
PT MÂNA EUROPEAN  A MOBILIT II
PT MÂNA EUROPEAN  A MOBILIT II, o ini iativ  a Comisiei Europene,

are loc în fiecare an, în perioada 16-22 septembrie. Municipiul Turnu M gurele
particip  la acest program cu scopul de a schimba modul în care locuitorii s i privesc
deplasarea în ora i de a-i încuraja s  aleag  mobilitatea verde, responsabil .

Tema edi iei din anul acesta este “Conexiuni mai bune” i se desf oar  sub
sloganul “Combin i deplaseaz -te!”, o invita ie la utilizarea alternativelor
ecologice de deplasare în ora , în orice combina ie, în func ie de nevoi.

PT MÂNA EUROPEAN  A MOBILIT II este oportunitatea perfect
de a testa noi forme de mobilitate, de a a face bilan ul provoc rilor actuale în materie
de transport i de a progresa c tre o mobilitate mai durabil  pentru Europa.

De la introducerea sa în 2002, impactul “S pt mânii Mobilit ii Europene” a
crescut constant, atât în Europa, cât i în întreaga lume.

Capacitatea drumurilor este într-o continu  cre tere, ceea ce duce la sporirea
polu rii, a zgomotului, la reducerea spa iului verde i în principal la reducerea
confortului i s ii cet enilor.

        În aceast  s pt mân , cet enii  întregului continent sunt invita i s  participe la
manifest ri care s  promoveze modalit ile de transport nepoluante sau mijloacele de
transport în comun, cu scopul con tientiz rii popula iei asupra impactului negativ pe
care-l are traficul auto asupra mediului înconjur tor i s ii umane.
Activitatea fizic  regulat  este esen ial  pentru s tatea noastr .

În ciuda acestui fapt, inactivitatea devine din ce în ce mai raspandit  în Europa,
folosirea autoturismelor a sporit i înr ut irea condi iilor de activitate fizic  sunt
considerate a fi principalele motive pentru sedentarism, care duc la obezitate

Prin aceast  campanie se dore te promovarea unui comportament responsabil
fata de mediul inconjurator prin ac iuni specifice, actiuni referitoare la transportul
public, deplasarea cu bicicletele, crearea de spatii verzi, concursuri tematice, realizarea
de materiale informative etc.
          Este responsabilitatea noastr  direct  de a învinge poluarea aerului,
schimbându-ne obiceiurile zilnice i luând mici m suri, dar eficiente pentru a ap ra
mediul. Poluarea aerului este o problem , iar scopul este de  g si moduri de
îmbun ire a calit ii aerului.


