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SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII are loc anual între 16 și 22 septembrie, 
oferind orașelor mari și mici, deopotrivă, ocazia de a încerca alternative de 
transport durabile. Încurajând oamenii să aleagă moduri de transport durabile, 
cum ar fi mersul pe jos și cu bicicleta, putem reduce emisiile de carbon, putem 
îmbunătăți calitatea aerului și putem face ca zonele urbane să fie locuri mai 
plăcute în care să trăim și să muncim. Ediția din 2017 a fost cea mai de succes 
SĂPTĂMÂNĂEUROPEANĂAMOBILITĂȚII de până acum, reunind peste 2 500 de 
orașe  participante.

Înregistrați-vă activitățile și evenimentele online pe site-ul www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Despre SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII



#walkwithus

Mersul sigur pe jos și cu bicicleta

Corpurile noastre sunt făcute să se miște, însă mulți dintre noi găsim cu greu timp 
să fim activi în timpul zilei. Ne petrecem o mare parte a rutinei zilnice stând pur 
și simplu: în trafic, la birou sau în fața unui ecran. Ce-ar fi dacă am putea integra 
exercițiul fizic în viața de zi cu zi și am economisi totodată bani? 

Ediția din acest an a SĂPTĂMÂNIIEUROPENEAMOBILITĂȚII pune în prim plan 
mersul sigur pe jos și cu bicicleta și beneficiile pe care le aduce sănătății, mediului 
înconjurător și finanțelor noastre!

Modurile active de transport, cum ar fi mersul pe jos și 
cu bicicleta, nu generează emisii și ne mențin inimile 
și corpurile sănătoase. S-a constatat și că orașele 
care promovează mersul pe jos și cu bicicleta în locul 
autoturismelor sunt mai atractive, au un trafic mai 
descongestionat și o calitate mai ridicată a vieții. 
Haideți deci alături de noi în septembrie să mergem 
și să vedeți toate aceste beneficii cu ochii voștri!

Pentru mai multe informații, vizitați
www.mobilityweek.eu/theme-2019



ACȚIUNIDEMOBILITATE

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Vreți să participați la SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII și în afara 
perioadei 16-22 septembrie?

Companiile, ONG-urile, școlile și alte entităţi  care doresc să se implice în campania 
SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII sunt încurajați să își înregistreze 
ACȚIUNEADEMOBILITATE online.

Spre deosebire de participarea la SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII, 
ACȚIUNILEDEMOBILITATE pot fi organizate oricând în decursul anului. Faceți 
cunoscute lumii intregi măsurile pe care le luați pentru a încuraja modalități  
inteligente de deplasare dintr-un loc A într-un loc B.

Vizitați
www.mobilityweek.eu/mobility-actions
pentru mai multe informații



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Premiile mobilității durabile
Premiile SĂPTĂMÂNII EUROPENE 
AMOBILITĂȚII sunt decernate autorităților 
locale care au organizat cea mai impresionată 
serie de activități în perioada 16-22 septembrie. 
Premiile se acordă la două categorii: prima 
categorie include municipalitățile cu peste 
50 000 de locuitori, iar a doua municipalitățile 
mai mici, cu mai puțin de 50 000 de locuitori. 
Premiul SUMP este decernat autorităților locale 
și regionale pentru excelență în planificarea 
mobilității urbane durabile.

LISABONA 
PORTUGALIA

CÂȘTIGĂTOR 
Municipalități mari

Vizitați pagina noastră de YouTube pentru a vedea videoclipurile cu premiile:

Câștigătorii din 2018 
ai Premiului mobilității 
durabile sunt:

GREATER 
MANCHESTER 
REGATUL 
UNIT

A 7-a ediție a Premiului 
SUMP

LINDAU  
GERMANIA

CÂȘTIGĂTOR 
Municipalități mici



Mai multe informații

www.mobilityweek.eu

Secretariatul European
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Bruxelles – BELGIA
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Publicații și instrumente menite să vă ajute să organizați evenimentele locale aferente 
SĂPTĂMÂNIIEUROPENEAMOBILITĂȚII pot fi descărcate de pe site-ul nostru web: 
www.mobilityweek.eu

Vreți sa luați legătura cu noi? Contactați Secretariatul european sau coordonatorul 
dvs. național pentru îndrumări: www.mobilityweek.eu/contact

Cu sprijinul politic și financiar oferit de:
COMISIA EUROPEANĂ
Direcția Generală Mobilitate și Transporturi
B-1049 Bruxelles – BELGIA
www.ec.europa.eu/transport
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