvoltare a unei mobilități care să răspundă
direcțiilor dezvoltării durabile este nevoie de adoptare a unei mentalități bazată pe principiile trecerii
de la o economie axată în principal pe consumul de combustibili fosili la o economie inovativă,
capabilă să facă tranziția spre utilizarea surselor de energie alternativă. De asemenea, este necesară
schimbarea de paradigmă şi construirea unei strategii bazate pe o mobilitate inteligentă, care
acordă prioritate mersului pe jos, mersului cu bicicletă, transportului public și vehiculelor electrice
sau propulsate de energii alternative. Se promovează călătoriile prin opțiuni integrate, incluzive din
punct de vedere social și ecologice, fără a depinde de vehiculele private.

Grupul consultativ pentru se ocupă de tranziția către economia circulară a sectorului transportului și
mobilități în general, cu referire la acorduri, directive și documente strategice esențiale în acest
domeniu (pachetul privind economia circulară europeană, agenda urbană europeană, Noul Plan de
Acțiune privind Economia Circulară, Pactul Climatic European) și în conformitate cu obiectivele
Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă.

Grupul   consultativ   își   propune   să   vină   cu   soluții   la   aceste   cerințe   viitoare   privind
mobilitatea  verde,  oferind  perspectiva  asupra  provocărilor  și  soluțiilor  cheie  cu  care  se
confruntă sectorul transportului pentru a evolua spre economia circulară. În  cadrul  grupului
consultativ  vor  fi  invitați experți  din domeniul mobilității şi transportului care activează în
cercetare, în mediul  de  afaceri,  în zona organizațională non-profit, precum   și  în administrație
publică şi instituții publice, alături de specialiști din domenii conexe sau din sfera publică. Vor avea
loc dezbateri pe tematici de interes, se vor elabora documente rezultate în urma consultărilor şi vor fi
prezentate modele de bună practică care să faciliteze  tranziția  României  spre  economia  circulară  
şi  atingerea  țintelor impuse  de Comisia Europeană.

În cadrul strategiei de transport şi mobilitate, Comisia Europeană punctează că toate
modurile de transport trebuie să devină mai sustenabile, cu alternative verzi
disponibile pe scară largă și cu stimulente adecvate puse în aplicare pentru a
încuraja tranziția. Astfel,  stabilirea unor etape concrete va menține sistemul
european de transport pe o traiectorie vectorizata către un viitor inteligent,
sustenabil şi rezilient.
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OBIECTIVE
Pentru a contribui la promovarea viziunii părților interesate cu privire la problemele
reale ale sectorului şi a facilita angajarea lor în operaționalizarea PNRR precum și a
altor programe de dezvoltare,  Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi
Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM) organizează un astfel de  eveniment – un Peer
Parliament cu tema ”Cum ne mişcăm şi ne deplasăm”. Acest eveniment va crea un
cadru de dialog constructiv intre specialişti şi cetăţeni.

Scopul acestui dialog este de a aduce răspunsuri unor întrebări legate de
îmbunătăţire a mobilităţii  şi a transportului,  precum și ce presupune tranziția justă în
domeniu.

2

ROLUL PEER PARLIAMENTS
Preambul - Uniunea Europeană este principalul actor mondial în lupta împotriva
schimbărilor climatice. Cu Pactul Verde European și obiectivul de a reduce emisiile
de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, UE își propune să devină
primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 – însă pentru a
realiza acest lucru are nevoie de ideile și opiniile dumneavoastră! Viitoarele politici
climatice ale Europei vor avea succes doar dacă le vom proiecta pentru oameni și cu
ajutorul oamenilor. 

Subiect - Ca parte a Pactului Climatic European, Institutul pentru Cercetări în
Economie Circulară şi Mediu ”Ernest Lupan” (IRCEM) organizează sub egida
Directoratului General privind Clima al Comisiei Europene o serie de trei întâlniri în
care cetățenii sunt invitați să se întâlnească cu prietenii ,  familia, vecinii sau colegii
și să vă organizați propriul Peer Parliament pentru a discuta probleme cheie din
perspectiva vieții  cotidiene. Aceasta este o șansă de a aduce la cunoștința
politicienilor europeni cum doriți să arate viitorul și de a vă împărtăși ideile privind
atingerea obiectivelor noastre ambițioase în materie de climă.

Care e rolul Peer Parliaments?  Peer Parliaments reprezintă grupuri de cetățeni care
se întâlnesc pentru a‑și dezbate perspectivele privind tranziția la neutralitatea
climatică aplicată în mod practic. Participanții sunt apoi invitați să ne trimită
concluziile discuții lor, contribuind la deciziile la nivelul UE. Peer Parliaments sunt un
canal prin care oamenii își pot împărtăși opiniile direct „de la masa din bucătărie
până la Bruxelles”, pot ajuta la abordarea marilor provocări cu care se confruntă
societatea noastră, pot lua decizii îndrăznețe și corecte și pot contribui la găsirea
soluții lor adecvate.

Rezultate -  Soluții le care vor fi preferate prin vot de către cetățeni vor fi trimise prin
intermediul site‑ului web al Pactului Climatic European. Astfel ideile cetățenilor vor fi
colectate într‑un raport final,  care va fi discutat cu factorii de decizie și părțile
interesate europene.
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DIRECȚII DE LUCRU
Disponibilitatea  soluții lor  și  a  stimulentelor  care  pot  să  faciliteze adoptarea 
 de sisteme de transport şi mobilitate verzi;
Tendințele   mobilității :    cum   vor   evolua   așteptările  privind deplasarea în
următorii ani;
Identificarea elementelor cheie pentru susținerea deplasării alimentate electric;
Examinarea mecanismelor transportului pe distanțe lungi personale cât și în
interes de afaceri;  
Dezvoltarea cadrului de reglementare privind implementarea principiilor
economiei circulare sectorului transportului și mobilității  în general la nivel
național și european;
Dezvoltarea de instrumente pentru măsurarea circularității  în industria
transportului și mobilității  în general;
Oportunități de colaborareîntre părțile interesate;
Identificarea de alte soluții  și instrumente. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

DE CE SĂ PARTICIP?
Pentru a vă împărtăși opinia referitoare la viitoarele politici ale UE în materie de
climă cu oameni din întreaga Europă;
Contribuiți la o Europă neutră din punct de vedere climatic;
Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți
îndrumări detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de
economie circulară;
Aflați care sunt măsurile de promovare a accesului actorilor pe platforma
ROCESP;
Formele de promovare a schimbului de bune practici în domeniu.

Website IRCEM: https://rocesp.ro/grupuri-consultative/ 
Facebook :  https://www.facebook.com/www.ircem.ro/ 
Website ROCESP: www.ircem.ro

Detalii  suplimentare privind evenimentul Peer Parliaments
“CUM NE MIȘCĂM ȘI NE DEPLASĂM”  pot fi găsite pe paginile:

ECESP- Bruxelles

PARTENERI

https://rocesp.ro/grupuri-consultative/
https://www.facebook.com/www.ircem.ro/
https://ircem.ro/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/


ONLINE

14 | FEBRUARIE 2022

În speranța unei colaborări fructuoase între organizații ,  vă așteptăm să fiți  alături de
noi, sprij inindu-ne acțiunile pentru facilitarea tranziției spre economia circulară în
România. 

Prin intermediul grupului consultativ “TRANSPORT ȘI MOBILITATE” ne propunem să
implicăm părțile interesate în identificarea și conectarea practicilor circulare;
formularea de recomandări pentru Guvernul României pentru a facilita o tranziție mai
eficientă spre economia circulară; și identificarea de oportunități circulare pentru
consolidarea competitivității  economice internaționale și a calității  vieții  pentru toți.

Pentru orice informații vă stăm la dispoziție cu mare interes!
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Cuvinte de deschidere, prezentare obiectivelor și a activităților cheie
legate de Peer Parliaments

Sesiunea 1 - Cum ne mișcăm și ne deplasăm: călătorii scurte 

Sesiunea 2 - Cum ne mișcăm și ne deplasăm: călătorii pe distanțe
lungi 

Cum poate sectorul mobilității și transportului stabili circularitatea ca
principiu de funcționare, cele mai bune practici şi lecțiile învățate

Sinteza dezbaterilor și cuvinte de încheiere

13:30 - 13:40

13:40 - 14:20

14:20 - 15:00

15:00 - 15:20

15:20 - 15:30

AGENDĂ
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