PROGRAM
16 – 22 septembrie 2014
Marţi - 16.09.2014, ora 1230
 Lunca Mureşului pe bicicletă – participă copiii complexului
educaţional „Curcubeu”
Miercuri- 17.09.2014, ora 1000
 desene pe asfalt cu tema ,,Străzile noastre -alegerea noastră”- participă
preşcolarii Grădiniţei PP Nr. 14 Arad (Malul Mureşului - zona Parc
„Eminescu”)
Joi - 18.09.2014, ora 900

prezentarea staţiei fixe de monitorizare a calităţii aerului de la
Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad, în
colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad
Vineri - 19.09.2014, ora 1000
 determinarea valorilor unor poluanţi gazoşi şi a zgomotului în
condiţii de trafic normal pe strada I.C. Brătianu – acţiune realizată de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad
Luni - 22.09.2014 – Ziua Mondială fără maşini
 ora 9.30: Marşul elevilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 5 ,,Şi mascota
vrea piste pentru biciclete” pe traseul Strada Udrea (sediu şcolii) –
Primărie – str. I.C. Brătianu
 ora 10.00: Concurs de biciclete, triciclete şi role pentru copii pe
strada I.C. Brătianu
- oprirea circulaţiei pe strada I.C. Brătianu, în intervalul orar 930-1200
- determinarea valorilor unor poluanţi gazoşi şi a nivelului zgomotului
în condiţii de trafic oprit
Direcţia Generală pentru Mediu
Str. Loi nr 200
BE-Bruxelles – Belgia
Env-mobilitzweek@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/environment
Direcţia generală pentru mobilitate şi transport
Str. De Mot, nr. 24-28
BE-Bruxelles – Belgia
www.ec.europa.eu/transport
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Despre Săptămâna Europeană a Mobilităţii

„Străzile noastre, alegerea noastră”

Săptămâna Europeană a Mobilităţii, cel mai mare eveniment dedicat
mobilităţii sustenabile , este o campanie organizată anual în perioada
16 – 22 septembrie cu susţinerea politică şi financiară a Direcţiei
Generale pentru Mediu şi Transport a Comisiei Europene.
Scopul campaniei, este de a încuraja autorităţile locale europene să
introducă şi să promoveze moduri de transport sustenabile şi să
invite cetăţenii să încerce alternative la utilizarea autoturismului.
Săptămâna culminează cu evenimentul „În oraş fără maşină!”
organizat în data de 22 septembrie care a fost declarată Ziua
Mondială fără maşini. În această zi, oraşele participante închid
pentru o zi mai multe zone circulaţiei autoturismelor, acestea fiind
destinate exclusiv pentru pietoni, biciclişti şi pentru transportul
public.
De la prima sa ediţie, în 2002, impactul Săptămânii Europene a
Mobilităţii a crescut rapid, atât în Europa cât şi în lume. În 2013, s-a
înregistrat oficial in campanie un număr de 1931 oraşe, printre care
şi Aradul.
În perioada 2002 - 2014 au fost implementate 8623 măsuri
permanente în domeniul mobilităţii, iar în ultimii ani, oraşelor
europene li s-au alăturat şi oraşe din ţări de pe alte continente,
precum Canada, Argentina, Coreea de Sud.
www.mobilityweek.eu

Tema anului 2014 este „Străzile noastre, alegerea noastră”,
încurajând cetăţenii europeni să creeze tipul de oraş în care şi-ar dori
să trăiască.
Ediţia din acest an îşi propune să reevalueze modul în care gândim
despre spaţiul urban şi se concentrează pe efectele transportului
asupra calităţii vieţii urbane.

