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Asociatiile “Bate Saua Sa Priceapa Iapa”, “Green Revolution” si “Terra Mileniul III” , cu 
sprijinul asociatiilor “Consiliul National pentru Securitate Rutiera”, “MaiMultVerde” si “Spatiu 
Urban Bucuresti”, organizatii neguvernamentale, apolitice si nonprofit, in conformitate cu scopul si 
obiectivele fiecareia, si-au dat mana in vederea desfasurarii unor actiuni ce fac parte din 
evenimentul intitulat „SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITATII”. 

 
Este vorba despre o colaborare în scopul organizării unor actiuni de incurajare a utilizarii transportului 
alternativ si descurajarii deplasarii cu autoturismul in intevalul 16 - 22 septembrie. 

 
Coordonatele si obiectivele actiunilor pe care le propunem:  

 
Masa Rotunda : 
- Ziua: 22.09.2009 
- Orele de desfasurare: 10.00 – 14.00 
- Locaţie: Casa de Cultura a Studentilor « Preoteasa » 
- Numele si obiectivul actiunii: „Homo Velocipedus: o specie pe cale de apariţie”.  
- Obiectivul actiunii -  dezbaterea subiectului de mare actualitate : bicicleta, poluarea şi aglomeraţia 

urbană 
- Tema anului 2009, pentru Săptămâna Europeană a Mobilităţii : ”ÎMBUNĂTĂŢIREA 

CLIMATULUI ORAŞELOR” ! 
- Activitatea propriu-zisa: masă rotundă, cu invitaţi reprezentanţi ai tuturor părţilor interesate : 

administraţia locală, regiile de transport în comun, administraţia străzilor, investitori, massmedia, 
ministere, agenţia de protecţia mediului etc... Dorim să prezentăm tuturor părţilor interesate 
proiectele la care lucrează asociaţiile BateŞaua, Green Revolution, Terra Mileniul III, ASUB, CNSR, 
Mai Mult Verde în prezent : « Cu bicicleta la serviciu », « Cu bicicleta la şcoală », « Cu 
bicicleta la muzeu », « Cu bicicleta la piaţă », « Capitala Creste Verde », “ Harta Velo” 
precum şi rezultatele studiului realizat în cadrul proiectului ”Transport public durabil în 
Bucureşti”. 

 
Defilare :  
- Perioada: 22.09.2009 
- Orele de desfasurare: 18.00– 20.00 
- Traseu : Arcul de Triumf - Sos. Kiseleff – Piata Victoriei - Calea Victoriei - Piata Natiunile Unite – Bd. 
Natiunile Unite – Parcul Izvor 
- Spatiul necesar desfasurarii: prima banda auto de langa trotuar 
- Numele si obiectivul actiunii: « O zi fara masina MEA in orasul MEU ».  
- Obiectivul actiunii -  promovarea mersului pe bicicleta ca alternativa non-poluanta de deplasare 

pe ŞOSEA 
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- Tema anului 2009, pentru Săptămâna Europeană a Mobilităţii : ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CLIMATULUI ORAŞELOR ! 

Activitatea propriu-zisa: manifestatie de promovare a transportului urban alternativ in care participantii 
se vor deplasa pe biciclete pe toata durata traseului propus ; se vor distribui (aşa cum de ani de zile 
asociaţia BateŞaua o face în mod simbolic şi tradiţional) borcane cu aer curat, bucureştenilor, precum şi 
pliante informativ-educative despre beneficiile utilizării bicicletei ca mijloc alternativ de deplasare, sănătos, 
non-poluant şi economic. 
Sosirea la Teatrul de Vara din Parcul Herastrau va putea pune in valoare si noua banda de 
biciclete din parc, care va putea fi inaugurata in Saptamana Europeana a Mobilitatii. 
Serata velo este organizata datorita amabilitatii Teatrului de Revista C. Tanase si a 
Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti. 
 
Prin amabilitatea asociatiilor Green Revolution si MaiMultVerde, cei care doresc sa pedaleze 
alaturi de noi in acea dupa amiaza, vor putea inchiria gratuit biciclete de la centrele de 
inchiriere „la Pedale” din parcul Kiseleff si „Cicloteque” de la Facultatea de Drept. 

 
Actiuni educative: 

- Perioada: 16 – 22 septembrie 
- Locatii: liceul M. De Cervantes, liceul I. Neculce (lista ramane deschisa) 
- Numele activitatii: „Bicicleta. Un mijloc de transport al trecutului, o moda a viitorului” 
- Activitatea propriu-zisa: cu sprijinul Biroului de Educatie Eco-Civica / Directia pentru Protectia 

Mediului PMB, asociatiei Green Revolution si a Consiliului National pentru Securitate Rutiera, vom 
organiza prezentari teoretice si practice pe teme de transport alternativ, securitate rutiera, protectia 
mediului si prezentarea programului ‘Saptamana Europeana a Mobilitatii’ 

 
Actiuni recreative : 
- perioada : 20 septembrie 
- locatie : Padurea Baneasa 
- Numele activitatii : velo-promenada Clubului Parintilor Biciclisti “Cu bicicleta la padure” 
- Activitatea propriu-zisa: promenada prin Padurea Baneasa, prezentari, organizata in parteneriat 

cu Veloteca. 
 
 

Actiuni informative : 
- perioada : incepand cu 16 septembrie 
- locatie : www.hartavelo.ro si www.velomap.ro,  
- Activitatea : cu sprijinul Ambasadei Regatului Unit al Tarilor de Jos la Bucuresti, lansam Harta Velo, 

in varianta bilingva, care va contine resurse utile biciclistilor : trasee, magazine, ateliere, centre de 
inchiriere biciclete, centre de vulcanizare si de aer comprimat, parcari de biciclete, organizatii de 
promovare a bicicletei… 
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Actiuni sociale : 
- perioada : incepand cu 16 septembrie 
- locatie : Bucuresti  
- Activitatea : programul RECICLETA / in sprijinul colaboratorilor nostri de la Asociatia Viitor Plus, 

care demareaza un program de colectare selectiva a hartiei cu ajutorul bicicletelor cu remorca 
(primele din Bucuresti), BateSaua se va ocupa de instruirea conducatorilor acestor biciclete 
(persoane in dificultate) 

 
 
Actiuni promotionale : 
- perioada : 22 septembrie 
- locatie : Radio Bucuresti  / 98.3 MHz 
- Activitatea : programul FII DOMN CU PRIORITATE / in colaborare cu Radio Bucuresti, care 

deruleaza o campanie de promovare a respectului in trafic, si cu sprijinul magazinului de biciclete 
VELOTECA, vom da premiu o bicicleta prin tragere la sorti unuia sau uneia dintre participantii / 
participantele la defilarea din 22 septembrie) 

 
 
 
Această manifestare este în prezent sprijinită de Primaria Municipiului Bucuresti, Instituţia Prefectului 
Municipiului Bucureşti, Federaţia Bicicliştilor din România, Agenţia de Protecţie a Mediului Bucureşti, Asociaţia 
Victimelor Accidentelor de Circulaţie, Consiliul Interministerial de Siguranţă Rutieră, Asociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor din România, Uniunea Europeană, Ambasada Olandei, Sindicatul Soferilor Profesionisti.. 
 
 

Data 
17.09.2009 

 
Vă mulţumim în numele tuturor! 
 
George Culda – Preşedinte BateSaua 
Raluca Fiser – Presedinte GR 
Ioana Ciuta – Director Executiv TM III 
Teodor Frolu – Presedinte ASUB 
Aurel Petrescu – Vice-Presedinte CNSR 
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ORGANIZATORI: 
Asociatiile “Bate Saua Sa Priceapa Iapa” si “Green Revolution”, Fundatia “Terra Mileniul 
III”. 
 
PARTENERI: 
Asociatia “Consiliul National pentru Securitate Rutiera”, 
Asociatia MaiMultVerde, 
Asociatia “Spatiu Urban Bucuresti”, 
Primaria Generala a Municipiului Bucuresti,  
Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National 
 
PARTENERI MEDIA: 
Radio Bucuresti, Green Report 
 
FINANTATORI: 
Fundatia pentru Parteneriat / Miercurea Ciuc & CEE-TRUST, Uniunea Europeana PHARE 
 
SPONSORI: 
VELOTECA.RO 
 
Multumiri: 
Biroul de Educatie Eco-Civica / Directia pentru Protectia Mediului din Primaria Municipiului Bucuresti 
Administratia Lacuri si Parcuri Agrement Bucuresti 
Teatrul de Revista “C.Tanase” 
 

BATE ŞAUA SĂ PRICEAPĂ IAPA este o  organizaţie nonprofit inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 61 din 15.07.2004.  
Certificat de Inregistrare Fiscala (C.I.F.): 16620556 

Autorizatie: Dosar369 / PJ/ 01.07.2004   
Donaţiile sunt binevenite! 

Puteţi face donaţia într-unul din conturile asociaţiei BATE ŞAUA SĂ PRICEAPĂ IAPA: 
RO 91 RZBR 0000 0600 0521 3087 RON, Raiffeisen Bank – Dorobanti, Bucureşti 
RO 88 RZBR 0000 0600 0915 1826 EUR, Raiffeisen Bank – Dorobanti, Bucureşti 

 
INFO: Telefon: 0722 736694, 0722 238866, 021 315 9811, 311 8269 

e-mail: geobatesaua@batesaua.ro, www.batesaua.ro, www.velorutia.ro  
ADRESA DE CORESPONDENŢĂ: Str.Sperantei, nr. 5, sector 2, Bucureşti 

ADRESA SEDIU SOCIAL : Bucuresti, Str. Durau 2 
 

BATE ŞAUA SĂ PRICEAPĂ IAPA este afiliată la Coaliţia Naţională PROVELO si membra fondatoare a FEDERATIEI BICICLI STILOR DIN 
ROMANIA 


