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Saptamana Mobilitatii la Timisoara (15.09.2015)
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=10005

Ca în fiecare an, Primaria Municipiului Timisoara marcheaza "Saptamâna mobilitatii", în perioada 16-22
septembrie.
Tema de anul acesta este "Choose. . Combine"- " Alege. Schimba. Combina", în ideea de a încuraja oamenii
sa se gândeasca la gama de optiuni de transport disponibile si de a alege modul corect atunci când calatoresc,
invitându-i sa combine mijloacele de transport în comun, ceea ce poate duce de multe ori la o calatorie mai
rapida si mai placuta.
Saptamâna mobilitatii îsi propune sa promoveze politicile locale existente,
initiativele si cele mai bune practici legate de mobilitatea urbana durabila; sa
contribuie la cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la
pagubele pe care tendintele actuale de mobilitate urbana le genereaza asupra
mediului si a calitatii vietii; îi invita pe toti participantii la trafic sa
faca parte dintr-o campanie la nivel european.Totodata, subliniaza angajamentul
fata de politicile locale de transport urban durabil si lanseaza noi politici
pe termen lung, precum si adoptarea de masuri permanente.

În perioada 16-22 septembrie, municipalitatea va organiza mai multe activitati,
iar startul acestora va fi dat în data de 16 septembrie, de la ora 13.30, când
va avea loc un circuit pe biciclete, la care vor participa: consilieri locali,
executivul si angajati ai Primariei Municipiului Timisoara.

Duminica, 20 septembrie, între orele 12.00 - 14.00, se va închide subpasajul Michelangelo pentru plimbari cu
rolele si cu bicicletele.
Circulatia va fi închisa traficului auto întreintersectia bulevardul Mihai Viteazul cu bulevardul Vasile Pârvan
si intersectia strazii Johann Heinrich Pestalozzi cu bulevardul Corneliu Coposu si va fi deschisa tuturor celor
care doresc sa faca miscare. Facem o invitatie biciclistilor si celor care se dau pe role sa vina la aceasta
actiune, care a ajuns la cea de-a doua editie.
Marti, 22 septembrie, între orele 17.00 - 19.00, municipalitatea va marca Ziua fara masini, sarbatorita la nivel
european, prin închiderea bv. C.D. Logape portiunea cu Primaria Municipiului Timisoara.Vor avea loc actiuni
sportiv - demonstrative pentru publicul larg: streetball, badminton, karate, demonstratii de picioroange.
Saptamâna mobilitatii este o initiativa a Uniunii Europene, care a început în anul 2002, si este dedicata
mobilitatii durabile. Campania promoveaza formele alternative de transport, reducerea emisiilor de gaze, a
efectului de sera si reducerea factorilor poluanti care contribuie la dezvoltarea bolilor respiratorii si dauneaza
mediului înconjurator siîsi propunesensibilizarea cetatenilor cu privire la folosirea transportului în comun, a
bicicletelor si a mersului pe jos, în detrimentul transportului auto.
Miercuri, 16 septembrie
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13.30
- Circuit pe biciclete la care vor participa consilieri locali, conducerea si angajati ai Primariei Municipiului
Timisoara pe traseul: Statia Catedrala Mitropolitana (tramvaiul nr 2), Bv. 16 decembrie 1989, Splaiul N.
Titulescu, str. Jiul, Bv. Republicii, sensul giratoriu de la Piata Regina Maria, Bv. Regele Ferdinand, Statia
Catedrala Mitropolitana &ndash; Partener RATT, cursa se va desfasura cu biciclete VELO TM.
18.30
- Alergare în zona centrala cu Asociatia Alergoturape traseul: Parcul Botanic, Str. Marasesti, Piata Victoriei
(pe partea cu Libraria Eminescu, catre Catedrala), la stânga spre Primarie pe Bv.Regele Ferdinand, prin fata
Primariei pe Bv. C. D. Loga, la stânga pe str. 20 Decembrie 1989, pe lânga Muzeul Banatului catre centru, la
dreapta pe str. Alba Iulia, la stânga pe str. Victor Vlad Delamarina si la dreapta pe str. Marasesti pâna în
Parcul Botanic.
Joi, 17 septembrie

Curse gratuite cu tramvaiul Armonia pe linia 6, toata ziua
Traseu: Piata Libertatii &ndash; Piata 700 &ndash; Nemoianu &ndash; Catedrala Mitropolitana &ndash;
Piata Maria &ndash; Parc Doina &ndash; Balcescu &ndash; Piata Crucii &ndash; Str. Cluj &ndash; Olimpia
&ndash; Deliblata &ndash; Banatim &ndash; Fabrica de Bere &ndash; Piata Traian &ndash; 3 August
&ndash; Prefectura - Continental
18.30- 20.30
- Cycling - Piata Victoriei
Vineri, 18 septembrie

8.30- 9.30
- Yoga în aer liber - Parcul Botanic
16.30 &ndash; 17.30 Cursa gratuita cu tramvaiul Turistic pentru grupuri organizate pe traseul:
Piata Libertatii &ndash; Piata 700 &ndash; Catedrala Mitropolitana&ndash; Piata Maria &ndash;Piata
Balcescu &ndash;Banatim&ndash; Piata Traian &ndash; Prefectura &ndash; Piata Libertatii
* Locurile disponibile în vagon sunt în numar de 30, de aceea este nevoie de rezervare pe adresa de e-mail:
muzeu.transport@ratt.ro. Se pot înscrie doar grupurile organizate, de minimum 15 persoane pâna în 17
septembrie.
16.00 &ndash; 18.00
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Probe de atletism, demonstra
tii de tenis de câmp, beach volley &ndash; Parcul Rozelor, Baza Sportiva a Clubului Municipal Timisoara.
Participanti: Clubul CS Sport 4 Fun Timisoara, Academia de Baschet BC Timisoara, Academia de Baschet
BC Timisoara, ACS Agroland Timisoara, CSS Bega Timisoara.
Sâmbata, 19 septembrie

16.30 &ndash; 17.30 Cursa gratuita cu tramvaiul Turistic pentru grupuri organizate pe traseul:
Piata Libertatii &ndash; Piata 700 &ndash; Catedrala Mitropolitana&ndash; Piata Maria &ndash;Piata
Balcescu &ndash;Banatim&ndash; Piata Traian &ndash; Prefectura &ndash; Piata Libertatii.
* Locurile disponibile în vagon sunt în numar de 30, de aceea este nevoie de rezervare pe adresa de e-mail:
muzeu.transport@ratt.ro. Se pot înscrie doar grupurile organizate, de minimum 15 persoane pâna în 17
septembrie.
09.00- 19.00 - Ultimate SmartFit Challenge &ndash; competitie sportiva - Piata Victoriei
11.30- 12.30
- Pilates în Parcul Poporului
Duminica, 20 septembrie

16.30 &ndash; 17.30 Cursa gratuita cu tramvaiul Turistic pentru grupuri organizate pe traseul:
Piata Libertatii &ndash; Piata 700 &ndash; Catedrala Mitropolitana&ndash; Piata Maria &ndash;Piata
Balcescu &ndash;Banatim&ndash; Piata Traian &ndash; Prefectura &ndash; Piata Libertatii
* Locurile disponibile în vagon sunt în numar de 30, de aceea este nevoie de rezervare pe adresa de e-mail:
muzeu.transport@ratt.ro. Se pot înscrie doar grupurile organizate, de minimum 15 persoane pâna în 17
septembrie.
10.30 Verde pentru biciclete împreuna cu Directia de Sanatate Publica va invita la
tura ciclista banateana.
Întalnirea va avea loc la ora 10:30, la Casa Verde, pentru Biciclete - platforma Timco (str. Circumvalatiunii).
Plecarea va fi la ora 11.00 pe traseul: Casa VpB - AEM - Urseni - Lunca Timisului - Sag - complex Flonta retur Timisoara. Traseul va avea aproximativ 60 km.
11.00 - 12.00- Zumba Kids - Parcul Copiilor
12.00 - 14.00- Închiderea subpasajului Michelangelo pentru plimbari cu
rolele si cu bicicletele. Circulatia va fi închisa traficului auto între
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intersectia bulevardul Mihai Viteazul cu bulevardul Vasile Pârvan si intersectia strazii Johann Heinrich
Pestalozzi cu bulevardul Corneliu Coposu
si va fi deschisa tuturor celor care doresc sa faca miscare cu bicicletele si cu rolele
.
12.00 - 14.00 - Maraton Kangoo Jumps pe str. Marasesti
Luni, 21 septembrie

Curse gratuite cu tramvaiul Armonia pe linia 6, toata ziua.
Traseu: Piata Libertatii &ndash; Piata 700 &ndash; Nemoianu &ndash; Catedrala Mitropolitana &ndash;
Piata Maria &ndash; Parc Doina &ndash; Balcescu &ndash; Piata Crucii &ndash; Str. Cluj &ndash; Olimpia
&ndash; Deliblata &ndash; Banatim &ndash; Fabrica de Bere &ndash; Piata Traian &ndash; 3 August
&ndash; Prefectura - Continental
Marti, 22 septembrie

Curse gratuite cu tramvaiul Armonia pe linia 6, toata ziua
Traseu: Piata Libertatii &ndash; Piata 700 &ndash; Nemoianu &ndash; Catedrala Mitropolitana &ndash;
Piata Maria &ndash; Parc Doina &ndash; Balcescu &ndash; Piata Crucii &ndash; Str. Cluj &ndash; Olimpia
&ndash; Deliblata &ndash; Banatim &ndash; Fabrica de Bere &ndash; Piata Traian &ndash; 3 August
&ndash; Prefectura - Continental
17.00 - 19.00
Marcarea Zilei fara masini prin închiderea bv. C.D. Loga
pe portiunea cu Primaria Municipiului Timisoara. Zona care va fi închisa este delimitata de trecerea de pietoni
de pe Bv. Regele Ferdinand (Gradina Capitol) si trecerea de pietoni de pe str. 20 Decembrie 1989 colt cu Bv.
C.D.Loga. Vor avea loc actiuni sportiv - demonstrative pentru publicul larg: streetball, badminton, karate,
demonstratii de picioroange. Participanti:
Academia de Baschet BC Timisoara, CSS Bega Timisoara, CSS nr.1 Timisoara, CS Municipal Timisoara,
Fundatia pentru Voi, No Limits, Fundatia Motivation Timisoara, Asociatia Handicapatilor Locomotor
Timisoara.
În caz de timp nefavorabil actiunile programate se vor suspenda.
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Partenerii evenimentului &ldquo;Saptamâna mobilitatii&rdquo;: Casa de Cultura a Municipiului Timisoara,
RATT, Directia Tehnica, Directia de Mediu, Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale,
SmartFit, Asociatia Alergotura,ECO Club Timisoara, Clubul CS Sport 4 Fun Timisoara, Academia de Baschet
BC Timisoara, Academia de Baschet BC Timisoara, ACS Agroland Timisoara, CSS Bega Timisoara, CSS
nr.1 Timisoara, CS Municipal Timisoara, Fundatia pentru Voi, No Limits, Fundatia Motivation Timisoara,
Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara.
În perioada 21 Septembrie &ndash; 2 Octombrie 2015 vor mai avea loc urmatoarele actiuni, care promoveaza
mijloacele alternative de transport:

Desfasurarea de catre Primaria Municipiului Timisoara a activitatilor Proiectului Traffic Snake Game (TSG)
în cadrul Campaniei &bdquo;OSCAR, SARPELE HOINAR&rdquo;,
coordonat la nivelul României de Asociatia &bdquo;Orase Energie România&rdquo;, cu participarea elevilor
din ciclul primar al ECO-Scolii Generale cu clasele I-VIII &bdquo;Take Ionescu&rdquo; Timisoara
.
Traffic Snake Game este o campanie adresata în principal scolilor primare, care încurajeaza copiii si parintii
deopotriva, sa ia în considerare consecintele modului lor de deplasare, propunându-le ca alternative mersul pe
jos, cu bicicleta sau transportul în comun.
De asemenea, campania îsi propune sa combata perceptia negativa si sa promoveze aceste moduri de
deplasare ca distractive, sanatoase si prietenoase atât cu mediul înconjurator, cât si cu parintii si copiii.
Campania are ca obiective:
? Promovarea mobilitatii durabile în rândul copiilor, parintilor si cadrelor didactice;
? Cresterea sigurantei si a calitatii vietii în zona scolilor si a rutelor catre scoala;
? Încurajarea unui comportament sustenabil în privinta modurilor de deplasare, chiar si dupa scoala
primara.

Pe parcursul a 2 saptamâni de campanie, copiii lipesc câte un punct colorat pe banner-ul Traffic Snake Game,
de fiecare data când vin la scoala pe jos, cu bicicleta, cu mijloace de transport în comun sau mai multi în
aceeasi masina.
Fiecare scoala îsi stabileste propriul obiectiv de atins (deplasari sustenabile), la începutul campaniei. Scopul
final este ca banner-ul Traffic Snake sa fie acoperit complet de puncte colorate, pâna la sfârsitul celor 2
saptamâni.
Zilnic, cadrele didactice fac un scurt sondaj în rândul elevilor, pentru a monitoriza progresul în raport cu
obiectivul scolii. Copiii primesc recompense când ajung la bulinele colorate de pe banner. Recompensele pot
include: o zi fara teme la o anumita materie, 5 minute în plus de joaca, lecturi suplimentare la alegere sau
activitati similare.
La finalul celor 2 saptamâni, când copiii acopera în totalitate banner-ul TSG cu puncte colorate, sunt premiati.
Nu se încurajeaza recompensele costisitoare, ci mai degraba cele creative. De ex.:elevii pot fi premiati cu o
plimbare la un muzeu sau un tur pe jos/cu bicicleta, organizat de scoala.
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La 3 saptamâni dupa finalizarea campaniei, se realizeaza un nou sondaj pentru a se observa daca TSG a avut
si efecte pe termen lung, apoi datele sunt centralizate si analizate.
21 Septembrie &ndash; 2 Octombrie 2015

Implementarea Proiectului MOBI,
coordonatla nivelul României de Asociatia &bdquo;Orase Energie România&rdquo;
Proiectul MOBI
este un proiect de mobilitate urbana prin care angajatii sunt încurajati sa utilizeze modalitati sustenabile de
transport pentru deplasarea la locul de munca (pe jos, cu bicicleta, cu mijloacele de transport public sau
utilizând în comun un autoturism).
Proiectul la care vor fi angrenati si angajatii Primariei Municipiului Timisoara presupune utilizarea unei
aplicatii on-line dedicata mobilitatii, denumita From5to4
(F5T4). Aplicatia propune o metoda accesibila si interactiva de înregistrare a informatiilor privind obiceiurile
de transport ale participantilor. Prin intermediul acesteia, utilizatorii au acces la informatii personalizate
privind cantitatea de energie economisita, emisiile de CO2 reduse, numarul de calorii arse în timpul deplasarii,
dar si informatii despre modalitatile de transport existente sau recomandari despre cum sa se deplaseze mai
sustenabil la locul de munca.
Aceasta abordare ofera oportunitati pentru orice organizatie care îsi propune sa îsi ajute angajatii sa contribuie
la o transformare pozitiva a zonei unde îsi desfasoara activitatea.
Proiectul MOBI ofera o serie de beneficii
pentru organizatii:
? Potential de îmbunatatire a nivelului de satisfactie al angajatilor (sanatate/productivitate),
? Informatii privind deplasarea participantilor,
? Sondaje adaptate la nevoile/prioritatile organizatiilor,
? Baza de date privind emisiile de CO2 rezultate din deplasarea angajatilor la locul de munca,
? Diminuarea emisiilor de carbon.

Proiectul MOBI este co-finantat prin Programul Intelligent Energy Europe al Comisiei Europene si se
desfasoara în intervalul 2013 &ndash; 2016, în 6 tari europene (România, Bulgaria, Olanda, Belgia,
Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord).

DIRECTIA COMUNICARE
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