Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România

–––

OPT ani de activitate

OPTAR
2011 - 2019

Dorim să ne implicăm şi să schimbăm, prin atitudinea de astăzi, cursul zilei de mâine

OPT ani de activitate OPTAR: 2011 – 2019

Misiune
să dezvoltăm durabil mobilitatea urbană în România

Obiectiv strategic
să creăm o comunitate activă de cetățeni implicați care să susțină, să promoveze și să aplice principiile dezvoltării
durabile a orașelor în care trăiesc






Obiective
promovarea transportului alternativ;
elaborarea, promovarea si implementarea proiectelor care vizează mobilitatea urbană;
promovarea turismului ecologic și cultural;
reprezentarea, apărarea drepturilor și interesului legitim public legate de transportul alternativ în România
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2011
Aprilie 2011 - Pe 12.04.2011, Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România a fost
înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

Aprilie 2011 - Sunt trimise petiţii către Brigada Poliţiei Rutiere Bucureşti şi Administraţia Străzilor Bucureşti pentru
a verifica legalitatea pistelor pentru biciclete din Bucureşti care puneau în pericol pietonii şi bicicliştii. Toate pistele
pentru biciclete erau construite prin îngustarea trotuarelor sau ocuparea în totalitate a acestora. Răspunsurile
primite au confirmat faptul că pistele pentru biciclete erau realizate fără respectarea normativelor şi avizelor.

Iunie 2011 – OPTAR face o analiză detaliată a tuturor pistelor pentru biciclete din Bucureşti. Pe lângă problemele
constatate iniţial, a fost identificată o pistă pentru biciclete care nu a fost executată, cu toate că ea exista în
evidenţa administratorului de drum.
Imaginea pistei pentru biciclete care trece prin adăpostul unei staţii de autobuz devine virală.
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2012
Martie 2012 - După mai multe luni de petiţionare privind desfiinţarea amenajărilor care puneau în pericol pietonii
şi bicicliştii, poliţia rutieră a dispus desfiinţarea a 600 de metri din tronsonul unei piste pentru biciclete. Este vorba
despre celebrul traseu care trecea prin adăpostul staţiei de autobuz.

Aprilie 2012 - La iniţiativa unui biciclist pasionat se formează Comunitatea Bicicliştilor din Bucureşti. Asociaţia
OPTAR se află printre cei care au susţinut de la început acest demers. Timp de câţiva ani, multe dintre rezultatele
asociaţiei au fost sprijinite de voluntarii Comunităţii Bicicliştilor din Bucureşti.

Aprilie 2012 - Alături de alte asociaţii şi grupuri de iniţiativă, asociaţia OPTAR invită la dialog autorităţile locale
din Bucureşti. În cadrul întâlnirii care a avut loc se decide înfiinţarea unui Grup de lucru pe mobilitate urbană la
Primăria Capitalei. Chiar dacă deciziile luate de Primărie ignorau complet existenţa acestui Grup, acesta a avut
un rol important în realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti – Ilfov 2016 – 2030.

Iunie 2012 - OPTAR iniţiază campania “Adoptă o pistă
periculoasă! Apoi… desfiinţeaz-o!”.
Cetăţenii sunt invitaţi să constate pericolele utilizării pistelor
pentru biciclete şi să formuleze petiţii pentru desfiinţarea
lor.
În urma campaniei, cele mai multe piste pentru biciclete din
Bucureşti a fost desfiinţate. Printre acestea se aflau şi 28
de trasee recepţionate cu o lună înainte (mai 2012).

Iunie 2012 - OPTAR împreună cu membrii Comunităţii Bicicliştilor din Bucureşti (CBB) propune organizarea unui
eveniment inedit în România: inaugurarea unui tronson de autostradă de către biciclişti. Numit “Kilometrul Verde”,
proiectul trebuia să aducă în atenţia opiniei publice un document important pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor:
Strategia Natională pentru Siguranţă Rutieră 2011 - 2020. Aprobat iniţial de către ministrul transporturilor,
evenimentul este anulat după ce acesta capătă o amploare deosebită.
Astfel de evenimente dedicate bicicliştilor au loc în diverse colţuri ale lumii, însă Viena este oraşul unde cel puţin
o dată pe an este închis câte un tronson de autostradă pentru a găzdui evenimentul Friday Night Skating.
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Iulie 2012 - La ProCinema este difuzat în premieră “Filmul care îţi umflă roţile la bicicletă”. Realizat ca un film de
vacanţă, acesta prezintă câteva comparaţii între cum sprijină alte ţări transportul alternativ şi lipsa de interes a
autorităţilor din România. Filmul este rezultatul unei colaborări dintre OPTAR şi ProCinema. Producţia poate fi
vizionată on-line pe voyo.ro

Octombrie 2012 - Primul protest pe biciclete organizat de OPTAR, cu sprijinul voluntarilor Comunităţii Bicicliştilor
din Bucureşti. Numărul participanţilor depăşeşte aşteptările tuturor (aproximativ 1200 de persoane). Printre altele,
se solicită recuperarea pagubelor de la cei vinovaţi de recepţionarea pistelor pentru biciclete realizate cu
încălcarea legii. Până la momentul redactării prezentului raport (aprilie 2019), nimeni din administraţia
Bucureştiului nu a făcut vreun demers legal pentru recuperarea pagubelor.

Decembrie 2012 - OPTAR a prezentat conceptul "Drumuri Verzi în Bucureşti" în faţa unui grup de peste 100 de
biciclişti pentru a vedea sprijinul de care s-ar bucura acest proiect. Reacţiile au fost pozitive.
Acesta viza dezvoltarea unei reţele de drumuri dedicate (accesibile) pietonilor şi biciclistilor in Bucuresti.

Decembrie 2012 - OPTAR si membrii Comunitatii Biciclistilor din Bucuresti (CBB) au invitat bicicliştii la actiunea
"Pluguşor pe două roti – smulgem banda de la hoţi". Au fost colindate urmatoarele instituţii: Primăria Municipiului
Bucureşti, Administraţia Străzilor Bucureşti, Brigada Rutieră Bucureşti, Prefectura Bucureşti si Guvernul
României.
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2013
Februarie 2013 - OPTAR prezintă proiectul ”Drumuri Verzi în București” în ședința Grupului de lucru pe mobilitate
urbană din cadrul Primăriei Municipiului București.

Aprilie 2013 - OPTAR participă la Conferința VOCA (Volunteers of Cycling Academy) desfășurată la Budapesta.
"Don’t be afraid of radicalism", a fost mesajul activiştilor ungari pentru participanţii la conferinţă. A fost momentul
în care OPTAR a luat decizia de a organiza regulat proteste împotriva administraţiei bucureştene. Calendarul
protestelor este identic cu cel stabilit în 2004 de activiştii din Budapesta: un protest primăvara, în sâmbăta cea
mai apropiată de Ziua Pâmântului (Eath Day), şi un protest toamna, în sâmbăta cea mai apropiată de Ziua Fără
Maşini (Car Free Day). Protestele se desfășoară sub deviza ”Vrem un oraș pentru oameni !”
În iulie 2013, Primăria Capitalei a fost notificată
pentru tot calendarul de proteste, până în toamna
anului 2020. Datele de organizare a protestelor
au fost publicate în Ghidul Biciclistului, apărut în
august 2013.
În ciuda presiunilor făcute de Primăria Capitalei şi
Jandarmeria Română pentru a împiedica
desfăşurarea protestelor, calendarul adunărilor
publice a fost respectat conform notificărilor
depuse în 2013.
Următorul protest va avea loc pe 20 aprilie 2019.

Iunie 2013 - OPTAR participă la cea mai mare Conferință VeloCity (Viena) unde s-au prezentat soluții
implementate pentru încurajarea mersului cu bicicleta. Au fost prezenți aproape 1400 de specialiști din toată
lumea.

Iunie 2013 - OPTAR a participat cu campania "Adoptă o pistă periculoasă ! Apoi... desfiinţeaz-o !" la un concurs
de proiecte de advocacy desfăşurat de organizatorii VeloCity2013 şi a fost selecţionat printre cele câstigătoare
cu sprijinul voturilor on-line ale susţinătorilor OPTAR. Campania iniţiată de OPTAR a obţinut locul 3 (Cycling
Visionaries Awards), în ordinea numărului de voturi, dintre cele 218 participante din 49 de ţări.
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August 2013 - OPTAR în parteneriat cu CBB lansează campania de siguranță rutieră ”Fii vizibil în trafic!”.
Bicicliștii care au participat au putut beneficia gratuit de elemente reflectorizante pentru bicicletă.

August 2013 - OPTAR în parteneriat cu CBB lansează prima ediție din Ghidul Biciclistului, cel mai complet
manual cu extrase din legi, fotografii și sfaturi despre utilizarea bicicletei pe drumurile publice.

Septembrie 2013 - ActiveWatch, OPTAR și CBB organizează dezbaterea ”Drumul public este al tuturor”. S-a
încercat colaborarea cu diverse companii de transport public în scopul creșterii siguranței rutiere pe drumurile
publice.

August - Octombrie 2013 - OPTAR finalizează primele 4 episoade din miniseria de filme ”Mobilitatea urbană pe
înţelesul tuturor”. ActiveWatch, OPTAR și CBB s-au implicat astfel într-o campanie națională de informare cu
privire la dezvoltarea mobilității urbane durabile.

2014
Ianuarie 2014 – OPTAR analizează infrastructura pentru biciclete de pe Strada Buzeşti, proaspăt deschisă
circulaţiei. Cu toate că strada a fost refăcută în întregime, se constată foarte multe deficienţe. Printre problemele
pistei se observă şi delimitarea pistei cu obstacole, care crează pericole pentru utilizatori din cauza spaţiului
insuficient acordat pentru efectuarea manevrei de depăşire. După aproximativ 3 ani de la darea în folosinţă,
obstacolele au fost eliminate definitiv. Cu toate acestea, în 2018, pistele pentru biciclete începute de administraţia
Firea repetă aceleaşi greşeli ca în cazul pistei de pe Buzeşti: separarea cu obstacole fizice care fac imposibilă
manevra de depăşire. Prin utilizarea obligatorie a acestui tip de piste pentru biciclete, din vehiculul cu cea mai
mare mobilitate, bicicleta a fost transformată într-un vehicul fără nici un fel de mobilitate, similar unor trenuri care
circulă pe aceeaşi linie. Acest lucru nu va face decât să descurajeze utilizarea bicicletei.

Februarie 2014 - OPTAR face public proiectul Drumuri Verzi în București (DVB). Acesta vizează dezvoltarea
unei rețele de drumuri dedicate pietonilor și bicicliștilor în București. În 2014, voluntarii au identificat 8 trasee cu
o lungime de peste 33 km de Drumuri Verzi în București.
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Aprilie 2014 - A fost recreată, pe Calea
Victoriei din București, celebra fotografie
„Space taken by 60 people”, realizată
pentru prima dată în Germania în 2001 și
refăcută, de atunci, în diferite colțuri ale
lumii.
Fotografia rezumă, în 3 cadre, spațiul
ocupat, pe aceeași stradă, de 60 de
persoane care folosesc 3 mijloace diferite
de deplasare: autoturismul, transportul în
comun și bicicleta.
Evenimentul s-a derulat în cadrul campaniei ”Tu ești traficul” menită să evidențieze necesitatea utilizării eficiente
a spaţiului public în mediul urban.

Iunie 2014 - În cadrul evenimentului-manifest Street Delivery, desfășurat în 2014 sub deviza ”Închidem strada
pentru mașini și o deschidem pentru oameni”, voluntarii OPTAR au materializat sub formă de marcaje temporare
primii 12 metri de Drumuri Verzi în București. În acest fel, oamenii au putut vedea beneficiile rearanjării spațiului
public în scopul creșterii mobilității active.

Iunie 2014 - Sub deviza ”Vrem un oraș <accesibil> pentru oameni!”, OPTAR împreună cu partenerii săi au
organizat protestul ”FĂRĂ bordURĂ” în sprijinul accesibilizării spațiului public.

Iulie 2014 - OPTAR a realizat și a pus gratuit la dispoziția Primăriei Municipiului București documentul "Indicatorii
de realizare a infrastructurii pentru biciclete pe raza municipiului București". Documentul prezenta soluţii sugerate
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în cadrul proiectului Drumuri Verzi în Bucureşti. Materialul a fost prezentat Grupului de lucru pe mobilitate urbană
din cadrul Primăriei Municipiul București şi a fost depus la registratura Primăriei Capitalei. Nu s-a primit vreun
răspuns la documentele depuse.

Octombrie 2014 - OPTAR a lansat proiectul RutaVelo prin care s-a încercat realizarea de hărți cu trasee
cicloturistice din România, disponibile on-line, printate, descărcate pentru GPS sau utilizate off-line.

Noiembrie 2014 - La sugestia voluntarilor, OPTAR a hotărât să desfăşoare o nouă campanie de distribuire de
elemente reflectorizante către biciclişti. Astfel, atât cei care au dorit sa îşi doteze bicicletele cu elemente
reflectorizante cât şi cei care au fost dispuşi să ofere astfel de materiale către cei care sunt neglijenţi, au putut
face donaţii către proiectul Biciclistul inVIZIBIL. Activitățile de distribuire a elementelor reflectorizante s-au
desfășurat şi în 2015.

Decembrie 2014 - Reprezentantul OPTAR s-a alăturat echipei care a dezvoltat Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă București-Ilfov 2016 – 2030, în calitate de expert infrastructură pentru biciclete. În legislaţia naţională,
Planul de mobilitate urbană (PMU) reprezintă instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt
corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană /metropolitană cu nevoile de mobilitate şi
transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

2015
Februarie 2015 - Proiectul ”Drumuri Verzi în Bucureşti” a fost selectat de organizatorii Conferintei VeloCity 2015
(Nantes) pentru a fi prezentat ca model de bună practică. La aceeași Conferință, seria de marșuri de protest
”Orașe pentru oameni” a fost inclusă în ”Map of ideas” editat de Federația Europeană a Bicicliștilor, cu sprijinul
voturilor on-line ale susținătorilor OPTAR. Participarea la Conferinţă a fost în iunie.

Martie - noiembrie 2015 - OPTAR a analizat infrastructura pentru biciclete, legislația și proiectele aflate în lucru
pentru a determina factorii care împiedică sau încurajează oamenii să utilizeze frecvent bicicleta în scop utilitar
prin Bucureşti. Realizarea Raportului a făcut parte din munca depusă pentru dezvoltarea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă București-Ilfov 2016 – 2030. Pe parcursul aceluiaşi an au mai fost realizate două documente
importante: Grila de verificare a accesibilităţii şi un Ghid de realizare a infrastructurii pentru biciclete. Ultimul
document a fost integrat în varianta finală a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov, devenind act
normativ odată cu adoptarea acestuia. Cu toate acestea, prevederile acestuia sunt ignorate de Primăria Capitalei,
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de la modul de realizare (în 2017) a parcărilor pentru biciclete, până la pistele pentru biciclete realizate în 2018,
dar încă nefinalizate.

2016
Ianuarie 2016 – Asociaţia OPTAR încercă să trezească interesul candidaţilor la alegerile locale pentru
mobilitatea urbană durabilă oferindu-se să discute cu aceştia despre principiile care trebuie respectate în
planificarea oraşului. Interesul a fost destul de scăzut, doar două întâlniri având loc. În ianuarie 2016, Gabriela
Firea încă nu ştia că o să candideze la funcţia de Primar General.

Iunie 2016 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi asociaţia OPTAR (Organizaţia pentru
Promovarea Transportului Alternativ în România) au semnat un Protocol de Colaborare în scopul realizării unui
ghid metodologic de reglementare a proiectării, execuţiei, utilizării şi mentenanţei lucrărilor de infrastructură
pentru biciclete ca parte integrantă din procesul de dezvoltare durabilă în România, document care va fi promovat
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Draftul normativului a fost realizat pe
parcursul anului 2016 cu sprijinul voluntarilor OPTAR. Din 2017, documentul a intrat în dezbatere publică, fiind
prezentat publicului interesat în mai multe oraşe. La sfârşitul anului 2018 documentul a intrat în etapa de
adoptare.

Iulie / octombrie 2016 – OPTAR alături de partenerii săi contribuie la formularea unor propuneri de modificare
a Regulamentului de aplicare a Codului Rutier. În timpul perioadei de dezbateri, o asociaţie care militează pentru
drepturile şoferilor propune un amendament pentru introducerea obligativităţii purtării căştii de către biciclişti.
Împreună cu alţi reprezentanţi de asociaţii şi grupuri civice, OPTAR formulează o serie de argumente care să
explice de ce experţii din toată lumea nu recomandă ca bicicliştii să fie obligaţi să poarte cască de protecţie. Cu
ajutorul argumentelor transmise, la întâlnirea din octombrie 2016, reprezentantul OPTAR şi cel al Comunităţii
Bicicliştilor din Bucureşti reuşeşte să convingă reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne să nu adopte o astfel
de măsură fără un studiu care analizeze impactul. În aceeaşi întâlnire, s-au adus argumente şi pentru propunerile
susţinute de OPTAR şi partenerii săi, multe dintre ele fiind preluate în documentul final. Amintim aici doar cele
mai importante modificări: recomandarea pentru păstrarea unei distanţe laterale de minim 1,5 metri la trecerea
unui autovehicul pe lângă biciclişti, eliminarea obligativităţii purtării de către biciclişti de elemente reflectorizante
pe haine în localităţile cu iluminat public sau obligativitatea respectării Normativului NP51 care interzice
reducerea spaţiului pietonal sub limita minimă necesară pentru deplasarea persoanelor cu dizabilităţi. Modificările
la Regulamentul de aplicare a Codului Rutier au intrat în vigoare din ianuarie 2017.
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Iulie 2016 - februarie 2017 - OPTAR invită în repetate rânduri noua administraţie (Firea) pentru a colabora în
beneficiul cetăţenilor. Au avut loc chiar şi două întâlniri unde un grup numeros de consilieri personali ai Primarului
General au promis toată deschiderea pentru dialog. Niciuna dintre promisiunile primite nu a fost respectată.
Dealtfel, din septembrie 2016 toate ofertele de sprijin benevol trimise din partea asociaţiei OPTAR au fost ignorate
de Primăria Capitalei.
OPTAR şi-a exprimat intenţia de a ajuta la organizarea de dezbateri cu cetăţenii în cadrul Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă, dar şi să contribuie cu soluţii pentru amenajarea de benzi dedicate transportului public.

2017

iulie 2017 – Asociațiile ActiveWatch, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică și Organizația pentru
Promovarea Transportului Alternativ în România - OPTAR, au lansat raportul Un an de petreceri și vorbe, în
beznă, la Primăria Generală. Timp de un an de zile (iunie 2016 – iunie 2017), cele trei organizații au monitorizat
agenda publică promovată de Primăria Capitalei, proiectele de Hotărâre de Consiliu General, transparența și
participarea cetățenilor la procesul decizional, accesul cetățenilor la ședințele de Consiliu General și posibilitatea
de a lua cuvântul în fața Consiliului.

august 2017 - noiembrie 2017 – OPTAR coordonează dezvoltarea şi depunerea unui proiect în campania iniţiată
de Primăria Capitalei pentru identificarea de proiecte de interes local, iniţiate de cetateni, sub titulatura “ Propune
pentru Bucuresti!”. Proiectul “Împreună, în siguranţă, pe aceleaşi străzi” propune creșterea siguranței rutiere în
255 de intersecții și 320 km de străzi (lista detaliată). Documentul depus conţinea un plan de activităţi pe etape,
oferte de preţuri pentru servicii, un material video explicativ, documentaţia tehnică ce trebuia depusă la ASRO Organismul național de standardizare şi chiar sinteza unui studiu realizat în Austria pentru un proiect similar.
Proiectul a fost câştigătorul campaniei, primind cele mai multe voturi din partea cetăţenilor. Conform
regulamentului campaniei, Primăria Capitalei avea obligaţia să aloce suma prevăzută (maxim 200.000 Euro) şi
să asigure implementarea proiectului.
OPTAR a participat la şedinţele Comisiei Tehnice națională de Standardizare 187 Drumuri a ASRO şi a constatat
că Primăria Capitalei nu a făcut absolut nici un demers pentru implementarea proiectului. Conform calendarului,
prima activitate în cadrul proiectului trebuia să fie <<Susținerea demersurilor necesare modificării Standardului
“SR 1848-7:2015, Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere” prin introducerea marcajelor “Traseu sugerat pentru
biciclete” și a celor “Păstrează distanța laterală față de bicicliști”.>> Cu toate acestea, la şedinţele ASRO nu a
venit nimeni din Primărie deoarece Primarul General nu a delegat pe nimeni să reprezinte instituţia la aceste
întâlniri.
Primăria Municipiului Bucureşti nu a oferit niciodată vreo explicaţie pentru care refuză să pună în aplicare
proiectul cel mai votat de cetăţeni, cu toate că există o hotărâre de Consiliu General care o obligă să respecte
regulamentul campaniei.
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2018
iulie 2018 - Asociațiile ActiveWatch, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică și Organizația pentru
Promovarea Transportului Alternativ în România – OPTAR lansează raportul „Încă doi ani de beznă și vorbe
goale?” raport de analiză al primilor doi ani de mandat a Primarului General și a Consiliului General.
Având în vedere expertiza celor trei organizații, principalele domenii analizate au fost: transparența procesului
decizional și democrația locală, proiectele care vizează categoriile vulnerabile, inclusiv problematica locuirii
sociale; proiectele care vizează mobilitatea urbană.

iulie 2018 - prezent – Alături de Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, OPTAR
a început lucrul la dezvoltarea primei Strategii naţionale pentru încurajarea mersului cu bicicleta în zona urbană.
Este primul proiect cofinanţat (98%) derulat de asociaţia OPTAR (în calitate de partener) care permite plata
experţilor implicaţi. Toate celelalte proiecte derulate de asociaţie în perioada 2011 – 2018 au fost realizate în
regim de voluntariat.
În cadrul proiectului au fost realizate mai multe studii ce urmează a fi prezentate în cele 8 întâlniri regionale ce
urmează să aibă loc în Brăila, Iași, București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Timișoara și Brașov.

august 2018 - prezent - Pentru prima oară în Bucureşti, prin campania DREPTUL LA AER, locuitorii sunt invitaţi
să colaboreze pentru a solicita împreună Primăriei Capitalei să adopte măsuri eficiente care să reducă poluarea
în cel mai scurt timp cu putință, conform dispoziţiilor legale. OPTAR face parte din grupul de iniţiativă, fiind aleasă
pentru a reprezenta interesele celor care doresc să se alăture demersului. La data realizării prezentului raport
s-a depus Plângere Prealabilă la Primăria Capitalei urmând ca, în cazul refuzului administraţiei de a da curs
solicitărilor, după termenul de 30 de zile să se depună o Cerere de Chemare în Judecată la Tribunal.

mai 2018 - prezent - “Donează 10 000 de paşi pentru oraşul tău” este un proiect de identificare şi prezentare a
condiţiilor de deplasare pietonală în Bucureşti. “Donează 10 000 de paşi pentru oraşul tău” este un proiect de
voluntariat iniţiat de asociaţia OPTAR. Aplicaţia proiectului a fost realizată pro-bono de echipa GoldieLab
(Hacking for Humanity – mai 2017) iar conceptul campaniei de comunicare a fost realizat de voluntari în timpul
evenimentului „8 ore peste program pentru o cauză bună” (martie 2018). Proiectul urmează să fie finalizat (în
Bucureşti) în 2019. În funcţie de interesul manifestat de alte comunităţi, aplicaţia şi experienţa căpătată în
implementarea proiectului vor fi oferite pentru ca proiectul să fie realizat şi în alte localităţi.
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OPT ani de activitate OPTAR: 2011 – 2019

Implicare socială
OPTAR este organizator al tradiționalelor marșuri de protest ale biciclistilor din Bucureşti. Desfășurate de două
ori pe an, cu ocazia Zilei Pământului și a Zilei fără mașini, evenimentele adună mii de oameni care își doresc o
viață mai bună în București. Protestele se desfășoară sub deviza ”Vrem un oraș pentru oameni!”

Poți susține OPTAR !
Începând cu luna mai 2019, asociaţia OPTAR va oferi posibilitatea înscrierii de membri cotizanţi. În funcţie de
numărul de cotizanţi şi de sprijinul partenerilor, membrii cotizanţi vor beneficia de unele facilităţi. Detaliile vor fi
actualizate permanent pe site-ul asociaţiei. Tot din mai 2019 vom implementa posibilitatea de a se face donaţii
on-line, pe site-ul www.optar.ro
De asemenea, puteţi susţine asociaţia prin sistemul 2%, prin care cetăţenii au posibilitatea de a hotărî în mod
direct ce se întâmplă cu o parte a impozitului virat statului. Dacă nu direcţionaţi aceşti 2% către un ONG, procentul
respectiv rămâne în bugetul statului. Direcţionarea nu presupune costuri/eforturi suplimentare, în afară de
completarea unor date în declaraţiile de venit.
Persoanele juridice pot direcţiona 20% din impozitul pe profit către OPTAR dacă nu este mai mare de 3 la mie
din cifra de afaceri.
Companiile care vor să colaboreze cu asociaţia OPTAR în beneficiul tuturor, inclusiv al comunităţii, sunt invitate
să ne contacteze.
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OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine
dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg
să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.
Informații financiare
Orice cetăţean poate afla detalii financiare despre asociaţiile legal constiuite. Dacă doriţi să aflaţi situaţia
financiară a asociaţiei OPTAR, este suficient să introduceţi codul fiscal (28363944) pe pagina Ministerului de
Finanţe.
Sursa regulată de venituri a asociaţiei provine din redirecţionarea de către cetăţeni a 2% din impozitul pe veniturile
realizate în anul precedent completării formularului. În medie, veniturile realizate astfel sunt de aproximativ 1000
Euro pe an, cu un minim de 1795 lei în 2017 şi un maxim de 7974 în 2015.
În 2018, ca partener în proiectul de realizare a primei Strategii naţionale pentru încurajarea mersului cu bicicleta,
OPTAR a primit o cofinanţare de 98% pentru activităţile desfăşurate (27.403 lei), restul de 2% fiind suportaţi din
sumele obţinute din redirecţionarea de către cetăţeni a 2% din impozit. În cadrul acestui proiect, pentru prima
dată de la înfiinţare, asociaţia OPTAR are personal angajat (5 experţi).
În general, cheltuielile OPTAR au fost pentru administrarea curentă (deplasări, consumabile, poştă, administrare
site-uri etc). Cea mai mare cheltuială a fost deplasarea la VeloCity Nantes (2015), care a fost posibilă printr-o
campanie de donaţii şi sponsorizări. Deplasarea a durat 9 zile, inclusiv datele de plecare şi sosire, şi a costat
aproximativ 2000 Euro (pentru 3 persoane).

Persoanele care doresc să facă donaţii pentru a susţine activitatea OPTAR pot folosi următoarele date:
ORGANIZAŢIA PENTRU PROMOVAREA TRANSPORTULUI ALTERNATIV ÎN ROMÂNIA
Cod de identificare fiscală: 28363944
Cont bancar (IBAN): RO28BREL0002001771980100

Fotografii și Grafică: Liviu Ștefănescu, George-Alin Varga, Cristian Vasile, Adrian Galu, Marian Ivan, Bogdan Stanimir, Vitalie Brega, Catiușa Ivanov, Marius Scarlat,
Sergiu Nicolae Brega
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