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ANUNȚ PUBLIC 

privind selecție 6 ONG-uri în vederea derulării proiectului ”Walk the (Global) Walk” 

 

 

 

 

Primăria Municipiului București şi Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare 
Durabilă (APDD) - Agenda 21 implementează, în perioada 2017-2020, proiectul european ”Walk 
the (Global) Walk: mobilizarea tinerilor europeni pentru promovarea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă” (DEAR LA-Ref EuropeAid /151103/ACT/MULTI-4). 
 
Proiectul ”Walk the (Global) Walk” urmărește, ca obiectiv, stimularea parteneriatului şi colaborării 
între Administrațiile Publice Locale şi ONG-uri, angajate în mod activ în promovarea  Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă (ODD) adoptate prin Agenda 2030 de către Statele Membre ale Națiunilor 
Unite, pentru crearea unui cadru educațional în domeniul învățământului preuniversitar, 
promovarea angajamentul civic şi o contribuție semnificativă la creșterea nivelului de 
conștientizare al cetățenilor, cu prioritate al tinerilor, cu privire la responsabilitățile ce le revin la 
nivel global. 
 
Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 38/22.02.2018 s-a aprobat 
participarea Municipiului București, în calitate de partener, la proiectul cu finanțare nerambursabilă 
“WALK THE (GLOBAL) WALK: mobilizarea tinerilor europeni pentru promovarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” în cadrul liniei de finanţare DEAR LA-Ref EuropeAid 
/151103/ACT/MULTI-4 a Comisiei Europene.   
 
Proiectul se bucură de participare internațională, parteneriatul fiind constituit dintr-un consorțiu 
format din 19 parteneri, din 11 țări europene (Italia, Franța, Croația, Cipru, Țara Galilor, Scoția, 
Portugalia, Grecia, Bosnia și Herțegovina, Albania, Bulgaria, România). Liderul proiectului este 
Regiunea Toscana din Italia iar Oxfam Italia Intercultura este coordonator internațional. 
 
În cadrul proiectului, în perioada 13-18 mai 2019, în cadrul Săptămânii Europene dedicate ODD 
(EU SDG WEEK), sub sloganul ”București – oraș durabil”, se vor desfășura o serie de 
evenimente și activități de conștientizare având ca temă ODD 11 - ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI 
DURABILE - Realizarea unor orașe și așezări umane sigure și sustenabile. 
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Având în vedere cele de mai sus, Primăria Municipiului București selectează 6 ONG-uri active, 
care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabilă, în vederea încheierii unui acord de 
parteneriat ce va avea ca obiectiv ”promovarea angajamentul civic şi creșterea nivelului de 
conștientizare al elevilor și tinerilor cu privire la responsabilitățile ce le revin pentru 
realizarea unor orașe și așezări umane sigure și sustenabile”. 
 
ONG-urile selectate vor avea posibilitatea de a promova în rândul elevilor și tinerilor 
programele și proiectele derulate în domeniul dezvoltării durabile și de a se implica, alături 
de Primăria Municipiului București şi Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare 
Durabilă (APDD) - Agenda 21, în derularea activităților din cadrul proiectului. 
 
Mai multe detalii despre proiect pot fi obținute accesând https://www.walktheglobalwalk.eu/ro/  
 
Selecția se va face în ordinea primirii Acordurilor de Parteneriat semnate de reprezentantul legal 
conform prevederilor legale în vigoare. La baza stabilirii ONG-urilor partenere va sta activitatea 
derulată de acestea în domeniul dezvoltării durabile atât în plan local, cât și în plan național și 
international.   
 
Persoane de contact:  
 
Primăria Municipiului București, Daniela STĂNCULESCU, Coordonator Național, telefon 
0734.936.542, e-mail dana.stanculescu@pmb.ro. 
 
Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă (APDD) - Agenda 21, Monica 
CUGLER, Coordonator Național, telefon 0744.755.253, e-mail Monica CUGLER 
monica.cugler@agenda21.org.ro . 
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