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A 3-a ediție a Ciclaton a fost lansată pe 7 septembrie 2016 și a luat sfârșit pe 31

octombrie 2016, iar turul cicliştilor prin ţară a avut loc între 5 și 9 octombrie 2016. Startul

și finish-ul au fost organizate în Piaţa Libertății din Miercurea Ciuc.

În cadrul evenimentului sportiv caritabil au fost strânși 107 834 lei, care au fost

direcționați către cele 5 proiecte educaționale selecţionate și cei peste 7 000 de copii

și tineri beneficiari:

• proiectul Dă-ți pasiunea mai departe!, parte din programul educaţional

„Ajungem Mari” al Asociaţiei Lindenfeld;

• proiectul De-a Arhitectura al Asociației De-a Arhitectura;

• proiectul Tabara de Leadership, al Asociației Română de Dezbateri, Oratorie și

Retorică;

• proiectul IMPACT, al Fundației Noi Orizonturi;

• proiectul Zburd - Educație prin coaching, al Asociației ROI.

Scopul Ciclaton este şi va rămâne acela de a aduce împreuna oameni pasionaţi de o

viaţă sănătoasă, în particular de mersul pe bicicletă, şi susţinători inimoşi, în jurul unor

proiecte care propun un sistem de valori centrat pe ideea că educaţia îmbogăţeşte.

Fondurile strânse în urma campaniei de donaţii şi a evenimentului au fost alocate ONG-

urilor, pentru ca proiectele să poată continua.

Asociaţia Lindenfeld Asociaţia De-a 
arhitectura

Fundatia Noi
Orizonturi

Asociația ROI Asociaţia Română de 
dezbateri, oratorie și retorică



21 347 lei donaţii

224 donatori

133% obiectiv atins

139 donatori

123% obiectiv atins

190 donatori

132% obiectiv atins

105 donatori

101% obiectiv atins

183 donatori

102% obiectiv atins

107 834 lei donaţii = 118% din obiectiv

812 donatori
132 lei donaţia medie

5 din 5 proiecte educaționale au depășit ținta propusă

14 721 lei donaţii 33 078 lei donaţii 13 650 lei donaţii 25 038 lei donaţii



Cosmin Mazilu
Cristian Rusu
Cristian Soare
Cristian-Simion Man
Daniel Sardan
Ionut Carpatorea
Mihai Baloiu
Petru Verestiuc
Petruta Necula
Radu Chiribau
Adrian Ungureanu
Alexandru Pricopi
Banu Nicoleta
Bogdan Ceapraga
Cristian Spoiala
Doina Titei
Eduard Ilie
Florin Cristea
Lucian Iovu
Petrisor Ilie
Remus Artenie
Rotaru Vasile

ciclist participant pe tur complet Ciclaton (760 km)
ciclist participant pe segment de maxim o zi

Dan Mazilu
Dragos Ion
Eduard Spindler
Florin Munteanu
Gabriela Stan
Memo Sebastian 

Vranceanu
Remus Mares
Adrian 

Constantinescu
Adrian Galatanu
Anca Jipa
Andrei Barascu
Beniamin

Boingeanu
Costel Cucu
Gabriel  Albina
Iulia Savin
Marius Neacsa
Valentin Zincenco

Ciprian Nita
Daniel Nicolae
Elena Nicolae
George Manastireanu
Ion Gruea
Marcian Enache-Poti
Marian Marin
Ovidiu Staneci
Ben Mehedin
Irina Calomir
Nicusor Sfarlea
Oana Anton
Ovidiu Lados
Tudor Calomir

Andrei Stanciu
Bogdan Savin
Cristi Gherghiceanu
Daniel Radu
Octavian Trofin
Ruxandra Bunea
Stelian Tufaru
Octavian Cazacu

Daniel Lacusta
Dorin Vesparu
Florin Buzatu
Mircea Crisbasanu
Radu Calinescu
Simona - Iuliana 

Grigore
Teodor Ionescu
Zora Iuga
Florin Petrescu
Adrian  Godoi
Alexandra Vulpe
Aurelian Florin 

Draghiciu
Ionut Iancu
Radu Dimulescu
Tudor Draghiciu
Vlad Fesan

21 347 lei în donaţii 14 721 lei în donaţii 33 078 lei în donaţii 13 650 lei în donaţii 25 038 lei în donaţii

22 cicliști 17 cicliști 14 cicliști 8 cicliști 16 cicliști

77 cicliști înscriși



9 371 221
bătăi de inimă28 876 km 

pedalaţi în total

3 910 m 
diferenţă de 
nivel pozitivă

77 ciclişti

6 judeţe 11 oraşe
importante



A fost prima mea participare si cu siguranta nu o sa o uit toata
viata...

Nu mi-am imaginat ca o sa-mi placa atat de
mult, categoric una din experientele pozitive cu
cea mai mare incarcatura de pana acum. Keep
up the good work!

Imaginați-vă că am zâmbit și chiar am râs în hohote în pluton,
chiar și în acea zi în care fiecare rotire a pedalelor însemna
pentru mine un chin. Cred că asta spune ceva despre cât de faini
sunt oamenii care compun plutonul Ciclaton.

Ciprian Niță
ciclist de tur

Dragoș Ion
ciclist de tur

Ionuț Cărpătorea
ciclist de tur

Ninsoare. Ceață. Lacul Roșu. Ziua unu. Prima cățărare. Mie nu-mi plac
cățărările. Dar asta îmi place. Picioarele mi-s ok. Depășesc un băiat. Nu
înțeleg de ce. Eu mereu sunt depășită la deal. Mă ninge. Ei și/ Îi ninge și
pe ceilalți.Îi ninge și pe brazi. Mi se face frică de coborârea care
urmează. Nu-mi mai prea simt nasul de frig. Poate a picat. Îmi vine să
mă opresc, să găsesc un loc cald, să renunț. Pentru ce atâta chinuială?
Revizuiesc. De ce fac eu asta, nenicule? Ce mi-a trebuit mie? Ha!
Chestia asta n-o fac pentru mine. Tu știi câți copii au o șansă, un
orizont mai larg, un punct de sprijin, pentru că proiectele susținute de
Ciclaton se întâmplă? Și dacă era un singur copil, tot aș fi continuat. Dar
sunt mulți, foarte mulți. Mai mulți ca fulgii ăștia? Mi-e frig. Mi-e foarte
frig. Dacă eu n-ș fi avut o profă de geogra altfel, aș fi rămas la un liceu
de cartier, m-aș fi mulțumit, așa că pedalează, pentru profi altfel, pentru
cluburi unde copii învață să identifice și să rezolve probleme ale
comunității în care trăiesc, pentru șansa copiilor din centrele de
plasament de a ieși măcar un pic din lumea aia și de a învăța ce le
place, pentru transformarea copiilor în cetățenii de mâine via jocul de-a
arhitectura și pentru tineri care învață să dezbată, să cerceteze, să-și
formeze o opinie despre obiectul cercetat și să o susțină.

Zora Iuga
ciclist de tur



1

13

23

3 580

nominalizare la Gala Oameni pentru Oameni 2016

voluntari în echipa organizatorică

voluntari în turul ciclist 2016

ore de voluntariat

Irina Calomir Marcian Enache-Poți Andreea Nilcă

Octavian Cazacu Iulia Savin Alina Filipoiu

Cristi Gherghiceanu Lucian Iuvu Florin Buzatu

Daniel Nicolae Șerban Leafă Anca Dumitrescu Radu Bălan



Multiple interviuri, știri și mențiuni în radio si tv 
locale și naționale

peste 100 minute ON-AIR



Bloggeri

George Hari Popescu

Carmen Albisteanu

Cristi Florea

Gabriel Solomon

Sebastian Radu

Bogdan Daradan

Presă online și scrisă

Freerider (3 aparitii)

BikeFm (2 aparitii)

Radio Mureș

7 Seri

BikeEvents

Adevărul

Cariere

Zmeu București

DespreSpa

GabrielSolomon

Ziarul de Iași

+ 25 alte apariții

• campanie cu 7 bloggeri de impact

expunere de peste 23 000 persoane

• multiple articole de presă

peste 200 de share-uri

• 2 comunicate de presă



4 566 fani ai paginii (+1000 vs. start campanie 7 sept)
10 711 enagagement (persoane)
9 007 interacțiuni cu postările

9 945 clickuri pe conținut generat

226 876 reach (persoane)
633 943 impressions

+ peste 5 000 like-uri prin postările cicliștilor pe 
paginile personale (conținut video și foto)

femei

bărbați



10 851 vizitatori unici 

9 410 vizitatori recurenţi 

49% rată de bounce

4.1 pagini accesate pe sesiune

3 min 19 sec timp mediu pe sesiune

45% desktop vs. 55% mobil

accesări - 91% RO, 1.7%  UK, 1.1% 
US, 0.9% NL, 0.8% DE, 0.6% FR

www.ciclaton.ro



• Peste 5 000 de vizualizări ale livestreamurilor oficiale Ciclaton

• Embed live pe Facebook Ciclaton

• Website Ciclaton Livestream

2 livestreamuri oficiale Ciclaton cu sponsors branding

Multiple livestreamuri pe Facebook realizate de către 
cicliști și membrii echipei de voluntari Ciclaton



Peste 60 de persoane dețin echipamentul Ciclaton 2016



Evenimentele turului ciclist și VIP implicați

Finish

9 octombrie
Miercurea Ciuc

70 participanți local + 600 online 
livestream

Start

5 octombrie
Miercurea Ciuc

60 participanți local + 400 online 
livestream

Eduard Karol Novak – președintele Federației Române de Ciclistm

Adrian Jean Andrei – prefectul județului Harghita

Borboly Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Harghita

Ioan Petru Gârbea – Inspectorul şcolar general al IŞJ Harghita

Ionel Arsene – președintele Consiliului Județean Neamț



3 evenimente intermediare cu 
livestream

8 octombrie
Bacău

30 participanți local

7 octombrie
Grădina Palas, Iași

50 participanți local + 50 online 
livestream

5 octombrie
Piața Turnului, Piatra Neamț

50 participanți local + 40 online 
livestream















marcian@ciclaton.ro irina@ciclaton.ro
0744448606 0744441980

contact@ciclaton.ro

Suntem o echipă de voluntari care cred în ideea că educația şi voluntariatul transformă 
şi îmbogăţesc mintea şi sufletul. De aceea vrem să punem laolaltă pasiunea pentru un 
ritm de viaţă sănătos, dinamic şi dorinţa de a dărui comunităţii în care trăim şi creştem 
o parte din ceea ce suntem. Şi nu în ultimul rând, vrem să vorbim lumii despre 
iniţiativele frumoase care prind viaţă chiar lângă noi.

Iar cu sprijinul Fundaţiei ADEPT Transilvania organizăm fiecare ediție a Ciclaton.

Fundaţia ADEPT Transilvania derulează proiecte de conservare a biodiversităţii şi 
dezvoltare rurală în Transilvania, prin informarea localnicilor şi identificarea 
modalităţilor de obţinere a veniturilor suplimentare pentru micile comunităţi care 
gospodăresc peisajele din zona Târnava Mare, acţiuni menite să le asigure 
instrumentele necesare unui trai prosper, păstrând practicile agricole tradiţionale care 
au creat aceste peisaje.

contact

www.ciclaton.ro
www.facebook.com/ciclaton



Vă mulţumim că ne-aţi fost alături!

Cu ajutorul vostru, peste 7000 de copii și tineri 
învață acum să creeze o lume mai bună în jurul lor.

Organizator Partener strategic

Sponsori principali Sponsori

Cu sprijinul Parteneri media


