
22 Septembrie 2011 
“ÎN ORAŞ FĂRĂ MAŞINĂ” 

TRANSPORTUL POLUEAZĂ AERUL  
Bazată pe succesul şi experienţa oferită de „Ziua 
Internaţională fără maşini”, eveniment iniţiat în 
Franţa în 1998, Săptămâna Mobilităţii Europene a 
fost lansată în 19 aprilie 2002, la Bruxelles, 
urmare a iniţiativei d-nei Margot Wallstrom, 
comisar pe probleme de mediu al Uniunii 
Europene, care a lansat la 4 februarie 2000 o 
invitaţie către oraşele Europei de a organiza Ziua 
internaţională fără automobile.. 
Motive: 
- Creşterea numărului de automobile din marile 
oraşe europene, concretizată prin creşterea 
poluării atmosferice şi a disconfortului, rezultat al 
poluării fonice. 
- Traficul rutier intens afectează majoritatea 
populaţiei în special copiii, bătrânii, pietonii şi 
bicicliştii, care sunt mai predispuşi la accidente 
rutiere. 
- Efectele directe ale poluanţilor atmosfericii 
generaţi de transportul rutier se concretizează prin 
creşterea numărului bolilor respiratorii şi cardio-
vasculare. 
- Lipsa unor piste şi a locurilor de parcare pentru 
biciclişti. 
- Reducerea spaţiilor verzi din oraşe prin 
construirea de parcări pentru automobile.  
Scopul? 
 - Promovarea politicilor existente, a iniţiativelor 
şi a celor mai bune practici pentru susţinerea 
mobilităţii urbane. 
 - Lansarea de noi politici şi iniţiative care să 
contribuie la conştientizarea cetăţenilor asupra 
efectelor nocive pe care le generează modul actual 
de transport asupra calităţii vieţii şi mediului. 
 - Stabilirea de parteneriate între autorităţile 
locale, ONG, lumea de afaceri în vederea 
cunoaşterii beneficiilor unui transport urban 
durabil. 
 - Orientarea cetăţenilor către alte mijloace de 
transport mai puţin poluante. 

Programul acţiunilor cuprinse 
în „Săptămâna Mobilităţii Europene”

 
Vineri, 16.09.2011 ora, 1000 – conferinţă de 
presă la sediul Agenţiei de Protecţia Mediului 
Arad.  
Tematică: Săptămâna Mobilităţii Europene. 
Sloganul anului 2011: „Mobilitate   alternativă”; 
Ziua Internaţională a Stratului de Ozon, 
Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti, 
Rabla pentru autovehicule, Rabla pentru tractoare, 
Casa Verde, Campania Naţională “Let′ s do it 
Romania”, Crosul şi Semimaratonul Judeţului 
Arad  
 
Luni, 19.09.2011 – educaţie ecologică 
- acţiuni educative şi de informare, legate de 
beneficiile mijloacelor de transport alternative 
asupra calităţii vieţii şi mediului la Grădiniţa PP9, 
distribuire de materiale informative. 
 
Marţi, 20.09.2011 – prezentarea staţiei de 
monitorizare a calităţii aerului de la Colegiul 
Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad; 
prezentare materiale tematice; 
 
Miercuri, 21.09.2011 – educaţie ecologică în 
teren 
- determinări de noxe în condiţii de trafic normal, 
explicaţii de specialitate distribuire de materiale 
informative 
 
Joi, 22.09.2011 – marcarea zilei „În oraş fără 
maşină” 
 oprirea circulaţiei pe strada I.C. Brătianu 

în intervalul orar 900-1200 
 determinări de noxe în condiţii de trafic 

oprit  
 organizarea de concursuri şi întreceri 

sportive pentru preşcolari şi elevi  din 
toate ciclurile de învăţământ 

 distribuire de materiale informative 
 evaluarea acţiunii 
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Material informativ realizat de: 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 
ARAD 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
 



 

 

ŞTIAŢI CĂ... 
 

Principalii poluanţi dăunători sănătăţii care provin 
din transportul rutier sunt: 
- monoxidul de carbon, care provocă tulburări 

respiratorii şi cardiace, dureri de cap, tulburări 
de vedere, greaţă, ameţeală; 

- oxidul de azot, care irită căile respiratori şi 
diminuează sistemul imunitar al organismului; 

- hidrocarburile, care generează iritaţii ale 
ochilor şi poate avea acţiuni cancerigene; 

- compuşii de plumb, care provoacă tulburări de 
creştere şi insuficienţe renale; 

- benzenul, care are efect cancerigen şi 
provoacă depresii nervoase; 

- ozonul troposferic, care afectează căile 
respiratorii, agravează astmul şi bolile 
cardiace. 

 
În scopul de a se transforma într-o economie 
eficientă energetic, cu emisii scăzute,  UE a adoptat 
o serie de obiective ambiţioase din punct de vedere 
al schimbărilor climatice şi energiei pentru a fi 
îndeplinite până în 2020. Acestea includ o reducere  
cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, o 
creştere cu 20% a eficienţei  energetice şi o pondere 
de 20% a energiilor regenerabile în consumul total 
de energie. Una dintre provocările majore în 
îndeplinirea acestor obiective este  volumul tot mai 
mare a calătoriilor autovehiculelor private, care se 
bazeaza  predominant pe utilizarea combustibililor.  

 
 
 
 

Concentrându-se pe mobilitatea alternativă, a  X-a 
editie a Saptămânii europene a  mobilităţii, cea din  
2011, derulată sub sloganul „Mobilitate 
alternativă“, doreşte să sprijine tranziţia către un 
sistem de transport eficient din punct de vedere al  
resurselor, prin promovarea modalităţilor eficiente 
şi curate. Prin evitarea, schimbarea şi 
îmbunătăţirea transportului la nivel local, oraşele 
europene pot  îmbunătăţi echilibrul energetic şi 
performanţele de mediu ale sistemului de transport 
şi  în acelaşi timp pot face viaţa urbană sănătoasă, 
mai sigură şi mai placută. 
Iniţiativa europeană lansează implementarea unei  
sfere largi de activităţi şi reprezintă  o platformă 
pentru autorităţile locale pentru promovarea 
politicilor existente  referitoare la mobilitatea 
urbană, conştientizarea populaţiei asupra efectelor  
negative ale folosirii în exces a mijloacelor 
poluante de deplasare, stabilirea de parteneriate cu 
beneficiarii, participarea la campanii la nivel 
european, lansarea  unor noi politici şi masuri pe 
termen lung.  

 

 
 
 
 
 
 

„Prea mulţi europeni îşi folosesc automobilele chiar şi 
pentru deplasări scurte. Intensificarea poluării şi 
congestia din ce în ce mai mare a traficului pun în 
pericol atât mediul, cât şi sănătatea noastră. Săptămâna 
europeană a mobilităţii promovează autorităţile locale 
care încurajează cu succes populaţia să utilizeze alte 
mijloace de transport, îmbunătăţindu-şi astfel starea de 
sănătate şi calitatea vieţii în mediul urban.”, a declarat 
comisarul curopean J. Potočnik. 

 

 
 

 
Pentru relaţii despre mediu contactaţi 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad 
E-mail: office@apmar.anpm.ro 

Web: http://apmar.anpm.ro/ 


