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Combină si deplasează-te!
#mixandmove, tema de anul acesta a Săptămânii Mobilității 
Europene (SME) a fost sursă de inspirație (și) pentru multe orașe 
românești. În curtea școlii, pe bulevardul central, în parc, pe aleea 
din spatele blocului sau în centru orașului, SME a fost și anul acesta 
prilej de bucurie

Intenția noastră a fost de a aduna și prezenta idei inedite, cu un mare 
potențial de replicare și în alte orașe. Așadar, newsletterul CIVINET 
ROMÂNIA își dorește să fie sursă de inspirație pentru administrațiile 
publice locale în gândirea de activități cât mai atractive pentru 
viitoarele ediții ale SME, de aceea ne-am limitat la a prezenta una, 
maxim două activități din orașele care au răspuns invitației noastre și 
nu întregul calendar de evenimente.

Acest material este completat de o selecție de fotografii surprinse 
în săptămâna 16-22 septembrie în Timișoara, Sibiu, Pitești, 
Făgăraș, Bacău, Sighișoara, Isaccea, Aiud, Bistrița, pe care îl găsiți 
pe pagina noastră de facebook: https://www.facebook.com/pg/
civinet.ro/photos/?tab=album&album_id=682555242125796&__
xts__%5B0%5D=68.ARCf4oPRWd3dxBSv4nVvETd_D0DzHAyrtUpnA
uEWolrLDzUpNE1X2xP3SMI9532Y2cQSwY50HqBU7yWu28825Gn2-
BAbN8Y2VbrWSD1gNTR2LEKggE4WX3WA4gIZNXehrkismjqgXnezJ
f4TvfKDpHh-nnLevmzlMm_mAQcmVrkXYKQsja5_&__tn__=-UC-R.

Felicitări tuturor municipalităților, partenerilor acestora și în special 
sponsorilor care au ajutat ca pentru o săptămână, România să combine 
și să deplaseze!

Violeta Mihalache, Director Urban Survey Timișoara, 

Secretariat al Rețelei Naționale CIVINET ROMÂNIA

“În fiecare an în perioada 16-22 septembrie, se desfășoară  
EUROPEAN MOBILITY WEEK - cel mai răspândit eveniment privind 
mobilitatea durabilă.
Dacă anul trecut EMW a avut cea mai mare rată de par-
ticipare înregistrată vreodată încă de la lansare, din 
2002, cu un număr de 2526 orașe înscrise, din 50 de 
țări, marcând astfel un record absolut, anul acesta s-au  
înscris 2677 orașe, dintre care 39 în România. Suntem astfel  
martorii unui nou record stabilit la nivelul întregului  
eveniment, pentru Săptămâna Europeană a Mobilității 2018.
Cu acest prilej, țin să-i felicit pe toți cei implicați pentru efortul 
depus şi să-i rog să ne ofere cât mai multe fotografii şi detalii, să 
le putem folosi drept exemple de bune practici pentru celelalte 
orașe pe mai departe.”
Radu Lupu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 
coordonator național al SME
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Pe un covor cu marcaje rutiere, cei mici învață 
împreună cu un agent al Poliției Rutiere 
regulile elementare de circulație pietonală, 
cum ar fi traversarea străzii în siguranță. 

De pe stradă, direct pe facebook
Una dintre activitățile organizate de Primăria Sibiu pentru a marca evenimentul 
a fost un concurs cu premii pentru sibienii care utilizează bicicleta sau trotineta 
ca mijloc de transport, cu premii oferite de Decathlon

Din comunicatul Primăriei Sibiu:

”Luați bicicleta sau trotineta pentru o plimbare prin Sibiu; nu uitați telefonul sau 
aparatul pentru fotografiere.

- Atingeți cel puțin cinci obiective din următoarele opt locații stabilite: Biserica 
Fortificată din Gușterița (strada Smârdan), Biserica dintre Brazi  (strada Reconstrucției),  
Parcul Ștrand (strada Bihorului), cupola din Parcul Sub Arini, sediul Primăriei Sibiu 
(Piața Mare), Teatrul Gong, Grădina Zoologică Sibiu și Muzeul în aer liber Astra din 
Dumbrava Sibiului. Vă reamintim că Zoo Sibiu și Muzeul Astra oferă gratuitate la 
intrare celor care vin pe bicicletă sau trotinetă până acolo. De asemenea, puteți face o 
pauză la Teatrul Gong pentru că sâmbătă, de la ora 11 sunteți invitați la un spectacol 
cu intrarea gratuită dacă ajungeți pe bicicletă.

- În fiecare locație faceți o fotografie cu dumneavoastră alături de bicicletă sau 
trotinetă; postați fotografiile pe pagina dumneavoastră de Facebook până în 22 
septembrie, drept postări publice, fără setări de confidențialitate; nu uitați să puneți 
un hashtag: #Sibiuziuafaramasini sau #Sibiumobilityweek sau #Sibiulfaramasini.”

Când bicicleta uneste Europa
Inițiativa Comisiei Europene – Social Biking Challenge – a fost lansată în prima zi a 
Săptămânii Mobilității Europene, în 24 de orașe din Europa, angrenând continentul 
european într-o competiție care unește orașe și oameni, pe două roți.

Campania s-a derulat trei săptămâni (16 septembrie – 6 octombrie) cu intenția declarată de 
a colecta și furniza date municipalităților, despre comportamentul de deplasare al bicicliștilor 
din orașele lor (rute de deplasare, durată de deplasare, frecvență, vârstă, repartizarea pe sexe 
etc.). Date care ar trebui să ajute municipalitățile la implementarea unor măsuri de încurajare 
a ciclismului urban.

Scriu, ”unește”, pentru că bicicliștii de pe întreg continentul au pedalat (și) pentru niște premii 
comune: șapte biciclete pe care Comisia Europeană a decis să le trimită celor care parcurg cei 
mai mulți kilometri pe bicicletă, acolo, în orașul lor. În plus, în fiecare oraș participant au existat 
încă 37 de premii locale.

Din România, singurul oraș care s-a înscris este Timișoara – iar participarea bicicliștilor e foarte 
simplă: se descarcă pe telefonul mobil aplicația BikePrints (din GooglePlay/MagazinPlay 
sau AppStore) și se pornește, ori de câte ori ne deplasăm cu bicicleta. Campania s-a derulat 
mulțumită coordonatorului local: Primăria Municipiului Timișoara și a partenerilor: Urban Survey 
Timișoara, Decathlon Timișoara, City of Mara, Aquatim și Drumuri Municipale.

Așa suna anunțul Primăriei Sibiu:
”ATENȚIE! ÎNCHIDERI DE TRAFIC
Vă reamintim că pentru a marca Săptămâna Europeană a 
Mobilității și pentru a permite desfășurarea în bune condiții a 
evenimentelor descrise mai sus, în zilele de 22 și 23 septem-
brie se vor institui următoarele restricții în trafic, începând de 
sâmbătă, 22 septembrie, ora 8.30 și până duminică, 23 septem-
brie, ora 20. 
• Piața Mică și Piața Huet 
• Zona Pieței Schiller și strada Arhivelor (circulația pe străzile 
Tipografilor și Timotei Popovici va rămâne deschisă)
• Strada Centumvirilor, care va deveni pietonală în cele două 
zile.”
Și așa arată poza:
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Pe bicicletă, la serviciu
La Pitești, primarul, viceprimarii și directori din primărie și din 
instituțiile subordonate au renunțat la mașină în 22 septembrie și 
au venit la serviciu pe bicicletă

Rolele, trotinetele, mersul pe jos dar și plimbarea cu bicicletele au luat 
locul mașinilor, într-una din zonele aglomerate ale municipiului Pitești. 
Primăria a restricționat traficul auto pe strada Costache Negri, sâmbătă 
dimineața, în 22 septembrie, punând-o la dispoziția piteștenilor care au 
dorit să folosească mijloace alternative de deplasare.

Zona cuprinsă între Parcul Ștrand, Parcul Lunca Argeșului și zona  de pe 
digul râului Argeș a devenit un circuit verde, unde doritorii au putut face 
mișcare. 

Bistrita pedalează sau merge pe jos
Ziua fără Mașini a fost pretextul perfect pentru promovarea unor noi trasee 
de biciclete, în lungime de 10 km şi 5,5 km, dar și de a-i invita pe bistrițeni 
la o vânătoare de comori, în pas de plimbare

Turul ciclist al orașului a fost unul dintre evenimentele cele mai populare la SME, în 
Bistrița. Pedalarea a fost susținută de Ambasadorii mobilității durabile din Bistrița: 
Matei Moisil şi Levente Ianoși – ambii câștigători ai unor competiții internaționale 
de downhill, respectiv de bike și speed trial.

Pentru a spori atractivitatea evenimentului, organizatorii au pus la bătaie premii 
pentru următoarele categorii:

- Senioara, seniorul şi juniorul bicicliştilor – au fost premiați cei mai vârstnici şi cel 
mai tânăr utilizator de bicicletă.

- Familia pe două roți – au fost premiate familiile care au participat la turul ciclist 
cu cel puțin 3 membri. 

Pentru amatorii de plimbare și de aventură, a fost organizat un ”Treasure hunt 
walk”, în Piața Centrală, unde cei cu vârsta de peste 12 ani, înarmați cu aparate foto 
sau telefoane, au pornit să caute comorile orașului, într-o acțiune de promovare 
a mersului pe jos.

EDWARD la Sighisoara
Alături de Primăria Sighișoara s-a implicat și Poliția Municipiului 
în organizarea de acțiuni în SME. S-au împărțit permise de ”bun 
pieton”

Două campanii cu privire la siguranța în trafic s-au derulat la 
Sighișoara. Prima, dedicată proiectului european EDWARD 
(European Day Without Any Road Death/Ziua Europeană Fără 
Victime pe Șosea), a avut loc în 19 septembrie, având tema ” Să 
prețuim viața!” și a fost dublată de o prezentare a alternativelor la 
utilizarea autoturismelor poluante.

A doua campanie, desfășurată concomitent cu Ziua Fără Mașini, 
când circulația auto a fost închisă pe strada Griviței, a avut ca 
temă importanța disciplinei pietonilor și a respectării semnelor de 
circulație rutieră, iar cei mici au primit permise de bun pieton.
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Electro-tura de duminică
La Timișoara, Clusterul de Energii Sustenabile din România – 
Rosenc a promovat utilizarea vehiculelor electrice mici, de tip 
biciclete electrice, trotinete electrice, skateboard-uri electrice 
etc., ca alternativa de viitor la autovehiculele conventionale 
pentru mediul urban 

Participanții au putut încerca cât mai multe vehicule electrificate, sa 
vadă care le place, care nu și să își imagineze cum i-ar ajuta unul in 
viața de zi cu zi. Acțiunea s-a desfășurat pe malul Begăi și a cuprins 
următoarele activități:

- Ture pe mal cu vehicule electrice mici (personale sau puse la 
dispozitie de partenerii evenimentului);

- Marcarea startului celei mai lungi călătorii cu un vehicul electric, 
călătorie realizată de Christian Gernemann, care urmărește să 
doboare recordul mondial, prin parcurgerea a 24.000 km prin 
România; 

- Workshopuri: întreținerea vehiculelor electrice. 

- Activități pentru copii: ture asistate cu vehicule electrice, ateliere 
de circ.

Transport public gratuit
La Bacău, angajații instituțiilor publice au fost rugați să dea un exemplu, folosind 
transportul în comun, mersul pe jos sau cu bicicleta, pentru a se deplasa la 
serviciu, renunțând la autoturism

#mixandmove sau ”combină și deplasează-te” a fost prilejul ca Municipalitatea din Bacău 
să le propună cetățenilor o schimbare la nivel comportamental.

Astfel că, ziua de 18 septembrie 2018 a fost dedicată multimodalității - combinării 
mijloacele de transport nepoluante – mersul pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de 
transport public local. Una dintre măsurile luate de municipalitate, pentru această zi, 
a fost că transportul public local a fost gratuit pe autobuzele S.C. Transport Public S.A.

Peste 1.000 de băcăuani au participat la activitățile organizate de Ziua fără Mașini când  
a fost restricționat accesul autoturismelor în zona centrală a orașului. S-au desfășurat 
diferite activități: semi-maraton, crosuri, curse. Pe parcursul zilei au fost măsurate de către 
A.P.M. calitatea aerului și indicele poluării fonice. 

Ecologizare pe roti
La Aiud, Primăria a invitat cetățenii la o tură cu bicicletă, finalizată 
cu o  acțiune de ecologizare

Acțiunea a fost organizată în 22 septembrie, când zeci de participanți au

„Cred că transportul cu vehicule electrice va prinde. E o chestiune de timp 
până când soluțiile tehnice găsite vor face ca prețul vehiculelor electrice să 
concureze prețul celor care funcționează cu combustibili fosili”.

Vlad Stanciu, director executiv Rosenc

făcut o plimbare cu bicicleta până în Pădurea Sloboda, unde a avut loc și 
o acțiune de ecologizare. 

Și sloganul de anul acesta al SME, ”combină și deplasează-te” a avut valențe 
ecologice, la Aiud, copiii de la grădiniță aplicând îndemnul în jocuri de 
colectare selectivă a deșeurilor.
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Caseta
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Cartea mobilitătii, citită zilnic
„Coboară de pe bicicletă!“, „Nu alerga“, „Ia copilul de mână“, „Lasă telefonul!“ sunt mesaje 
inedite care au apărut pe mai multe treceri de pietoni din Făgăraș, în special în preajma 
grădinițelor și a școlilor, cu ocazia SME

Ziua fără masini, 
dar cu tricouri 
albastre
La Isaccea, primăria i-a invitat pe 
participanții la pedalatul din 22 
septembrie, să vină îmbrăcați în 
albastru, pentru că aceasta este 
culoarea SME. Centrul orașului a fost 
închis mașinilor

Multe acțiuni dedicate celor mici au 
fost organizate în orașul din județul 
Tulcea. Copiii au fost implicați în activități 
de educație rutieră, dar și distractive: 
confecționare de zmeie și concurs de 
înălțat zmeie, plimbare și picnic în parc, 
pedalare. Copiii de grădiniță au realizat 
desene pe asfalt cu tema ”mijloace de 
transport”, iar în finalul activității, au realizat 
o bicicletă umană.

Pentru buna desfășurare a activităților, 
traficul rutier a fost restricționat nu doar 
în 22 septembrie, ci și în data de 19.

„Primăria Făgăraș 
a venit în sprijinul 
ce lor  mic i  pr in 
marcarea trecerilor 
de pietoni cu mesaje 
semnificative, pentru 
a fi mai atenți atunci 
când trec strada. 
Am inscripționat 
mai multe treceri de 
pietoni din oraș cu 
mai multe mesaje 
inedite, menită să 
îi responsabilizeze 
atât pe copii, cât și 
pe părinții acestora“, 
ne-a explicat Dacia 
Săpătoru, din cadrul 
Primăriei Făgăraș.

O a l tă  ac t iv i tate 
inedită este pictarea 
gardului  de plăci 
din beton de pe 
strada Scolii nr. 19, cu 
teme ale Săptămânii 
Mobilității. Acțiunea 
s-a desfășurat cu 
sprijinul voluntarilor și 
al sponsorilor, și fiecare 
placa a gardului a 
devenit o pagină din 
”Cartea mobilității” și 
are pictată tema anului 
respectiv, propusă de 
Comisia Europeană. 
Dintr-un loc neatractiv, 
gangul s-a transformat 
într-o alee prietenoasă, 
care le amintește zilnic 
copiilor de mobilitate 
și transport curat.

Municipiul Făgăraș, împreună cu sute de copii și voluntari, a organizat 
28 de activități de promovare a mobilității urbane și a transportului 
verde, cu ocazia SME. Un adevărat record și un model de urmat și de 
celelalte administrații din țară, arătând că mobilitatea urbană poate fi 
sărbătoarea întregii comunități. 


