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Obiectivul general

Proiectul “mobile2020 – mai mult ciclism în oraşele me-
dii şi mici ale Europei Centrale şi de Est până în 2020” 
are ca obiectiv creșterea utilizării bicicletelor ca mod 
de transport zilnic. Conceptului de ciclism îi lipseşte 
percepţia de mijloc complet de transport zilnic şi este 
adeseori văzut ca fiind o opţiune recreaţională sau ca 
mijloc de transport doar pentru persoanele marginali-
zate social.

Mobile2020 va permite transferul de cunoştinţe şi 
dezvoltarea capacităţilor pentru a creşte expertiza 
în domeniul ciclismului în ţările ţintă. Transferul de 
cunoştinţe este asigurat prin instruirea multiplicatorilor 
naţionali din 11 ţări ale Europei Centrale şi de Est cu 
privire la promovarea ciclismului şi planificarea în acest 
domeniu. Manualul se adresează acestor multiplicatori 
naţionali, care vor promova mai departe ciclismul în 
ţările lor prin diseminarea expertizei acumulate, către 
cât mai mulţi factori de decizie posibili: politicieni, 
planificatori urbani sau de transport.

Deoarece oraşele ţintă sunt cele mici şi medii din ţările 
Europei Centrale şi de Est, cu un număr de locuitori de 
până la 350.000, materialele prezentate în acest man-
ual se axează în principal pe exemple de bune practici 
din acest spectru.

Astfel, obiectivul acestui manual este de a furniza 
materiale, studii de caz şi suport teoretic pentru 
creșterea cunoştinţelor profesionale privind ciclismul 
ca mod complet şi eficient de transport în zonele ur-
bane.

Structura materialului

Promovarea ciclismului ca mod de transport zilnic 
conţine diverse arii tematice, strâns legate între ele 
prin interdependenţe şi suprapuneri. Astfel, diviza-
rea în arii tematice reprezintă o abordare potrivi-
tă pentru întărirea capacităţilor multiplicatorilor.

Ciclismul ca mod de transport şi promovarea ciclismului 
sunt inter-relaţionate şi prezintă cele mai importante 
aspecte pentru a stabili o cultură mai durabilă a mobil-
ităţii, prin care ciclismul să fie văzut ca parte cu drep-
turi depline a mobilităţii moderne urbane de zi cu zi.

• Cele patru arii tematice diferite sunt:

• Planificare strategică şi integrată

• Planificarea infrastructurii

• Servicii pentru ciclişti

• Comunicare şi marketing în vederea schimbării 
comportamentului

Figura 1:  Mobile2020 – Ciclismul ca sistemSursa:      
Compilaţie proprie
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Cu o astfel de înţelegere, mediul construit, mijloacele 
de transport, infrastructura rutieră şi feroviară nu ex-
istă de sine stătătoare, sunt de asemenea simboluri 
şi subiecte de discurs. Un termen cultural de această 
natură trebuie să renunţe la ideea de control liniar al 
traficului. Cultura este un proces dinamic în care pot fi 
generate atât procese intenţionate cât şi neintenţion-
ate, dar şi răspunsuri complexe. Variaţii ale modului 
în care feedback-ul este permis, cum se produce sau 
cum este luat în considerare de către utilizatori, oficia-
li, factori de decizie, reprezintă elemente esenţiale în 
schimbarea culturii mobilităţii. Exemple în acest sens 
sunt reprezentate de participarea la îmbunătăţirea cal-
itativă ca formă de comunicare, sau feedback-ul primit 
ca urmare a redesenării spaţiului destinat traficului, şi 
comportamentul, percepţia şi comunicarea utilizato-
rilor, aşa cum se arată în conceptul de ‘Spaţiu Comun’ 
(a se vedea Partea aII-a Infrastructura).

Figura 2: Influenţarea factorilor de cultură a mobilităţii
Sursa: Adaptare din Götz/Deffner 2009

În primul rând, culturile pot fi văzute într-un context 
pluralistic şi relaţional.2  La fel cum există mai multe 
culturi ale mobilităţii, la fel există şi căi diferite ce duc 
către o cultură mai durabilă a mobilităţi. Introducerea 
triadei ‘economie’, ‘ecologie’ şi ‘social’ determină cad-
rul regulator în care transportul şi mobilitatea ar trebui 
să se dezvolte. În acest context, termenul ‘social’ în-
seamnă nu numai evitarea discriminării şi nedreptăţii 
atunci când este vorba despre mobilitate, ci şi per-
miterea existenţei unei diversităţi a stilurilor de viaţă, 
deci şi a diverselor stiluri de mobilitate. 

Urmând acest mod de gândire, o cultură mai durabilă a 
mobilităţii este multi-modală şi multi-opţională. Acest 
lucru înseamnă că nu este folosit un mod universal de 
transport care să îndeplinească toate scopurile. Mul-
ti-modalitatea înseamnă să avem mai multe opţiuni cu 
privire la mijlocul de transport cel mai adecvat, mai 
eficient şi mai agreabil. Această cerere nu reprezintă o 
noutate în cadrul politicilor de transport şi ştiinţei tra-
ficului, însă puţini planificatori îndrăznesc să deschidă 

2    Janowicz (2006)

Este important să notăm că fiecare arie tematică ar 
trebui înţeleasă şi implementată în strânsă legătură cu 
celelalte, datorită faptului că măsurile izolate cum ar 
fi introducerea de facilităţi sau infrastructură nouă nu 
pot fi separate de măsuri ca servicii, informare şi comu-
nicare, atunci când se doreşte schimbarea condiţiilor 
de ciclism în oraşe. Nu este lipsit de importanţă faptul 
că nu toate exemplele prezentate aici sunt potrivite 
condiţiilor locale din cadrul oraşelor partenere mo-
bile2020. Scopul nostru a fost să prezentăm o varie-
tate cât mai largă de măsuri pentru a inspira şi da idei 
cu privire la existenţa politicilor şi condiţiilor pentru 
ciclism.  Aplicabilitatea exemplelor de bune practici 
prezentate trebuie totuşi evaluată la nivelul condiţiilor 
locale în care vor fi implementate. 

Figura 1 prezintă schematic conceptul celor patru arii 
tematice ale materialelor mobile2020. Figura arată de 
asemenea că mobilitatea ciclismului este un sistem ce 
conţine un set de elemente diferite ce permite o uti-
lizare adecvată a bicicletei ca mijloc de transport zil-
nic.

Conceptul de ‘cultură a mobilităţii’ ca şi 
cadru pentru procesul de dezvoltare al ca-
pacităţilor în cadrul mobile2020

Termenul ‘cultură a mobilităţii’ este utilizat în contex-
tul dezbaterilor curente privind mobilitatea durabilă 
şi calitatea vieţii. Alţi termeni cum ar fi  ‘climatul de 
transport’, ‘climat prietenos bicicletelor’, şi aşa mai 
departe, sunt de asemenea utilizaţi într-un sens meta-
foric,  încât semnificaţia lor rămâne neclară.1 

Pe scurt, cultura poate fi văzută ca o combinaţie de 
“lucruri” create de societăţi şi de sensul simbolic al 
acestora. Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă 
traficul de biciclete. Simbolismul ataşat bicicletei, fe-
lul în care aceasta este percepută şi gradul de respect 
pentru aceasta, variază în diverse medii sociale şi cul-
turale. Este posibil să influenţăm respectul pentru bici-
clete prin intermediul regulilor şi restricţiilor sau prin 
intermediul schimbării înţelesurilor. Instrumentul prin 
care putem realiza această schimbare a înţelesurilor o 
reprezintă comunicarea. Poate fi de ajutor să ilustrăm 
acest aspect cu următorul exemplu: în Olanda, miniştrii 
şi regina merg cu bicicleta, pe când în India, aceasta 
reprezintă mijlocul de transport al oamenilor săraci. În 
cadrul mişcării ciclistice globale, oamenii din clasa de 
mijloc şi înaltă a societăţii sunt mândri ca pedalează.

1     Götz/Deffner (2009)
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acest subiect al ‘transportului combinat’ în public.

Comunicarea şi participarea sunt parametrii principali 
pentru stabilirea fermă a culturii mobilităţii. Există trei 
niveluri distincte pentru o astfel de comunicare: 

• Posibilitatea permiterii reglementării proprii/
interacţiunii în trafic prin intermediul unei infra-
structuri adecvate 

• Schimbul de informaţii şi prezentări

• Obiectivul schimburilor şi răspunsurilor aşteptate 
nu este doar de a obţine informaţii de la planifi-
catori, dezvoltatori sau furnizori pentru utiliza-
tori. Este de asemenea important ca informaţia să 
curgă în cealaltă direcţie ca o oportunitate pentru 
utilizatori de a furniza feedback cu privire la ce 
anume vor, ce nevoi au sau ce nu le place.

Prezentarea şi împrumutarea imaginii de la procesul de 
marketing al produselor: noile posibilităţi de transport 
trebuie prezentate ca fiind ceva semnificativ şi practic, 
însă trebuie să fie estetice şi coerent concepute pentru a 
asigura recursul lor senzorial şi emoţional. Implementar-
ea trebuie să respecte legile de comunicare în marketing.

bilitate. Acest simbolism variază în funcţie de diferite 
medii sociale şi culturale. 

Cum nu este posibil să schimbăm aceste obiceiuri pe 
termen lung şi înţelesurile traficului cu bicicleta doar 
prin realizarea unor noi facilităţi şi piste pentru bici-
clete, este esenţială o comunicare profesionistă în spri-
jinul schimbării coportamentului, pentru a atinge o rată 
mai frecventă de utilizare a bicicletei în transportul ur-
ban. Orice mijloc de comunicare ce duce la o schimbare 
a comportamentului trebuie să ia în considerare faptul 
că simbolismul ataşat ciclismului este un element de 
bază al acţiunii. Pentru a influenţa acest simbolism în 
minţile oamenilor prin intermediul comunicării, trebuie 
să ne concentrăm asupra unor emoţii, valori, temeri şi 
nevoi pe termen lung. 

Atunci când se are în vedere comunicarea pentru schim-
barea comportamentului, este de asemenea important 
să se sublinieze că procesul de comunicare nu este sub-
ordonat infrastructurii de ciclism. Atât dimensiunea 
materială a infrastructurii de transport cât şi dimensi-
unea simbolică sunt expresii ale unei culturi specifice 
a mobilităţii. Pentru promovarea ciclismului ca mijloc 
de transport zilnic în oraşele mobile2020, este esenţial 
să privim planificarea şi construcţia infrastructurii de 
ciclism, serviciile pentru ciclişti şi procesul de comu-
nicare pentru schimbarea comportamentului ca fiind un 
proces interconectat. Materialul mobile2020 va urmări 
astfel abordarea integrată a conceptului de cultură a 
mobilităţii. 

Abordarea oraşelor începător, în ascensiune 
şi campion 

În cadrul capitolelor manualului mobile2020 sunt prez-
entate numeroase cunoştinţe despre planificare şi 
promovarea ciclismului, ce au fost compilate pentru 
proiectul derulat în 2011, “PRESTO”3.  Materialul PRES-
TO este bazat pe o abordare ce prezintă oraşele ca fiind 
împărţite în începătoare, în ascensiune şi campioane, 
pe baza nivelului de dezvoltare în domeniul ciclismu-
lui, cu ajutorul a doi indicatori. Cum această abordare 
poate fi folositoare pentru ţările partenere mobile2020, 
următorul paragraf descrie pe scurt această abordare.

Nivelul de dezvoltare al ciclismului în cadrul unui oraş 
depinde de doi indicatori: 

   1  Condiţiile pentru ciclism 

3     Paragraf extras din Dufour (2010) şi editat 

Ciclismul ca parte a culturii durabile a mo-
bilităţii

Promovarea ciclismului zilnic este un proces continuu 
ce necesită mai mult decât investiţii bine gândite în 
infrastructură. Decizia oamenilor de a utiliza bicicleta 
ca mijloc de transport zilnic nu este influenţată doar 
de infrastructură. Astfel, este crucial să se ia în con-
siderare şi aspectul comportamental al călătorilor care 
este mai mult influenţat de stilul de viaţă şi rutinele de 
mobilitate pe termen lung decât alegerile raţionale pe 
termen scurt. Un exemplu pentru comportamentul de 
rutină îl reprezintă utilizarea bicicletei sau maşinii pen-
tru călătorii scurte. Aceasta nu este neapărat o decizie 
luată din nou pentru fiecare călătorie.

Cum alegerile non-raţionale sunt dificil de schimbat prin 
intermediul îmbunătăţirii infrastructurii pentru bicicliş-
ti, înseamnă că este necesară o abordare sistematică 
în care atât aspectele non-raţionale (emoţionale) cât 
şi cele raţionale ce privesc comportamentul în trafic 
trebuie luate în considerare. Crearea de condiţii sig-
ure pentru ciclism prin construirea de infrastructură 
este fără doar şi poate cea mai mare şi urgentă sar-
cină a ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Însă acest 
lucru înseamnă şi includerea beneficiilor simbolice şi 
emoţionale ale ciclismului, ce pot schimba obiceiurile 
de mobilitate pe termen lung şi imaginea ciclismului. 
Stilurile de mobilitate ale oamenilor sunt influenţate 
de înţelesul simbolic ataşat diverselor opţiuni de mo-
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   2  Rata ciclismului

• Evaluarea condiţiilor pentru ciclism include: cât 
de sigur, uşor, convenabil şi atractiv este ciclismul 
în prezent? În acest sens, sunt analizate calitativ 
următoarele aspecte:

• Infrastructura de ciclism

• Intensitatea traficului şi nivelurile de viteză

• Politicile de trafic cum ar fi calmarea traficului, 
zone fără maşini

• Dispunerea urbană: este oraşul compact, mixt şi 
dens, cu distanţe scurte între obiective, sau este 
mai întins şi dependent de traficul auto? Condiţiile 
pot varia de la zonă la zonă în cadrul aceluiaşi 
oraş.

Măsurarea ratei ciclismului ca indicator cuantificabil:

• Măsurarea proporţiilor călătoriilor zilnice este re-
alizată cu bicicleta, pe baza numărării la faţa loc-
ului sau prin chestionare.

Oraşele începătoare au un scor scăzut la ambele cate-
gorii, iar cele campioane unul ridicat. Nu există oraşe 
care să aibă o infrastructură de ultim nivel şi niciun 
biciclist, la fel cum nu există oraşe cu rată impresion-
antă a ciclismului dar fără condiţii pentru ciclism. Însă 
un număr mare de oraşe în ascensiune se confruntă cu 
diverse provocări. Există oraşe ce au o rată a ciclis-
mului medie (între 10% şi 30%), deşi condiţiile pentru 
ciclism sunt precare. Totuşi, unele oraşe au depus efor-
turi considerabile pentru a îmbunătăţi condiţiile pentru 
ciclism, însă acesta rămâne la un nivel scăzut.

Următoarea diagramă sugerează o secvenţă de eforturi 
de dezvoltare de-a lungul a trei etape (Aceste recoman-
dări sunt în concordanţă cu nivelurile de calitate BYPAD  
din politica de ciclism). 

Figura 3: Diagrama PRESTO 
Sursa:  Dufour 2010

Nu există o corelaţie directă între o singură măsură 
specifică şi efectele asupra siguranţei şi gradului de 
utilizare al bicicletei. Însă este posibil să se defineas-
că obiective şi pachete de măsuri mai largi, mult mai 
potrivite nivelului la care se află oraşul în cauză. Luate 
împreună, acestea pot ghida oraşele în dezvoltarea pas 
cu pas a unei strategii care să le conducă de la stadiul 
de oraş începător la oraş în ascensiune sau chiar cam-
pion. 

Diagrama ilustrează un număr de idei. Politicile pentru 
ciclism la fiecare nivel au diferite obiective: 

• Începător: făcând ciclismul posibil, sigur şi re-
spectabil 

• În ascensiune: determinarea oamenilor de a folosi 
bicicleta şi 

• Campion: păstrarea numărului de biciclişti. 

Acest lucru necesită un mix de politici de infrastructură 
şi promovare, cu eforturi susţinute pentru infrastruc-
tură în oraşele începătoare şi campioane, şi promovare 
pentru cele aflate în stadiul de ascensiune. 

A se observa că proporţiile din diagramă sunt indicatori 
ai efortului relativ. Nu trebuie tratate ca fiind indicaţii 
cantitative de cost sau investiţii. Costurile totale tind 
să fie mici la început şi cresc pe măsură ce infrastructu-
ra este extinsă la nivel de reţea într-un oraş, necesitând 
eforturi mai costisitoare, cum ar fi staţii de mari dimen-
siuni pentru biciclete sau poduri. Per total, costurile 
de promovare sunt mult mai scăzute decât cele pentru 
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infrastructură.

 Diagrama sugerează de asemenea că toate tipurile de 
măsuri pot fi relevante la toate nivelurile, însă accen-
tul pus pe unele măsuri se poate schimba. Acest lucru 
reflectă nivelurile la care eforturile specifice sunt cel 
mai probabil cele mai eficiente. Desigur că oraşele ar 
trebui să adapteze aceste situaţii la contextul local şi 
să avanseze sau devanseze măsuri, după caz.

Pentru mai multe detalii privind abordarea PRESTO, 
consultaţi publicaţia “PRESTO Cycling Policy Guide Gen-
eral Framework”.

Nota editorilor şi aprecieri 

• Manualul de faţă prezintă o compilaţie de texte, 
informaţii şi studii de caz ce au fost atent revi-
zuite, restructurate şi completate pentru obiec-
tivul proiectului. 

• Redactorii acestui manual doresc să mulţumească 
tuturor autorilor şi organizaţiilor care au contribuit 
cu publicaţii, texte, imagini şi informaţii proprii 
la compilarea acestui material. Foarte folositoare 
pentru compilarea acestei părţi a manualului au 
fost următoarele publicaţii şi surse de informare:

• Materialul complet al proiectului “PRESTO” fi-
nanţat de IEE - Promoting Cycling for Everyone as 
a Daily Transport Mode. (www.presto-cycling.eu)

• Platforma Naţională de Informaţie şi tehnologie 
CROW pentru infrastructură, trafic, transport şi 
spaţiu public, Manual de design pentru traficul de 
biciclete, Record 25, Olanda

• FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen

• Baza de date online cu studii de caz din cadrul 
proiectului Eltis finanţat de IEE (www.eltis.org)

• Manualul proiectului Urb-AL: Integrating cycling in 
traffic engineering in Latin American and European 
medium sized cities; autori Ton Daggers, Jeroen 
Buis, Ruud Ditewig, Claus Köhnlein, Walter Vogt, 
Stefan Alber and Jutta Deffner, 

• GTZ (Publisher) / Godefrooij, Tom; Pardo, Carlos-
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Buis, Jeroen; Vogt, Walter; Deffner, Jutta; Dite-
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Figura 4: Indicator pentru biciclişti, Budapesta (Ungaria)
Sursa: Schuster 2011
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1. Planificarea strategică ca parte 
integrantă a culturii mobilităţii

Planificarea este o parte relevantă a promovării 
ciclismului. Principalele obiective sunt corectarea 
deficienţelor, definirea de măsuri şi utilizarea eficientă 
a fondurilor şi resurselor. În acest scop, planificarea 
ajută la structurarea şi organizarea eforturilor ce vor 
fi întreprinse. O altă parte importantă a planificării 
strategice este abilitatea de mediere între unele 
interese contradictorii. Din moment ce planificarea 
ciclistică nu este o măsură de sine stătătoare ci trebuie 
să ia în considerare şi alte mijloace de transport 
şi dezvoltarea urbană, este necesară ajustarea 
obiectivelor ce se află în contradicţie. În timpul unui 
proces de planificare sunt formulate obiective. Dacă 
acestea sunt în concordanţă cu alte planuri şi interese, 
măsurile rezultate sunt mai uşor de implementat pentru 
a atinge obiectivele stabilite. Acest lucru înseamnă că 
planificarea strategică sprijină promovarea ciclismului, 
fiind o unealtă pentru implementarea măsurilor şi 
atingerea obiectivelor într-o manieră eficientă.

2. Politici integrate de transport  

În ultimele decenii tot mai multe oraşe au început 
să promoveze ciclismul ca mod de transport urban. 
Totuşi, puţine au integrat cu succes ciclismul ca mod de 
transport pe deplin dezvoltat în sistemelor lor urbane 
de transport.1 

Politicile de ciclism de succes sunt dezvoltate ca parte 
a unei politici integrate de transport pentru toate 
modurile de transport şi trebuie consolidate prin alte 
politici, cum ar fi cele de planificare teritorială, de 
dezvoltare urbană şi chiar socio-economice, deoarece 
acestea se influenţează una pe cealaltă. De exemplu 
construirea pistelor pentru biciclete, pe de-o parte, şi 
realizarea unor drumuri de mare viteză pentru traficul 
motorizat, pe de altă parte, vor duce la o creştere a 
timpului de aşteptare şi vor scădea siguranţa pentru 
biciclişti, lucru ce conduce la o scădere a numărului de 
biciclişti şi creşterea accidentelor. O politică integrată 
de transport echilibrează diversele moduri de transport 
şi spaţiul utilizat în cadrul oraşelor, dându-i fiecărui mod 
de transport propriile funcţii în sistemul de transport 
urban. Ca rezultat, se va reduce timpul de deplasare 
pentru toţi participanţii la trafic. Oraşul va deveni mai 
sigur, iar calitatea vieţii va creşte pentru toţi cetăţenii, 
biciclişti sau nu.

Deşi acest capitol tratează politicile de ciclism, este 
esenţial să se acorde atenţie politicii de transport 
urban, din moment ce o politică eficientă de ciclism 
nu poate fi tratată singular. Orice politică de ciclism 
trebuie trebuie dezvoltată ca parte a unei politici mai 
mari de transport urban şi trebuie integrată ferm în 
aceasta din urmă. Traficul şi transportul determină 
imaginea unui oraş, sunt esenţiale pentru economie 
şi pot avea un efect foarte negativ asupra calităţii 
vieţii dintr-un oraş datorită problemelor de siguranţă 
rutieră, zgomotului, poluării, iar în cazul transportului 
cu maşina, chiar şi o creştere în timpul de deplasare 
datorită congestiilor. Oraşele şi-au dezvoltat sisteme 
de transport, însă simultan, aceste sisteme şi reţele de 
transport s-au adaptat oraşelor. Rolul foarte important 
al transportului în viaţa de zi cu zi a oraşelor face ca 
obiectivele de transport să fie foarte importante pentru 
obiectivele generale ale unui oraş. 

O politică integrată de transport urban este alcătuită 
dintr-o viziune ce ia în considerare viitorul sistem de 
transport dorit pentru oraşul respectiv, dintr-un set 
de obiective ce trebuie îndeplinite şi o evaluare a 
măsurilor, atât fizică (infrastructură) cât şi non fizice 
(preţuri, reglementări, promovare etc.), care ar trebui 

1       Capitolul 2 preluat din Buis (2001) şi editat

 

Figura 1:   Semn reţea ciclistică, Hamburg (Germania)
Sursa:    Rudolph 2011
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implementate astfel încât să îndeplinească obiectivele 
stabilite. Aceste politici concrete de transport pe termen 
lung trebuie formulate într-o strategie, incluzând:

• O viziune pentru oraş şi pentru sistemul său de 
transport urban

• Obiective şi ţinte pentru transportul urban şi 
modurile de transport

• Vedere de ansamblu atât asupra măsurilor fizice 
şi non-fizice pentru a îndeplini obiectivele şi 
ţintele

Figura 2 prezintă cum viziunile, obiectivele, ţintele 
şi măsurile sunt legate una de cealaltă, cu ajutorul 
exemplelor. În ciuda faptului că măsurile auimpactul 
cel mai mare, viziunile, obiectivele şi ţintele sunt 
necesare în dezvoltarea unei strategii ce face posibilă 
alegerea măsurilor potrivite pentru obiectivul potrivit. 
Obiectivele, ţintele şi măsurile unei strategii, pentru 
elaborarea viziunii dorite.

La începutul anilor ‘90, România se confrunta cu 
un moment de răscruce în evoluţia politică şi socio-
economică trecând de la un sistem general de planificare 
socio-economică, urbană şi teritorială dirijată la un 
sistem al economiei de piaţă, în care cererea şi oferta 
începeau să joace rolul important în toate domeniile. 
Perioada anilor  ‘90 a oferit şansa evaluării stadiului 
de dezvoltare urbanistică atins de oraşele din România 

în cadrul unei ample cercetări fundamentale cu titlul 
„Studiu privind aglomerarea urbană ca generator 
al necesităţilor de trafic şi organizarea circulaţiei 
corespunzătoare dezvoltării oraşelor de diferite 
categorii”. Rezultatele cercetării realizate de INCD 
Urbanproiect - Bucureşti s-au concretizat în instrumente 
legislative şi metodologice de abordare a problemelor 
şi reglementare a planificării în domeniul urbanismului 
şi amenajării teritoriului, mobilităţii şi activităţilor de  
transport din România cum sunt

• noua legislaţie din domeniul urbanismului, 
amenajării teritoriului şi construcţiilor:

-  Legea 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea

   teritoriului, actualizată

- HG 525/1996 privind aprobarea Regulamentului 
General de Urbanism

-  Legea 50/1991 modificată şi completată (2011

   privind autorizarea executării lucrărilor de co

   strucţii

-  Legea 363/2006 privind PATN – Secţiunea 1. Reţele

   de Transport, actualizare Legea 71/1996

-   Legea 82/1998 de aprobare a OUG 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, cu completări şi 
modificări ulterioare

 

Figura 2:     Legături: de la viziune la măsuri (inclusiv exemple) 
Sursa:      Ilustraţie proprie
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• actualizarea standardelor tehnice şi a 
normativelor de specialitate pentru infrastructuri 
şi documentaţii de specialitate (ex.: seria STAS 
10144 privind proiectarea străzilor, pietonalelor 
şi pistelor pentru ciclişti, Normativul 
departamental pentru studii de circulaţie în 
localităţi şi teritoriul de influenţă – C242/93 şi 
normativele pentru parcaje la sol – P132/93 – şi 
în construcţii – NP24-25/9)

• ghiduri metodologice de bună practică pentru 
proiectanţi profesionişti şi autorităţi centrale şi 
locale

Cercetarea a reprezentat un demers ştiinţific abordat 
la nivel naţional în realizarea studiului şi elaborarea 
conceptelor de clasificare a oraşelor din punct de 
vedere a dezvoltării socio-economice, urbanistice, a 
mobilităţii şi structurii sistemelor de transport urban. 
Valoarea acestor studii şi cercetări este şi astăzi valabilă 
fiind în fapt baza metodelor şi instrumentelor aplicative 
ale studiilor de transport integrat în activitatea 
de planificare – monitorizare – evaluare – control a 
dezvoltării durabile urbane şi teritoriale din România. 
În practică rezultatele cercetării au fost transpuse în 
numeroase studii de fundamentare de specialitate şi 
proiecte pentru investiţii cuprinse în documentaţiile 
de urbanism şi amenajarea teritoriului din România 
ultimilor 20 de ani, inclusiv pentru infrastructuri de 
ciclism urban şi turistic.

2.1 Viziunea

Se poate realiza o viziune pentru orice fel de politică, 
însă pentru a avea o politică eficientă de transport 
urban, se recomandă realizarea unei viziuni pentru 
întreg oraşul. Pe scurt, o viziune răspunde întrebării: ce 
fel de oraş ne dorim, şi astfel rezultă politicile pentru 
oraşul respectiv. Viziunea poate include o varietate de 
declaraţii, însă în general include următoarele aspecte:

• Declaraţii privind calitatea vieţii dorite într-un 
oraş: cum trebuie să fie viaţa?

• Declaraţii privind fundamentele economice ale 
oraşului: cum să câştigăm bani?

• Declaraţii despre echitate şi egalitate: cum trebuie 
organizat accesul la servicii?

Majoritatea acestor elemente au legătură cu transportul, 
calitatea vieţii şi economia. Însă şi obiectivele privind 
echitatea şi egalitatea sunt influenţate de sprijinul 
pentru diverse moduri de transport, din moment ce de 
pe urma sprijinirii ciclismului şi transportului public vor 
beneficia şi alte segmente ale societăţii. 

O viziune poate fi formulată de un grup de reprezentanţi 
aleşi, însă în general procesul este deschis întregii 
populaţii. Cum poate fi inclusă populaţia în acest 
proces, vom detalia în Partea a IV-a “Comunicare”.

2.2. Obiectivele şi ţintele politicii de 
transport

Obiectivele definesc în termeni largi ceea ce se doreşte 
să se obţină. Acestea determină cursul unei politici şi 
au o relaţie strânsă cu viziunea, din moment ce ambele 
exprimă obiecte mult mai înalte. Ţintele, pe de altă 
parte, sunt etape concrete în realizarea sistemului de 
transport dorit. Opuse majorităţii obiectivelor, ţintele 
pot fi măsurate obiectiv şi pot include un grafic de timp. 

De exemplu, un obiectiv al unei politici de transport 
poate fi: un mediu urban mai curat sau o creştere a 
traficului ciclist. Pentru a tinge aceste obiective, pot fi 
stabilite ţinte de reducere a emisiilor. De obicei trebuie 
stabilit un set de ţinte pentru a fi siguri că obiectivul 
este îndeplinit. 

Din moment ce stabilirea de ţinte nu este de folos fără 
a avea o idee clară asupra obiectivelor mai mari, se 
începe prin stabilirea obiectivelor pentru politicile 
urbane şi cele de transport. 

Ideea generală de stabilire a obiectivelor este 
formularea dorinţelor şi odată ce sunt puse pe hârtie, 
comunicarea acestora va fi mult mai uşoară. Deci, 
definirea obiectivelor are un rol foarte important:

• Obiectivele dau structura acţiunilor de planificare. 
Oferă un cadru pentru analizarea stării de fapt şi 
sunt importante pentru transparenţa procesului 
de planificare – atât pentru experţi cât şi pentru 
cetăţeni (ce deficit trebuie rezolvat şi prin ce 
obiectiv?)

• Obiectivele, ţintele şi măsurile (de îndeplinire a 
obiectivelor şi ţintelor) sunt direct relaţionate 
deoarece doar acele măsuri sunt folositoare care 
ne ajută la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor

• Obiectivele sunt fundamentale în ceea ce priveşte 
evaluarea, deoarece doar obiectivele bine definite 
vor permite evaluarea succesului măsurilor sau 
vor permite compararea diferitelor avantaje ale 
diferitelor strategii

• Obiectivele sunt fundamentale ca bază comună 
pentru discuţiile dintre planificatori, politicieni şi 
populaţie

Obiectivul general al unei planificări de transport este 
accesibilitatea locurilor, în timp ce calitatea vieţii, 
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inclusiv mediul, siguranţa şi echitatea sunt celălalt 
obiectiv major al politicilor de transport urban. Dar şi 
echilibrul financiar şi economic reprezintă un obiectiv. 
O politică echilibrată care ia în calcul toate aceste 
obiective importante este principala provocare pentru 
orice politică de transport.

Ţintele deservesc majoritatea funcţiilor pe care le 
îndeplinesc şi obiectivele. Diferenţa constă în faptul 
că sunt măsurabile şi bine definite. Pot fi realizate 
simultan cu politica ce intenţionează să îndeplinească 
aceste ţinte, chiar înainte de existenţa unei politici 
propriu-zise, dar pot fi riscante din moment ce poate 
fi imposibil de determinat ce se poate îndeplini. De 
asemenea se poate începe cu formularea obiectivelor 
şi după o analizare detaliată a situaţiei şi problemelor 
existente, se pot defini ţinte mai detaliate şi mai 
potrivite pentru situaţia dată. 

Posibile funcţii ale ţintelor pot fi2:

• Semnal al politicii ce indică o intenţie şi un 
angajament în vederea realizării schimbării

• Instrument de măsurare al gradului de îndeplinire
• Instrument de management şi control
• Instrument de lobby pentru atragerea unui interes 

mai mare 

Obiective mici Obiective mai mari

Reducerea timpului mediu de 
deplasare pentru navetişti Accesibilitate

Reducerea accidentelor anuale 
soldate cu victime Siguranţă rutieră

Scăderea gradului de utilizare al 
maşinilor în transportul modal Mai multe

Reducerea emisiilor provenite de 
la traficul rutier Protecţia mediului 

Creşterea utilizării bicicletei Mai multe

Tabelul 1: Obiective mici şi mari pentru transportul urban 
Sursa:  Buis 2001

Următorul pas după stabilirea obiectivelor mai mici 
este stabilirea ţintelor pentru parametrii ce vor indica 
aceste obiective. Posibile ţinte pentru politica de 
transport urban:

De exemplu:

• Cu 50 % mai multe deplasări cu bicicleta ale 
navetistilor în 2020 decât în 2002

• Reducere a gradului de utilizare a maşinilor pentru 
transportul local (transport modal) de la 50% în 
2002 la 40% în 2020

2      Atkins (1992) 

Atunci când se realizează o politică şi un plan de 
transport concrete, trebuie stabilite ţinte mai detaliate 
şi mai bine definite. Este important să nu se confunde 
obiectivele şi ţintele cu măsurile. Realizarea de 
infrastructură poate fi o ţintă dar poate fi şi o măsură de 
promovare a ciclismului. Prin definirea numărului total 
de kilometri de piste de biciclete ca şi ţintă, accentul 
nu mai este pus pe obiectivul general de creştere a 
gradului de utilizare a bicicletei. Acest lucru poate fi 
fundamental în cadrul unei strategii de ciclism însă 
nu garantează că obiectivul va fi îndeplinit, dacă alte 
probleme, cum ar fi siguranţa, sunt mai importante.

2.3 Planificarea teritoriului şi planificarea 
urbană

Planificarea teritoriului este termenul folosit pentru 
funcţiile îndeplinite de anumite zone teritoriale şi 
intensitatea acestor funcţii. Funcţiile pot fi rezidenţiale, 
comerciale, recreaţionale, agriculturale etc. În oraşe, 
principalele funcţii sunt rezidenţiale (unde locuiesc 
oamenii), de ocupare a forţei de muncă (unde muncesc 
oamenii) şi comerciale. Intensitatea utilizării terenurilor 
poate fi definită ca numărul de locuitori sau angajaţi pe 
hectar sau kilometru pătrat, sau pentru funcţia comercială: 
numărul şi mărimea magazinelor, restaurantelor etc. sau 
numărul de vizitatori pe hectar sau kilometru pătrat. 

Utilizarea teritoriului determină traficul şi transportul 
dintr-un oraş, din moment ce cetăţenii călătoresc pentru 
a ajunge la serviciu, la magazin. Distanţele dintre aceste 
funcţii determină astfel cât de departe trebuie să meargă 
cetăţenii şi le influenţează alegerea modului de transport. 
Dacă este vorba de o distanţă de 5 km, poate merge cu 
bicicleta, însă dacă este vorba de 15 km sau mai mult, mai 
mult ca sigur va folosi transportul public.

Conştientizarea faptului că planificarea teritorială 
poate şi trebuie să joace un rol important în realizarea 
politicilor ce au ca obiectiv soluţionarea problemelor 
de trafic urban şi să promoveze mersul pe jos, ciclismul 
şi transportul public, este relativ nouă, însă deja 
pusă în practică. O politică de transport cu adevărat 
inetgrată nu poate fi realizată fără să se acorde atenţie 
planificării teritoriale. 

Prima întrebare ce se poate pune ţine de obiectivele 
planificării teritoriale. Mai jos prezentăm o listă de 
posibile obiective:

• Reducerea traficului prin reducerea distanţelor de 
parcurs între punctul de plecare şi destinaţie

• Reducerea transportului motorizat prin creşterea 
utilizării bicicletei
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• Reducerea traficului prin combinarea funcţiilor (de 
ex. rezidenţiale, forţă de muncă) într-o singură 
locaţie

• Asigurarea unui mediu propice mersului pe jos şi 
cu bicicleta

• Creşterea dimensiunilor zonelor deservite de 
transportul public

Cum pot fi aceste obiective îndeplinite? Cum funcţia şi 
intensitatea sunt doi parametri ce determină utilizarea 
teritoriului, aceştia sunt şi cuvintele cheie în realizarea 
unui plan de utilizare a teritoriului.

În diferite ţări şi în diferite faze ale istoriei, există şi au 
existat diferite atitudini în ceea ce priveşte densitatea 
urbană. La scară globală, densitatea populaţiei variază 
de la oraş la oraş. Oraşele asiatice şi africane tind să 
fie mai dense decât cele europene sau cele din Nordul 
Americii. De exemplu oraşele Budapesta (HU), Houston 
(USA), Hamburg (DE), Viena (AU) şi Accra (GH) au o 
populaţie între 1,7 şi 2 milioane de locuitori. Însă ele 
diferă ca şi densitate, având valori cuprinse între 1.399 
loc./km² şi 10.613 loc/km² (a se vedea Tabelul 2).

Oraşul Ţara Populaţia Loc./km2

Budapesta Ungaria 2 milioane 3.301
Houston SUA 2 milioane 1.399
Hamburg Germania 1,8 milioane 2.381
Viena Austria 1,7 milioane 4.132
Praga Republica Cehă 1,3 milioane 2.534
Accra Ghana 1,9 milioane 10.613
Hong Kong RP Chineză 7 milioane 6.390

Delhi India 16,8 milio-
ane 11.297

Tabelul 1: densitatea populaţiei în diferite oraşe 
Sursă:  Wikipedia 2012

Oraşele cu o densitate mai scăzută acoperă o suprafaţă 
mai mare de teren pentru acelaşi număr de locuitori 
sau locuri de muncă decât oraşele cu densitate mai 
mare, astfel fiind nepotrivite pentru biciclişti şi pietoni. 
Din moment ce maşinile necesită spaţiu mai mult iar 
transportul în comun necesită un număr mare de 
oameni care să locuiască sau să lucreze lângă o staţie 
de transport public, oraşele cu densităţi scăzute au 
un grad mai mare de utilizare a maşinilor şi mai mic 
al transportului în comun, în timp ce în oraşele cu 
densitate mare situaţia este exact invers. Newman 
şi Kenworthy3  au arătat că în oraşele cu populaţie 
mai puţin densă, consumul de În majoritatea ţărilor 
vestice, atitudinea privind locuirea în oraş a dus la un 
proces de sub-urbanizare, fapt ce a făcut ca oamenii 
să părăsească centrele oraşelor şi să se stabilească în 
suburbii. Acest lucru a rezultat în apariţia mai multor 
navetişti. Însă datorită densităţii scăzute şi distribuţiei 
difuze a destinaţiilor (centrul oraşului nu mai este 

3      Newman şi Kenworthy (1999) 

singura destinaţie), transportul public nu a mai fost în 
stare să îndeplinească nevoile de mobilitate. Şi cum 
distanţele au devenit tot mai mari, nici bicicleta nu 
mai reprezenta o alternativă. Maşina a devenit cel mai 
important mijloc de transport. Extinderea masivă a 
utilizării maşinii,  a permis totuşi deplasarea mai uşoară 
şi pe distanţe mai mari, însă a cauzat congestionarea 
traficului în centrele oraşelor în anii ’50, ’60 şi ’70, 
lucru ce a condus la scăderea activităţii comerciale şi 
de afaceri din centrul oraşelor, aceste sectoare migrând 
spre locaţii mai accesibile. S-a creat astfel un cerc 
vicios. Rezultatele tuturor acestor lucruri au fost, pe 
lângă distanţele mai mari şi dependenţa de masină, un 
declin al zonelor centrale ale oraşelor: cum clasa de 
mijloc, investitorii au părăsit oraşul, zonele interioare 
au devenit casa celor care nu au putut pleca. Sărăcia, 
şomajul şi alte probleme sociale s-au concentrat în 
aceste zone. O situaţie comparabilă majorităţii oraşelor 
vest-europene, iar după căderea cortinei de fier, şi 
celor Est-Europene.

2.4 Dezvoltare şi planificare urbană în 
context istoric

De-a lungul Evului Mediu şi Renaşterii, s-au stabilit 
fundaţiile pe care au fost construite oraşele europene 
moderne. Oraşul pre-industrial era un oraş mic, cu un 
mix al utilizării terenurilor, bazat pe distanţe ce puteau 
fi uşor parcurse pe jos. Mai mult, densitatea ridicată era 
una din caracteristicile cele mai izbitoare ale acestor 
oraşe, la fel ca şi faptul că centrul oraşului era locul 
în care trebuia să te afli. Astfel, cei puternici şi bogaţi 
locuiau şi munceau în centru, în timp ce populaţia 
mai săracă era împinsă spre periferie. Această cerere 
pentru locaţiile cele mai bune din centrul oraşului a 
crescut valoarea terenurilor şi a motivat proprietarii 
de terenuri să dezvolte aceste zone la maxim; ducând 
astfel la densităţi foarte mari. 

În timpul Revoluţiei Industriale din Europa, această 
imagine s-a schimbat, deoarece oraşele medievale 
mici s-au dezvoltat cu complexe poluatoare şi locuinţe 
ieftine pentru angajaţi. Oraşele au crescut rapid la o 
mărime greu de controlat. Supra-aglomerarea, sistemul 
sanitar precar, poluarea, crima şi congestiile (căruţe) 
au făcut ca aceste oraşe să fie locuri în care nu îţi 
doreşti să trăieşti. În timp ce bogătaşii se înghesuiau în 
centru, ceilalţi cetăţeni ai oraşului industrial au emigrat 
la periferie, departe de gazele şi supra-aglomerarea 
oraşului. Acesată dezvoltare a furnizat baza pentru 
atitudini potrivite planificării urbane, ce a modelat 
oraşele în continuare. Acest efect al industrializării 
şi suburbanizării este comun lumii vestice, în special 
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Angliei şi SUA. Pe tot continentul European, revoluţia 
industrială a condus la probleme şi dezvoltări similare 
Angliei. Totuşi există şi excepţii în care efectele au fost 
mai puţin extreme. 

În Paris, industrializarea a dus la o creştere suburbană 
la începutul secolului al XIX-lea. Probabil că Parisul 
ar fi urmat experienţa britanică dacă planificatorul 
urban Haussmann nu ar fi fost însărcinat de Napoleon 
cu realizarea unei măreţe capitale pentru imperiul 
său. Haussmann a realizat bulevarde largi străjuite de 
clădiri cu 6 etaje sau mai mult. Din moment ce acestea 
urmau să reflecte măreţia Imperiului, trebuiau să fie 
de calitate. Pentru a finanţa aceste clădiri scumpe, 
ele trebuiau să devină locuinţe pentru clasa de mijloc. 
Totuşi, realizarea unui număr aşa de mare de astfel de 
locuinţe era de neconceput, din moment ce clasa de 
mijloc franceză continua să se mute în suburbii. Viziunea 
(Napoleon) şi planul urban (Haussmann) au fost astfel 
susţinute de o politică de retenţie a clasei de mijloc 
franceze: au fost introduse scutiri de taxe ce făceau 
atrăgătoare clădirile de la bulevard. Acest lucru a fost 
atât de eficient, încât în scurt timp toată lumea dorea 
un apartament spaţios la bulevard. Era ceva normal ca 
familiile cu copii să locuiască în astfel de apartamente, 
în timp ce pentru englezi era o excentricitate. 

Exemplul Parisului arată că având o abordare planificată, 
cu măsurile potrivite, se poate stabili o contrapondere 
la piaţa liberă. Alte oraşe europene şi-au făcut propriile 
planuri, poate nu la fel de puternice ca al lui Napoleon, 
însă rezultatul suburbanizării în oraşele europene este 
mult mai mic decât în SUA. În timpul Războiului Rece 
şi economiei socialiste planificate la nivel central, 
suburbanizarea în oraşele est-europene a fost mai mică 
decât în cele vestice. Însă odată cu căderea Cortinei 
de Fier, oraşele est-europene au început să prindă 
gustul suburbanizării. Acest lucru înseamnă că fără 
nicio intervenţie, procesul de suburbanizare cu cercul 
său vicios de creştere a traficului auto şi de declin al 
centrelor oraşelor, va continua să modeleze oraşele est-
europene. 

2.4.1 Ciclismul în politica europeană de 
mobilitate şi transport 

La nivelul politicilor comunitare nu există o politică 
europeană specifică dezvoltării ciclismului urban sau 
regional, dar există recomandări clare de promovare 
a sistemelor durabile de mobilitate şi transport urban 
bazate pe soluţii inovative şi reducerea consumurilor 
energetice în care bicicleta ocupă un rol prioritar.

Documentele de politică europeană în domeniul 

transporturilor cuprind şi dimensiunea urbană de 
dezvoltare propunând o abordare prin care se 
integrează toate politicile relevante pentru domeniul 
mobilităţii şi transportului urban, inclusiv o conturare 
mai clară a legăturii între planurile urbanistice şi 
planurile de mobilitate. Politica comunitară încurajează 
aplicarea “bunelor practici” cu respectarea principiului 
subsidiarităţii, ceea ce implică soluţii adaptate 
condiţiilor şi reglementărilor specifice locale şi 
naţionale. 

Promovarea bicicletei în mediul urban este considerată 
ca una din cele mai accesibile şi eficiente măsuri în 
promovarea mobilităţii urbane durabile.

Principalele repere ale politicii europene pentru 
dezvoltarea şi promovarea ciclismului în mediu urban şi 
la nivel regional sunt:

• Responsabilizarea naţională a guvernelor statelor 
membre pentru formularea strategiilor proprii în 
domeniu în acord cu legislaţia şi normele generale 
europene, precum şi promovarea politicilor de 
dezvoltare integrată şi durabilă a teritoriului în 
contextul stabilit de Agenda Teritorială a Uniunii 
Europene şi Carta de la Leipzig.

• Promovarea Planurilor de Mobilitate Urbană 
Durabilă (SUMP), a vehiculelor şi tehnologiilor 
ecologice bazate  pe  surse energetice 
regenerabile şi promovarea transporturilor 
urbane curate, integrate şi integratoare pe baza  
surselor şi sistemelor energetice regenerabile şi 
a restructurării socio-economice la nivel local şi 
regional.

• Formarea experţilor tehnici specialişti în 
mobilitate şi ciclism urban şi continuarea 
programelor de promovare a “bunelor practici” 
pentru un transport urban durabil şi curat.

• Armonizarea instrumentelor de finanţare a 
proiectelor integrate pentru infrastructuri şi 
sisteme de transport  urban durabil promotoare a 

ciclismului urban.

• Înscrierea prescripţiilor tehnice de proiectare şi 
execuţie în cadrul unor standarde tehnice minime 
acceptate la nivel european, inclusiv pentru 

infrastructurile de ciclism urban şi regional.

În Europa studiile şi cercetările pe tema mobilităţii 
urbane s-au dezvoltat atât prin programe naţionale, 
cât şi prin programele-cadru de cercetare ale Uniunii 
Europene, la care România a început să participe după 
anul 2000 şi în mod susţinut şi activ după aderarea sa 
din 2007 la comunitatea statelor membre UE. Începând 
cu 1984, Uniunea Europeană a lansat 7 Programe cadru 
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de cercetare şi dezvoltare multianuale (FP 1-7) grupate 
tematic cu un rol fundamental în creionarea politicilor 
comunitare. 

Tematica proiectelor privind coeziunea teritorială, 
dezvoltarea regională şi transporturile a inclus nu 
de puţine ori aspecte specifice ciclismul urban în 
relaţionare directă cu celelalte mijloace de transport 
urban sau cu detalieri şi aprofundări privind promovarea 
utilizării bicicletei ca alternativă urbană de deplasare 
la utilizarea excesivă a automobilului. Raportul 
TRCK din 2009 privind Sumarul Tematic de Cercetare 
pentru Transport Urban grupează cercetări şi proiecte 
demonstrativ – aplicative din programele FP 5, 6 şi 7 în 
7 teme majore: 

1. restricţii de acces şi strategii integrate de taxare, 

2. transport public, 

3. stil de viaţă cu utilizare mai puţin intensivă a 
automobilului,

4. managementul transportului şi măsuri „soft” de 
management a cererii de mobilitate

5. transport de mărfuri,

6. vehicule cu impact scăzut asupra mediului şi 
infrastructură

7. facilitarea politicii

2.5 Politici de includere a ciclismului

În special în ultimele două decenii, în toată lumea, 
tot mai multe oraşe au început să privească mersul pe 
bicicletă ca un mod de transport urban. Totuşi, puţine 
dintre acestea au reuşit să integreze ciclismul ca mod de 
transport deplin în sistemele lor de transport. Adeseori, 
în ciuda faptului că s-au construit benzi şi piste de 
biciclete, ciclismul continuă să fie marginalizat, fiind 
folosit pentru recreere, întimp ce pistele de biciclete 
sunt folosite ca parcări pentru maşini. Există numeroase 
posibile explicaţii. Criticii tind să menţioneze cultura, 
climatul sau faptul că oraşul se află pe un relief 
nepotrivit. Deşi acestea pot face parte din explicaţii, 
proiectele realizate, şi relativa izolare în care au fost 
dezvoltate, sunt adevăratele cauze. 

O viziune comună asupra promovării ciclismului este 
acea că doar adăugând câteva piste de biciclete la 
sistemul de transport vor fi suficiente pentru a face din 
ciclism un mod de transport urban de succes. Câteva 
rute prin parcuri, de-a lungul plajei sau pur şi simplu 
unde avem spaţiu, nu vor duce la creşterea ciclismului. 

Următoarea secţiune îşi propune să explice cum 
poate fi privit şi tratat ciclismul ca parte integrantă a 

politicii de transport şi planificării urbane pentru a crea 
condiţiile de bază pentru ca ciclismul să devină un mod 
de transport cu drepturi depline. 

2.5.1 Planificarea şi transportul urban

Planificarea şi transportul urban reprezintă de fapt 
designul sau re-designul spaţiului urban. O politică 
integrată de transport urban trebuie să determine 
cum şi când pot fi implementate planurile de transport 
urban. Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP), 
cunoscut şi sub numele de Plan de Transport Urban 
Durabil (SUTP), reprezintă rezultatul unei politici 
urbane de transport4. 

Doar oraşele sau cartierele noi pot fi realizate de la 
zero, lăsând deschise toate opţiunile. Majoritatea 
planificărilor urbane contemporane trebuie să 
folosească mediul construit existent ca punct de 
plecare. Este o sarcină mult mai grea decât începerea 
de la zero, din moment ce majoritatea spaţiului urban 
are deja o funcţie. Deci, fie că vrem să oferim facilităţi 
pentru maşini, să planificăm pentru un transport public 
mai bun sau să facilităm mersul pe jos sau cu bicicleta, 
acest lucru înseamnă că trebuie să dăm noi funcţii 
spaţiului urban. Fie că este vorba de transformarea 
unui spaţiu verde într-un drum, de transformarea unei 
parcări în pistă pentru biciclete, în toate cazurile ceva 
trebuie să se întâmple. Este absolut esenţial să luăm 
în considerare acest lucru, din moment ce mai ales în 
planificarea ciclismului, poate fi tentant faptul să vedem 
că este „disponibil” spaţiu pentru facilităţi de ciclism, 
implică faptul că nu tot spaţiul poate fi „folosit” pentru 
ciclism. O abordare integrată a planificării ciclismului 
şi transportului, totuşi,  ia în calcul toate modurile de 
transport şi nu permite o astfel de planificare izolată. 

După realizarea unei viziuni pentru oraş, a determinării 
obiectivelor sistemului de transport şi trafic (a se 
vedea capitolul 2.2), poate fi realizată o politică care 
să îndeplinească obiectivele. Viziunea şi obiectivele 
determină ce se aşteaptă de la viitoarele măsuri. Un oraş 
cu o viziune asupra întreţinerii şi îmbunătăţirii puterii 
şi competitivităţii portului său va lua decizii diferite 
şi va stabili priorităţi diferite asupra infrastructurii 
de transport, faţă de un oraş care doreşte creşterea 
atractivităţii din punct de vedere istoric şi turistic.

Totuşi, majoritatea oraşelor îşi vor baza politica de 
transport pe:

• Obiective de mobilitate – oamenii trebuie să 

  ajungă la destinaţie mai rapid, mai sigur şi mai 

4       EU (2012) 
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confortabil

• Obiective privind calitatea vieţi – trebuie să fie 
sigur, sănătos şi atractiv să locuieşti, munceşti şi 
să te distrezi în oraş

• Obiective economice – traficul şi transportul 
urban trebuie să sprijine dezvoltarea sănătoasă a 
economiei

Congestiile sunt una din principalele probleme pe 
care trebuie să le rezolve politicile de transport. Din 
moment ce congestiile reduc mobilitatea, acestea 
afectează negativ calitatea vieţii şi mediului şi dăunează 
economiei urbane, o politică eficientă de combatere a 
congestiilor deserveşte mai multor obiective. Totuşi, nu 
este disponibilă o soluţie facilă. O abordare integrată 
care să se adreseze tuturor modurilor de transport 
este esenţială. O soluţie des aplicată trebuie privită 
cu suspiciune: extinderea capacităţii rutiere. Acesata 
este în puţine cazuri soluţia problemelor, din moment 
ce – conform experienţelor din toată lumea – mai multe 
drumuri atrag mai multe maşini şi eventual conduc la 
congestii mai mari. 

Cea mai efectivă politică de combatere a congestiilor 
este o politică şi un plan integrate de transport ce 
face modurile alternative de transport mai atractive în 
detrimentul maşinilor. Oraşele care au urmat astfel de 
politici au congestii mai puţine şi un timp de deplasare 
mai redus. Singapore, care are o politică foarte 
restrictivă în ceea ce priveşte utilizarea maşinilor, 
este unul din cele mai bune exemple în acest sens, cu 
viteze ale maşinilor în orele de vârf ce nu scad sub 30 
km/h în centrul oraşului, spre deosebire de alte oraşe 
în care viteza este de 5 sau 10 km/h. Deşi nu există o 
reţetă standard pentru astfel de politici, se poate folosi 
următoarea abordare.

Un plan de transport urban pentru toate modurile:

• Planifică principalele rute pentru transportul 
public, aşa numitele linii trunchiate:

• Acestea trebuie să conecteze rezidenţii cu 
principalele destinaţii din oraş, cum ar fi centrul, 
universităţile, etc.

• Transportul public ar trebui să aibă o frecvenţă 
mai mare (metrou, tramvai,autobuz sau linii 
dedicate).

• Planifică structura principală a reţelei rutiere şi dă 
funcţii drumurilor:

• Realizarea relei de drumuri urbane principale 
de coridoare urbane cu funcţie de trafic pentru 
transport•

• Realizarea de zone verzi sau pentru pietoni 
(acestea sunt zonele de calmare a traficului din 
zonele rezidenţiale sau centrul oraşului, în aceste 

cazuri funcţia de trafic este foarte limitată sau 
chiar zero)

• Atribuirea funcţiei de drum colector drumurilor ce 
conectează coridoarele urbane (a.) cu zonele de 
calmare a traficului (b)

• Realizarea unei politici privind parcările în oraş

• Realizarea unei reţele ciclistice care conectează 
rezidenţii cu toate destinaţiile atractive din oraş şi 
realizarea unui plan pentru parcările de biciclete 
(a se vedea cap. 2.6).

2.5.1.1 Integrarea conceptului planului de 
mobilitate urbană durabilă (SUMP) în 
planificarea strategică teritorială şi 
urbană durabilă 

Conceptul a fost definit prima dată în 2004 de un grup 
internaţional de experţi ca urmare a proiectelor de 
cercetare şi cooperare europeană PILOT şi BUSTRIP 
astfel :

„Un plan privind mobilitatea urbană durabilă este 
un plan strategic conceput pentru a satisface 
nevoile de mobilitate ale persoanelor, instituţiilor şi 
întreprinderilor în cadrul oraşelor şi teritoriului lor de 
influenţă pentru o mai bună calitate a vieţii, bazându-
se pe practicile de planificare existente, considerente 
de integrare – implicare – participare – responsabilitate 
şi principii de monitorizare şi evaluare. El are ca bază 
de planificarea omul şi cerinţele acestuia pentru o viaţă 
sănătoasă şi prosperă în armonie cu mediul natural şi 
antropic accesibil tuturor, contrabalasând dezvoltarea 
economică cu echitatea socială şi protecţia mediului.”

Scopul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă 
(SUMP) este de a acoperi toate modurile şi formele de 
transport pentru persoane şi bunuri dintr-o aglomerare 
urbană, respectiv transport public şi privat, motorizat 
şi nemotorizat, pasageri şi mărfuri, activ şi pasiv 
(staţionare/parcare), pentru o bună accesibilitate 
pentru toţi în condiţii de siguranţă şi securitate, 
eficienţă economică şi de cost, efecte minime de 
poluare şi consum energetic.

Managementul mobilităţii este în primul rând o abordare 
de gestionare a problemelor de deplasare orientată către 
cerere şi ofertă în transportul de călători şi mărfuri, 
care implică parteneriate şi un set de instrumente care 
să sprijine şi să încurajeze schimbarea de atitudine şi 
comportament spre utilizarea modurilor durabile de 
transport. Aceste instrumente se bazează pe informaţii, 
comunicare, organizare, coordonare şi necesită o 
promovare adecvată grupurilor ţintă – navetişti, şcolari, 
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Scopul principal al managementului mobilităţii este 
concepţia unui sistem de transport pentru mobilitate 
durabilă şi realizarea reţelelor eficiente şi diversificate 
pentru a răspunde exigenţelor impuse de cererea 
de deplasare şi transport pentru pasageri şi mărfuri 
prin integrarea funcţională a utilizării terenurilor, a 
infrastructurilor şi serviciilor.

Managementul mobilităţii şi planurile de mobilitate 
durabilă pot fi iniţiate în moduri diferite la nivel de 
politici publice sau de la nivelul managementului 
individual, promovarea si lobby-ul fiind cruciale pentru 
a convinge posibilii actori-cheie implicaţi. Acest lucru 
poate fi realizat prin evidenţierea beneficiilor de către 
promotori – autorităţi publice centrale, regionale sau 
locale, operatori de transport public, societăţi pentru 
servicii de mobilitate colectivă şi individuală, companii 
de business şi producţie.

Factorul cheie este crearea de alianţe şi acţiuni de 
colaborare instituţională şi operativă.

Instrumentele principale sunt autorităţile responsabile 
pe probleme de mobilitate şi transport, centrele de 
mobilitate, consultanţii şi managerii de mobilitate, 
planurile de măsuri şi acţiune pentru managementul 
mobilităţii.

Managementul mobilităţii este diferenţiat de 
managementul sistemelor de transport, care în principal 
optimizează capacitatea de transport a infrastructurii 
prin influenţarea formării şi distribuţiei pe reţea a 
fluxurilor de trafic. Ele se diferenţiază prin modul de 
abordare a elementelor de planificare spaţială şi modul 
de soluţionare practică a problemelor de transport. 

Managementul mobilităţii urbane abordează 
modalitatea de opţiune şi decizie asupra mijlocului 
de deplasare şi transport utilizat înainte de formarea 
fluxurilor. El implică componenta emoţională, 
economică şi izocronică de opţiune oferind servicii 
adaptate cerinţelor individualizate pe categorii de 
utilizatori bazate pe o mai bună organizare, informare 
– comunicare şi coordonare.

Planul de mobilitate urbană durabilă (SUMP) şi 
managementul mobilităţii (MM) sunt componente 
principale în promovarea dezvoltării urbane şi 
teritoriale durabile. Împreună lansează un demers 
strategic de dezvoltare durabilă bazat pe participare 
activă a factorilor implicaţi şi tehnici de gestionare 
eficientă a sistemelor de transport cu rezultate 
benefice şi de durată asupra calităţii vieţii urbane prin 
optimizarea operativităţii sistemelor de transport, 
organizarea reţelelor şi aplicarea soluţiilor inovative şi 
a tehnologiilor pentru resurse energetice regenerabile. 

• Stabilirea responsabilităţilor pe paliere de 
competenţă (naţională, regională, locală) pentru 
elaborarea politicii de mobilitate şi implementarea 
coroborată a strategiilor şi planurilor de acţiune 
cu asigurarea coordonării orizontale şi verticale a 
activităţilor de management al mobilităţii pentru 
sistemele de transport urban şi teritorial.

• Definirea ariei de aplicabilitate, a obiectivelor şi 
priorităţilor în raport cu condiţiile specifice locale, 
naţionale şi regionale pentru atingerea obiectivelor 
generale de politică europeană în domeniu şi 
reglementarea activităţilor, competenţelor şi 
responsabilităţilor din domeniul planificării şi 
managementului de trafic şi de mobilitate.

• Promovarea cu transparenţă a planurilor de 
mobilitate şi a planificării integrate, cu precădere 
în oraşele cu peste 50 000 locuitori şi teritorii dens 
populate, prin implicare participativă în procesul 
de concepţie, implementare, monitorizare şi 
evaluare.

• Utilizarea instrumentelor potrivite pentru 
schimbarea comportamentală şi asimilarea 
bunelor practici din alte ţări adaptate sistemelor 
de transport deja existente, inclusiv prin campanii 
publice de informare şi publicitate mass-media.

• Promovarea transportului alternativ automobilului 
(promovarea ciclismului urban ca primă soluţie 
la îndemână) cu precădere în zonele urbane 
centrale, dense şi multifuncţionale şi aplicarea 
măsurilor de siguranţă în deplasare şi transport 
prin infrastructuri adecvate fiecărui mod şi mijloc 
de deplasare.

În practica planificării strategice urbane şi teritoriale 
a sistemelor de transport se utilizează la evaluarea 
prognozelor privind viitoarele volume de trafic 
indicatori sintetici specifici fiecărui oraş cum este spre 
exemplu indicele caracteristic de mobilitate urbană 
generală (Mα). 

Acest indicator caracterizează nivelul evolutiv al unui 
oraş din punct de vedere al structurii, nivelului de 
complexitate, servicii şi dezvoltare durabilă integrată a 
sistemelor urbane de transport. Un exemplu de evaluare  
este următoarea grilă de care cuprinde ponderea 
ciclismului urban în structura de transport urban:

Scara de determinare a indicelului Mα este cuprinsă în 
acest exemplu aplicabil şi oraşelor din România între 
valorile 0 şi 2, astfel încât pentru un total de 50 de 
puncte Mα = 1, iar pentru 100 de puncte acesta se 
dublează ajungând la valoarea 2 (1punct: Mα= 0,02).  
Grila este aplicabilă unei evaluări generale pe oraş în 
cadrul unui studiu general de circulaţie şi mobilitate 
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pentru fundamentarea documentaţiilor de urbanism 
faza Planului Urbanistic General (PUG). Indicele poate 
fi aplicat şi zonal pentru oraşe mari peste 300 000 
locuitori.

2.5.1.2 Includerea ciclismului în cadrul unei 
politici integrate de transport urban

Din moment ce în majoritatea oraşelor utilizarea 
maşinilor cauzează majoritatea problemelor de 
transport urban, o parte a soluţiei la aceste probleme 
poate fi găsită în constrângerea utilizării maşinilor. Acest 
lucru nu înseamnă că maşina trebuie cponsiderată un 
lucru „rău” ce trebuie combătut de fiecare dată când 
se iveşte ocazia, ci mai degrabă implică descurajarea 
utilizării maşinii atunci când timpul, spaţiul şi cazul 
permit utilizarea altui mijloc de transport mai potrivit 
şi mai eficient. Acest lucru lasă spaţiu pentru acele 
călătorii cu maşina, care nu pot fi substituite de alte 
moduri datorită lipsei unei alternative fezabile. Cele 
de mai sus implică faptul că promovarea reală a 
ciclismului ca mod de transport cu drepturi depline 
şi realizarea trecerii de la modurile motorizate de 
transport la ciclism necesită mai mult decât facilitarea 
ciclismului. Este necesară o politică mai integrată de 
transport care într-adevăr include o planificare pentru 
ciclism, dar doar ca parte integrantă a unei strategii 
mai mari pentru toate modurile de transport. O astfel 
de strategie nu doar intenţionează să facă ciclismul mai 
atractiv (politică de atragere), ci şi să facă modurile 
de transport motorizat mai neatractive (politică 
de împingere) şi bineînţeles să îmbunătăţească 
oportunităţile de transport public şi mers pe jos.

În unele ţări europene (Germania, Danemarca, Elveţia, 
Franţa etc.) aceste tipuri de politici sunt urmărite 
pentru a descuraja utilizarea privată a maşinilor şi 
pentru a face mersul pe jos, ciclismul şi transportul 
public mai atractiv. Intrumentele de politici includ o 
mare varietate de măsuri ce pot fi sub-divizate în trei 
categorii:

1. Măsuri de infrastructură pentru descurajarea 
utilizării maşinilor şi îmbunătăţirea alternativelor, 
cum ar fi:

• Noi linii de transport public pentru a îmbunătăţi 
acest serviciu

• Străzi sau zone fără maşini în centrul oraşelor

• Calmarea traficului în zonele rezidenţiale

• Reţele ciclistice în tot oraşul, cu facilităţi de 
parcare

2. Măsuri economice ca:

• Taxe mai mari pentru carburanţi şi vânzarea de 
maşini (de ex. Danemarca) 

• Taxe de parcare în centrul oraşului

• Taxă de drum (de ex. Singapore, Oslo, Londra)

Scara de determinare a indicelului Mα este cuprinsă în 
acest exemplu aplicabil şi oraşelor din România între val-
orile 0 şi 2, astfel încât pentru un total de 50 de puncte 
Mα = 1, iar pentru 100 de puncte acesta se dublează 
ajungând la valoarea 2 (1punct: Mα= 0,02).  Grila este 
aplicabilă unei evaluări generale pe oraş în cadrul unui 
studiu general de circulaţie şi mobilitate pentru fun-
damentarea documentaţiilor de urbanism faza Plan-
ului Urbanistic General (PUG). Indicele poate fi apli-
cat şi zonal pentru oraşe mari peste 300 000 locuitori.

“Rezultatele procesului SUMP de elaborare, imple-
mentare, analiză şi monitorizare pot avea un impact 
de dezvoltare atât în sens pozitiv (+), căt şi în sens 
negativ (–) la nivel de oraş, regiune sau zonă, ceea 
ce indică răspunsul sistemului socio-spaţial urban 
la implementarea măsurilor propuse şi în final ating-
erea sau nu a parametrilor stabiliţi pentru obiectivele 
planului. Schema următoare prezintă şi relaţia princi-
palelor etape SUMP cu documentaţiile de urbanism şi 
amenajarea teritoriului prevăzute de Legea 350/2001.
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3. Elemente de planificare 
integrată  a transportului în 
practică

Planificarea transportului nu este doar aplicarea 
aspectelor tehnice ci şi un compromis între multiplele 
interese. Spaţiul public este limitat şi fiecare grup de 
interese îşi vrea partea sa. Pietonii, bicicliştii, şoferii şi 
utilizatorii transportului public sunt cele mai puternice 
grupuri de interese care vor propriul spaţiu. Însă mai 
există şi alţi: furnizorii de servicii de închiriere biciclete 
care au nevoie de spaţiu pentru staţiile de închiriere, 
companiile pentru flota de maşini etc. Mai mult, 
fondurile şi resursele sunt limitate, iar atunci când se 
iau măsuri de promovare a ciclismului, trebuie avută 
mereu în vedere eficienţa. De aceea este esenţială o 
abordare planificată.

Experienţa a arătat că un plan de trafic bine definit, 
superordonat, prezintă cele mai bune posibilităţi de 
echilibrare a intereselor într-o manieră echitabilă: 
“Lucrând conform unui plan, avem cele mai bune 
şanse să protejăm interesele bicicliştilor.”5  Planurile 
strategice lucrează la diferite niveluri. Cele de bază 
sunt reprezentate de planurile naţionale ce se axează 
mai mult pe viziuni şi obiective la nivel naţional. 
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP) locale 
sau regionale sunt necesare pentru a formula idei despre 
toate modurile de transport şi pentru a implementa 
măsuri. Derivate din planurile naţionale de ciclism 
şi SUMP, strategiile locale de ciclism încorporează 
obiectivele şi ţintele locale şi naţionale.

Plan Naţional de 
Ciclism

Plan de Mobilitate 
Urbană Durabil

(SUMP)

Strategia Locală de Ciclism 

Nivel naţional

Nivel local

Specifice 
ciclismului

Toate modurile 
de transport

Figura 3: Relaţiile dintre planuri 
Sursa:  Ilustraţie proprie

5      CROW (2007) 

• Subvenţionarea transportului public

3.  Măsuri legale şi organizaţionale ca:

• Ferestre temporale pentru maşinile de 
aprovizionare, în centrul oraşului

• Posibilitatea de a lua bicicletele în tren, tramvaie 
sau autobuze

• Viteze mai mici în oraş (de ex. Graz)

• Reglementări privind parcarea pentru diferite zone 
(rezidenţiale, comerciale, centrul oraşului, etc.)

• Aplicarea reglementărilor privind parcarea 

• Planuri de management al mobilităţii pentru 
companii

În sfârşit, politica de transport urban trebuie să fie 
susţinută de politici de utilizare a teritoriului care să 
reducă distanţele de parcurs şi să asigure oportunităţi 
Desigur că politicile şi măsurile cuprind aspecte de 
infrastructură, economice, legale şi organizaţionale 
pentru transportul public.

Efectul acestor măsuri şi politici privind ciclismul poate 
fi semnificativ. În multe cazuri, politicile şi planurile, 
altele decât cele care includ facilităţi pentru ciclism au 
fost mai eficiente în trecerea la utilizarea bicicletei şi 
în îmbunătăţirea circumstanţelor pentru ciclism decât 
doar realizarea de piste şi benzi pentru biciclete.

În Amsterdam, de exemplu, utilizarea bicicletei în 
centrul oraşului a crescut în anii ’90, mai ales datorită 
politicilor de restricţie pentru maşini, cum ar fi creşterea 
tarifelor de parcare. Cercetările au arătat că realizarea 
de infrastructură nouă pentru biciclişti a avut doar un 
rol minor în creşterea gradului de utilizare a bicicletei.
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“În ciuda beneficiilor unei abordări planificate, politica 
de ciclism este adeseori un proces ad-hoc. Acest 
lucru se datorează în mare parte faptului că bicicleta 
cauzează puţine probleme, apărând în discuţie doar 
atunci când trebuie rezolvate probleme cauzate de 
alţi participanţi la trafic. Mai mult, politica de ciclism 
poate fi cu greu controversată. Un alt aspect este faptul 
că oamenii optează pentru bicicletă din mai multe 
motive pozitive. Ei se bucură de avantajele ciclismului: 
este sănătos, prietenos mediului, rapid, distractiv aşa 
că atenţia permanentă asupra politicii este doar logică. 
Vorbind la modul general, politica locală de transport 
şi trafic este inclusă în politica de transport şi trafic a 
autorităţii regionale. Acelaşi lucru se aplică şi politicii 
de ciclism. Însă în plus faţă de această coordonare 
administrativă şi politică, este vitală şi o coordonare 
„la faţa locului”. Legăturile ciclabile sunt în general 
locale şi trebuie stabilite la scară locală. De multe ori 
acestea depăşesc graniţele municipale, astfel că este 
inevitabilă coordonarea politicilor.6”  

De multe ori planificarea are loc pentru că este 
obligatorie. Aceste planuri acoperă de cele mai multe 
ori utilizarea terenurilor pentru a asigura o dezvoltare 
organizată a teritoriului. Există şi planificare sectorială 
ce acoperă anumite probleme, cum ar fi: şcoli, 
spitale, autostrăzi sau căi ferate. Toate aceste planuri 
obligatorii sunt numite planuri formale. Adeseori sunt 
implementate în cadrul unei proceduri bine definite. 
Pe de altă parte, planificarea informală a devenit din 
ce în ce mai des întâlnită. Conţine unelte şi proceduri 
de planificare mai flexibile, deoarece nu au o formă 
reglementată. Sunt utilizate pentru a ajuta planurile 
formale sau pentru realizarea de planuri pentru 
subiecte care nu sunt reglementate. În practică este 
adeseori posibil să inter-conectăm planurile formale 
cu cele informale. Tabelul 3 prezintă comparaţii între 
planificarea formală şi cea informală.

Dacă ciclismul face parte dintr-un plan formal sau 
informal, depinde de situaţia din fiecare ţară. UE 
recomandă implementarea unui Plan de Mobilitate 
Urbană Durabil (SUMP), însă acesta nu este obligatoriu. 
Totuşi, guvernele naţionale au posibilitatea obligării 
municipalităţilor să realizeze aceste Planuri. Dacă o 
municipalitate are de realizat un SUMP, integrarea 
ciclismului este o practică obişnuită. Însă ciclismul 
poate face obiectul şi altor planuri formale.

Din moment ce nu este afectată legislaţia, este posibil 
să se realizeze planuri informale pentru ciclism. Totuşi, 
nu vor avea aceeaşi pondere ca un plan formal, însă tot 
vor putea avea un impact politic.

6       CROW (2007) 
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Formal planning Informal planning
Bindingness Legally binding Politically binding
Time scale Medium term Short to medium term

Spatial scale Area-wide;  
large scale

Limited; project-oriented;  
small scale

Participation Legal procedure;
top-down-input

Cooperative participation;
bottom-up-propositions

Priority Plan-oriented Action-oriented

Strength
Restrictive;  
normative;  
able to decide conflicts and enforce decisions 

Proactive;  
open to the users

Weakness Hierarchic-centralistic;  
inflexible

Often limited, if participants are unwilling to compro-
mise

Tabelul 1    Formal and informal planning 
Sursă:  Krappweis 2008

3.1 Planul naţional de ciclism

Prin prezentarea unui plan naţional de ciclism, un 
guvern scoate în evidenţă angajamentul politic de a 
promova ciclismul ca parte a dezvoltării transportului 
durabil. Măsurile, propunerile şi schemele descrise 
în acest document au ca obiectiv îmbunătăţirea 
semnificativă a condiţiilor de bază pentru ciclism. 
Este clar că promovarea ciclismului şi utilizarea mai 
mare a bicicletelor nu poate fi reglementată sau 
impusă de către stat. Politica de ciclism necesită 
persistenţă şi continuitate. Acest lucru implică 
creşterea conştientizării publicului într-o manieră 
potrivită şi popularizarea ciclismului dar şi schimbarea 
comportamentului atunci când vine vorba de selectarea 
unui sistem de transport.7 

Obiectivul unui plan national de ciclism este acela de 
a iniţia noi metode şi strategii de implementare pentru 
promovarea ciclismului, de a furniza recomandări de 
acţiuni, şi în general, de a contribui la crearea unui 
mediu propice ciclismului. Un plan naţional de ciclism 
poate asigura sprijin financiar pentru anumite măsuri, 
cum ar fi realizarea de piste de biciclete sau dezvoltarea 
unei strategii locale de ciclism8 . Totuşi, de mai multe 
ori formulează obiective şi defineşte domenii de acţiune 
ce vor fi luate în considerare în timpul procesului de 
planificare locală.

3.2        Planurile de Mobilitate Urbană Durabile 
(SUMP)

Planificarea teritoriului şi planificarea traficului sunt 
strâns legate. Deplasarea este întotdeauna legată de un 
scop anume, de exemplu naveta la serviciu, deplasarea 
la centrele comerciale etc. Din moment ce locurile de 
muncă, instituţiile de învăţământ, serviciile sunt din 
ce în ce mai mult separate geografic, oamenii trebuie 

7      BMVBS (Ed.) (2002) 
8      BMVBS (Ed.) (2002) 

să se deplaseze pentru a-şi satisface nevoile (a se 
vedea capitolul 2.3). Astfel că traficul este rezultatul 
dezvoltării  aşezărilor.

UE recomandă implementarea Planurilor de Mobilitate 
Urbană Durabile (SUMP) pentru adresarea problemelor 
legate de mobilitate. SUMP nu sunt obligatorii, însă ajută 
municipalitatea să utilizeze în cel mai bun mod posibil 
infrastructura de transport, realizând o coordonare 
între diversele moduri de transport şi promovarea celor 
mai puţin poluante9.

 

9       EU 2007 
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Studiu de caz: Masterplan Fiets –Strategia de ciclism 
a Olandei

Condiţii:

• Lungă tradiţie în ciclism

• Scădere în utilizarea bicicletei începând cu anii 
’50

• Creştere a utilizării maşinilor începând cu anii 
’60

• Criza petrolului şi numărul de accidente au dus 
la regândirea mobilităţii în anii’70

• Promovarea ciclismului în numeroase oraşe a 
fost sprijinită de guvern începând cu anii’80:

• Infrastructură nouă:

  ◌ 1978: 9.300 km de piste de biciclete

 ◌1988: 16.100 km de piste de biciclete

• Efect: creştere masivă a utilizării bicicletei

Obiective naţionale ale Masterplan Fiets:

• Sprijinirea trecerii de la maşină la bicicletă

• Sprijinirea trecerii de la maşină la sistemele 
bike&ride

• Creşterea siguranţei pentru biciclişti

• Protecţie împotriva furturilor de biciclete

• Îmbunătăţirea parcărilor pentru biciclete

• Promovarea imaginii bicicletei

112 proiecte realizate în cadrul Masterplan Fiets; de 
exemplu:

• Infrastructură:

• Realizarea de dulapuri pentru biciclete şi piste de 
biciletă la aeroportul Schiphol pentru angajaţi (50 
% mai mulţi biciclişti)

• Designul reţelelor în mai multe oraşe

• Testarea parcărilor automate pentru biciclete

• Cercetare: 

• Relaţia dintre modul de transport şi comporta-
mentul comercial (biciclişti cheltuie mai puţin la 
o vizită, însă revin mai des; concluzia: modul de 

transport este irelevant)

• Posibilitatea utilizării bicicletei pentru navetă 
(vestiarele, parcările pentru biciclete, zone cu 
restricţii pentru parcarea maşinilor – iniţiative 
puternice)

• Comparaţie a costurilor şi beneficiilor privind in-
vestiţiile în infrastructura de ciclism (investiţiile 
în infrastructura de ciclism economisesc bani 
deoarece se cheltuie mai puţin pe traficul mo-
torizat)

• Promovarea ciclismului:

• Campanie de imagine în aeroportul Schiphol

• Broşuri şi buletine de ştiri despre proiecte 

• Rezultate:

• Creştere a utilizatorilor de biciclete

• Cu toate acestea şi o creştere a utilizatorilor de 
maşini 

• Creşterea cunoştinţelor privind obiceiurile de 
ciclism

• Realizarea faptului că nu toate aspectele pot fi 
influenţate de politicile de ciclism

• Realizarea importanţei unei abordări integrate a 
traficului şi aşezărilor

• Strategia a sprijinit înţelesul de trafic cu bicicle-
ta 

• Realizarea faptului că cerinţele sociale cum ar 
fi nevoia crescândă de mobilitate nu poate fi 
satisfăcută doar de ciclism 10 

Figura 4:  Biciclete în Olanda 
Sursa:      www.bicy.it

10      DM (Ed.) (1999)
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Figura 5: Ciclul de planificare SUMP

În cadrul unui SUMP sunt definite dezvoltările dorite 
ale tuturor modurilor de transport. Planul trebuie să fie 
integrativ, însemnând că toate modurile de transport 
trebuie văzute împreună ca un sistem de transport. 
Fiecare mod de transport este complementar celorlalte. 
Definirea şi localizarea porţiunilor în care aceste 
moduri de transport se întretaie este fundamentală, de 
ex.: localizarea facilităţilor Park+Ride sau Bike+Ride, 
staţiilor de car-sharing sau de închiriere biciclete.

“Pentru a realiza o abordare integrată, un plan privind 
infrastructura de ciclism şi măsurile suplimentare trebuie 
bazat pe un plan integrant de trafic şi transport. Numai 
atunci va fi posibilă cântărirea intereselor diverşilor 
participanţi la trafic şi atribuirea divreselor moduri de 
transport în locurile în care acestea funcţionează cel 
mai eficient.”1110

SUMP conţine obiectivele şi viziunile viitoare pentru 
sectorul de transport, pe 10 – 15 ani. Fiecare obiectiv 
trebuie cuantificat ţinând cont de timpul de realizare şi 
în cifre (procentaje) absolute sau relative. Aceste 

11      CROW (2007) 

obiective trebuie să fie măsurate de un indicator anume. 
Indicatorul trebuie să fie exprimat într-o unitate de 
măsură ce poate fi monitorizată şi evaluată. Conceptul 
de bază pentru o planificare durabilă a transportului din 
care pot deriva obiective, este:

• Evitarea sau minimizarea traficului motorizat

• Schimbarea traficului motorizat cu cel durabil (de 
ex. transport public sau ciclism)

• Gestionaţi traficul ce nu poate fi evitat într-o 
manieră cât mai acceptabilă (cea mai eficientă şi 
cea mai puţin dăunătoare)

Obiective tipice în realizarea planurilor de transport 
sunt:

• Mobilitate “compatibilă cu oraşul” 

• Extinderea capacităţii transportului public, 
ciclismului şi traficului pietonal

• Gestionarea parcărilor

• Gestionarea controlului traficului / utilizarea 
telematicii

• Îmbunătăţirea calităţii aerului  
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•  Reducerea zgomotului

•  Protecţia mediului

•  Accesibilitatea 

Pe baza acestor obiective sunt formulate măsuri 
potrivite. Aceste măsuri pot fi pachete mai mici 
sau mai mari pe care municipalitatea doreşte să le 
implementeze în următorii 10 – 15 ani. Pentru fiecare 
mod de transport în parte trebuie definite măsuri 
specifice. Măsurile pot fi de exemplu extinderea liniilor 
de tramvai existente, construirea de infrastructură de 
ciclism sau implementarea unor zone cu restricţii de 
viteză de 30 km/h. Fiecare măsură agreată trebuie 
inclusă în planul de dezvoltare al traficului.

Mai mult, experienţele au arătat că evaluarea unui astfel 
de plan de dezvoltare al traficului este fundamentală. 
O evaluare conţine întotdeauna un studiu asupra 
situaţiei existente (înainte de implementare). După 
câţiva ani trebuie realizată o altă evaluare care să 
examineze progresul realizat în diferite sectoare.

Lectură facultativă:

Bührmann, Sebastian; Wefering, Frank (Eds.) (2011): GHID – Realizarea şi Implementarea unui Plan de Mobili-
tate Urbană Durabil (www.mobilityplans.eu).

Studiu de caz: Masterplan de transport - Viena

Oraşul Viena (1,7 milioane de locuitori) a adoptat 
masterplanul de transport în 2003. A fost făcută o 
evaluare în 2008, după ce 56% din proiectele şi 
măsurile propuse au fost implementate. Masterplanul 
din 2003 conţinea obiective bine definite cu indica-
tori măsurabili şi ţinte pentru dezvoltarea acestor 
indicatori (procentaje în perioade de timp)12. 

Obiective (selecţie de obiective ce se referă la uti-
lizarea bicicletei):

• Reducerea gradului de utilizare al maşinilor până 
la 25 % (pe termen lung)

• Creşterea gradului de utilizare al bicicletei cu 
până la 8 % (pe termen scurt), creşterea utilizării 
transportului public de la 34 % la cel puţin 40 % (pe 
termen mediu)

• Reducerea emisiilor de CO2  per cap de locuitor cu 
5 % până în 2010

• Îmbunătăţirea mediului propice bicicletelor în 
oraş (senzaţie subiectivă privind condiţiile uti-
lizării bicicletei)

• Acoperirea lacunelor din reţeaua de ciclism (vi-
ziune)

• Implementarea unei infrastructuri înalt calitative 
(viziune)

• Amestecarea traficului prin implementarea de mai 
multe zone cu limită de viteză de 30 km/h 

 
12      Oraşul Viena (Ed.) (2005) 

• Deschiderea străzilor cu sens unic pentru a fi fo-
losite de biciclişti în ambele sensuri

• Crearea de facilităţi de parcare sigure şi confort-
abile

• Crearea de facilităţi BIKE+RIDE acoperite şi su-
pravegheate la periferie

• Asigurarea unui buget pentru realizarea de infra-
structură de ciclism în perioada 2003 – 2008 de 
30 Mil. EUR

Noul concept de planificare strategică şi integrată a 
mobilităţii promovat de politica europeană de trans-
port asigură implicarea tuturor actorilor responsabili 
inclusiv a locuitorilor în calitate de utilizatori de in-
frastructuri, mijloace de transport şi servicii în re-
alizarea în elaborarea şi implementarea Planurilor 
de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP). 

Acest tip de plan nu este o simplă documentaţie de 
specialitate, ci este de fapt un proces participativ 
care asigură cadrul de desfăşurare a setului de acţi-
uni complexe de elaborare – avizare – implementare 
– monitorizare – evaluare în 4 etape/faze principale 
şi 4 intermediare.
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3.3 Strategia locală de ciclism

O strategie de ciclism formulată în cadrul unui plan 
strategic pentru ciclism este o unealtă utilă pentru 
organizarea măsurilor de promovare a ciclismului. 
Poate fi derivată dintr-un plan mai mare, cum ar 
fi o strategie naţională de ciclism, un SUMP, un plan 
de utilizare a teritoriului sau alt plan de acest fel. 
Dacă nu există planuri, o strategie de ciclism trebuie 
să fie mai comprehensivă. Alte planuri mai mari de 
obicei furnizează viziuni şi obiective pentru procesul 
de planificare. Dacă nu sunt furnizate viziuni sau 
obiective, este important ca acestea să fie dezvoltate în 
cadrul strategiei de ciclism. Integrarea acestor planuri 
este foarte importantă. Obiectivele contrastante, 
care vor provoca discuţii şi întârzieri în procesul de 
implementare, pot fi evitate. Dacă ţara are un plan 
naţional de ciclism, ca de ex. Germania (Nationaler 
Radverkehrsplan) sau Olanda (Masterplan Fiets), 
obiectivele şi măsurile trebuie să fie în concordanţă 
cu cele din masterplanuri. Fiecare măsură trebuie 
verificată atent pentru a evita interferenţele negative.

Crearea de spaţiu pentru biciclişti şi pentru nevoile 
lor este necesară pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de ciclism, însă trebuie să concureze cu diverse alte 
utilizări ale spaţiului public, pentru resursele şi spaţiul 
limitat. Un plan strategic sprijină această acţiune 
prin organizarea eforturilor şi dacă este susţinută 
şi de politicile locale şi administraţie, devine o 
unealtă puternică în cadrul acestei competiţii. 13 11 

Planul de dezvoltare ciclistic conţine strategia de 
ciclism a municipalităţii, respectiv a autorităţii locale. 
Realizarea unui astfel de plan urmează o procedură 
similară altor planuri de transport. Diferenţa constă 
în faptul că sunt incluse doar măsuri cu privire la 
ciclism şi sunt definite doar obiective şi viziuni pentru 
ciclism. Bineînţeles că aceste obiective nu trebuie 
să se opună obiectivelor din SUMP, din moment 
că acesta din urmă are o prioritate mai mare. 

Pentru a încuraja şi promova ciclismul, sprijinul 
diverşilor factori interesaţi este întotdeauna necesar 
la fel ca şi ajutorul altor grupuri. Colaborările, 
parteneriatele şi alte tipuri de sprijin sunt de o mare 
importanţă pentru orice fel de acţiune ce urmează 
a fi întreprinsă, fie că aparţine administraţiei 
publice, unei asociaţii de ciclism sau altei organizaţii 
publice. Cum să integrăm factorii interesaţi şi alte 
grupuri se va detalia în Partea a IV-a Comunicare.

Ciclul unui plan de dezvoltare trebuie să fie ghidat 

13      Consorţiul PRESTO (2010a)  

de o viziune asupra viitorului oraşului. Această 
viziune trebuie să fie formulată cât mai explicit 
şi să corespundă obiectivelor municipalităţii. 

Conform viziunii, obiectivele trebuie identificate astfel 
încât să definească aspecte ce trebuie îmbunătăţite, 
legate de ciclism. Aceste obiective trebuie să 
corespundă cu nevoile specifice ale cetăţenilor, 
condiţiilor oferite de infrastructură şi gradul prezent 
de utilizare al bicicletei. Obiectivul general al unui 
plan de dezvoltare pentru ciclism ar trebui să fie: 

• Creşterea gradului de utilizare al bicicletei 
în comparaţie cu alte moduri de transport

În plus, trebuie definite şi alte obiective:
• Îmbunătăţirea situaţiei ciclismului utilitar

• Îmbunătăţirea situaţiei locale privind mobilitatea

• Creşterea siguranţei în trafic

• Avansarea problemelor de ciclism în cadrul 
proceselor decizionale din municipalitate

• Integrarea mai bună a problemelor de transport în 
alte procese de planificare, etc.

Ca exemplu de plan integrat de dezvoltare a ciclismului, 
oraşul Munchen (Germania)  a definit, în afară de 
obiective, şi următoarele sfere de activităţi în cadrul 
strategiei de ciclism1412

• Creşterea numărului şi calităţii facilităţilor de 
parcare pentru biciclete.

• Creşterea calităţii materialelor folosite la pistele 
pentru biciclete.

• Creşterea calităţii facilităţilor BIKE + RIDE în toate 
anotimpurile.

• Creşterea procesului de marketing şi de informare.

• Realizarea de studii şi cercetări în trafic.

• Îmbunătăţirea coordonării dintre oraş şi 
municipalităţile vecine.

Creşterea gradului de utilizare al bicicletei va fi mai 
mare dacă există un masterplan pe termen lung. 
Măsurile singulare izolate vor avea un impact, însă 
rezultatele vor fi întotdeauna mai bune şi mai durabile 
dacă va exista o strategie de ciclism comprehensivă şi 
sistematică. 

Utilizarea bicicletei ca parte a mobilităţii pentru 
distanţe scurte contribuie la crearea unui mediu 
propice dezvoltării prin evitarea zgomotului şi emisiilor, 
necesitatea unor spaţii mai mici şi scăderea riscului 
de acci dente. Datorită cerinţelor pentru spaţii mici, 
bicicleta contribuie la conservarea infrastructurii 
apropiate de reşedinţă. Datorită vitezelor mici şi 
posibilităţilor de comunicare şi interacţiune directă 

14        Oraşul Munchen (2009) 
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a acestora sub presiunea unei motorizări excesive şi a 
unei necesităţi de mobilitate în continuă creştere în 
care ciclismul urban ocupă un rol important ca soluţie 
pentru o mobilitate urbană durabilă şi sănătoasă. 
Prosperitatea economică şi locurile de muncă, 
incluziunea socială, protecţia mediului şi îmbunătăţirea 
mobilităţii şi a condiţiilor de transport sunt în acest 
sens complementare promovării ciclismului urban şi 
regional.

Strategiile de dezvoltare urbană şi obiective specifice 
trebuie să se combine şi să se sprijine reciproc în 
acţiunile lor asigurând o dezvoltare integrată a tuturor 
elementelor ce concură în realizarea unui cadru 
construit şi instituţional benefic pentru calitatea vieţii 
locuitorilor pentru a asigura:

• îmbunătăţirea vitalităţii economice a oraşelor 
care să promoveze o dezvoltare policentrică 
echilibrată a sistemului urban european, în special 
în regiunile rămase în urmă, prin încurajarea 
inovaţiei, creşterea productivităţii şi exploatarea 
noilor surse de creare a locurilor de muncă în 
special în oraşele mici şi mijlocii, precum şi în 
oraşele mari.

• creşterea productivităţii şi competitivităţii într-un 
mod echitabil şi organizarea accesului la beneficii 
prin reducerea excluziunii sociale şi îmbunătăţirea 
siguranţei generale

• dezvoltarea urbană durabilă şi integrată care 
să evite impunerea de costuri de dezvoltare 
asupra mediului propriu şi global, al zonelor 
rurale periurbane şi regiunilor prin transfer de 
responsabilitate şi afectarea generaţiilor viitoare.

În acest context Comisia Europeană a lansat după 
anul 2000 numeroase iniţiative şi programe de 
finanţare a proiectelor naţionale, regionale, locale 
sau de cooperare internaţională şi transfrontalieră. 
Proiectele fundamentate pe datele proiectului 
de “Urban audit” dezvoltat începând cu anul 
2001 de către DG REGIO cu sprijinul Eurostat, 
cuprind din 2006 peste 300 de oraşe europene. 
Obiectivele principale ale acestor proiecte sunt:

• Consolidarea atractivităţii oraşelor din punct de 
vedere al transportului, serviciilor, mediului şi 
cadrului cultural

• Promovarea dezvoltării echilibrate între diversele 
oraşe şi consolidarea relaţiilor dintre zonele 
urbane, rurale şi peri-urbane Alpha

• Îmbunătăţirea şanselor de angajare prin facili-
tarea creării locurilor de muncă şi reducerea dis-
parităţilor dintre zonele funcţionale / cartiere, 
pe de o parte, şi grupuri sociale, pe de altă parte

cu biciclistul, bicicleta revitalizează spaţiile publice şi 
creşte siguranţa publică. 

Următoarele capitole descriu etapele necesare 
realizării unui plan strategic de ciclism. Aceste etape 
sunt sumarizate în Figura 6.

• Obiective şi ţinte: 

-   Formularea obiectivelor

- Coeziune, distanţa cea mai scurtă, confort, 
atractivitate

• Analiza: 

-  Inventarierea infrastructurii existente

-  Viteza şi intensitatea traficului motorizat

-  Punctele în care se produc cele mai multe accidente

-  Întâlniri publice

• Concepţie: 

-  Designul unei reţele

-  Conceperea de măsuri şi scenarii

-  Costatarea eficacităţii costurilor

• Implementare: 

-  Design tehnic

- Compilarea măsurilor în cadrul unui program de 
implementare (prioritizare)

• Sfârşitul proiectului:

-  Evaluare

-  Lucru continuu

-  Noi proiecte

 

         

Figura 6: Implementarea unei strategii de ciclism
Sursa:  Ilustraţie proprie pe baza CROW 2007

În ciuda diversităţii lor, oraşele şi localităţile din 
întreaga Europă, inclusiv din România, se confruntă cu 
provocarea comună privind dezvoltarea urbană durabilă 
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• Combaterea delincvenţei şi a sentimentului de in-
securitate din viaţa urbană

• Creşterea confortului şi a securităţii şi siguranţei 
de deplasare şi transport

• Implicarea eficientă a tuturor părţilor interesate 
în procesul de planificare – implementare – evalu-
are – monitorizare a acţiunilor şi proiectelor pro-
movate la nivelul autorităţilor publice responsa-
bile şi a edililor

• Promovarea reţelelor de schimb de experienţă

• Dezvoltarea mecanismelor de inginerie financiară 
pentru utilizarea fondurilor structurale şi realiza-
rea efectului de pârghie maximă de dezvoltare

Prin raportul european asupra transportului urban din 
2009 s-a conturat imaginea acestui domeniului în cadrul 
politicii europene de transport după aplicarea preved-
erilor din Carta Albă a Transporturilor 2001. Raportul a 
cuprins analize legislative, cantitative şi calitative prin 
care s-au stabilit direcţiile de abordare a problemelor 
mobilităţii generale şi urbane în perspectiva evoluţiei 
în 2020 adoptate în Carta Albă a Transporturilor 2011 
– „Roadmap to a Single European Transport Area - To-
wards a competitive and resource efficient transport 
system”:

• Integrarea eficientă, interoperatibilitatea şi in-
terconectarea între diferitele moduri şi reţele de 
transport sunt caracteristicile cheie ale unui sis-
tem de transport eficient care poate facilita trans-
ferul intermodal 

• Soluţiile inovative şi de transport public accesibile 
sunt la rândul lor cheia pentru schimbările com-
portamentale şi încurajarea celor dependenţi de 
utilizarea automobilelor şi vehiculelor proprii de 
a folosi cât mai mult transportul public, mersul 
pe jos şi bicicleta pentru a explora noi forme de 
mobilitate, ca de exemplu bike/car-sharing, car-
pooling şi utilizarea bicicletelor în sistem public.

• Mijloacele alternative de transport sunt de aseme-
nea promovate prin politica europeană de mobil-
itate şi transport, cum ar fi bicicletele electrice, 
scuterele şi motociclete, precum şi taxiurile cu un 
important rol în descongestionarea traficului auto 
şi promovarea mijloacelor ecologice cu efecte 
benefice asupra climatului şi sănătăţii generale a 
oraşului şi populaţiei. 

• Campaniile de gestionare a mobilităţii au un rol im-
portant pentru a influenţa benefic comportamen-
tul de călătorie al populaţiei indiferent de vârstă, 
atrăgând atenţia asupra opţiunilor de transport 
durabil şi implicând angajatorii, administraţiile 
publice şi transportatorii prin oferte de stimulare 
financiară, reglementări de accesibilitate, staţion-

are şi parcare, bicicleta fiind o opţiune accesibilă 
în acest sens

• Observatoare de mobilitate şi transport urban sub 
formă de platforme informative virtuale care să 
asigure accesibilitatea tuturor celor interesaţi 
la informaţii, servicii specifice, bănci de date şi 
instrumente de lucru sau orientare în planificar-
ea călătoriilor pe trasee optime corespunzătoare 
nevoilor de accesibilitate la mijloacele şi reţelele 
de transport, schimburi de bune practice şi sesiuni 
de training.

• Optimizarea lanţurilor logistice intra şi extraur-
bane prin interconectarea modală a acestora pe 
distanţe lungi şi foarte lungi, asigurarea integrării 
în cadrul planurilor locale de transport pentru 
livrări directe şi rapide, inclusiv pentru vehiculele 
de transport velo pentru distribuţie şi mărfuri.

• Promovarea instrumentelor pentru sisteme inteli-
gente de transport (STI) de interconectare inter-
modală, ticketing şi plată la nivelul spaţiului co-
munitar, cu precădere pentru gări şi aeroporturi 
sau platforme logistice, parcuri industriale şi de 
business care să permită creşterea accesibilităţii 
bicicletei.

Oraşele sunt parteneri principali şi relevanţi în acest 
proces. Ele nu sunt doar locuri în care cetăţenii euro-
peni locuiesc şi muncesc, ele sunt, de asemenea, ac-
tori implicaţi direct prin autorităţile locale care au un 
număr tot mai mare de responsabilităţi în toate statele 
membre ale Uniunii Europene.

3.3.1  Obiective şi ţinte

Obiectivul care stă la baza majorităţii planurilor strate-
gice de ciclism este acela de a atrage mai mulţi cetăţeni 
să utilizeze bicicleta. Însă cum poate fi atins acest lucru 
şi ce trebuie să fie făcut, diferă de la oraş la oraş. Fie-
care strategie de ciclism începe cu conştientizarea unei 
anumite probleme sau cu apariţia unei anumite idei. În 
acest context, problema poate fi că mai mulţi biciclişti 
pot fi răniţi, că unele părţi ale oraşului nu dispun de o 
infrastructură adecvată ciclismului sau nu sunt legate 
unul de altul. Cele mai importante obiective funcţion-
ale în planificarea de ciclism sunt:

•  Coeziunea 

•  Parcurgerea cât mai directă a distanţei

•  Siguranţa 

•  Confortul

•  Atractivitatea 

Acestea sunt descrise în detaliu în capitolul 4.1. Obiec-
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Figura 7: Schimb de experineţă cu factorii interesaţi 
Sursă:     TUHH 2012

În capitolul 5.1 sunt prtezentaţi câţiva indicatori care vor 
ajuta la evaluarea situaţiei curente şi la monitorizarea 
progresului. Există de asemenea o unealtă pentru 
evaluarea sistemică a politicilor de ciclism existente, 
denumită BYPAD. Este descrisă în detaliu în capitolul 6.

Este posibil să includem şi factori interesaţi în 
cercetarea iniţială. Poate fi de ajutor consultarea 
persoanelor care deja utilizează bicicleta pentru a 
afla despre experienţele lor în situaţia prezentă şi ce 
dificultăţi au întâlnit. Alte persoane interesate pot fi 
autorităţile locale. Cum se realizează acest lucru este 
prezentat în Partea a IV-a Comunicare.

3.3.3 Etapa de concepţie

Pe baza rezultatelor analizei şi ţintelor stabilite, în 
această etapă se dezvoltă măsuri de îmbunătăţire a 
ciclismului, conform obiectivelor strategiei. Ideile şi 
soluţiile trebuie dezvoltate şi incluse într-un plan de 
acţiune. Măsuri posibile pot fi găsite prin revizuirea 
soluţiilor existente sau, dacă acestea nu sunt potrivite, 
pot fi dezvoltate unele noi. Exemple de bune practici 
pot fi găsite în mediul on-line, în cadrul jurnalelor de 
ciclism sau publicaţiilor de specialitate. 

La nivel strategic apar probleme tipice în ceea ce 
priveşte cerinţele reţelelor ciclistice. De exemplu: 
dacă reţeaua nu acoperă puncte de plecare şi sosire 
importante pentru biciclişti, atunci problema o 
reprezintă lipsa coeziunii. Dacă analiza arată prezenţa 
unor deficienţe, un obiectiv al etapei de concepţie ar 
putea fi îmbunătăţirea reţelei de ciclism. Depinzând 
de situaţie, acest lucru poate însemna construirea 
de infrastructură între centrul oraşului şi o zonă 
rezidenţială. Această problemă este descrisă în detaliu 
în capitolul 4.2. 

O altă problemă poate fi existenţa conexiunilor, însă 
acestea conţin (prea) multe ocolişuri şi timpi morţi. 
Măsurile pentru îmbunătăţirea acestei situaţii ar putea 
include deschiderea străzilor cu sens unic pentru o 
mai bună conectivitate sau construirea de noi legături 
(poduri, tunele) pentru a scurta distanţele de deplasare. 

Întârzierile se produc adesea la semafoare. Aici există 
posibilitatea scurtării timpului de aşteptare pentru 
biciclişti, construirea de sensuri giratorii sau găsirea de 
rute alternative cu mai puţine intersecţii. 

Dacă tot mai mulţi oameni se rănesc utilizând bicicleta, 
atunci „lipsa siguranţei” este problema. Măsurile 
posibile pot viza dezamorsarea zonelor critice în care 
se întâmplă accidente cel mai des. Alte măsuri ar putea 
implica campanii de siguranţă rutieră sau lecţii de 
ciclism pentru grupurile vulnerabile (cum ar fi elevii). 

După definirea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor 
de ciclism, trebuie selectate cele mai potrivite. Pentru 
a lua această decizie, este posibil lucrul cu scenarii. 

tivele formulate la început pot fi largi sau vagi datorită 
faptului că problemele nu sunt analizate pe deplin. Însă 
odată cu înaintarea proiectului, acestea trebuie trans-
formate în ţinte mult mai clare şi mai detaliate (a se 
vedea capitolul 2.2). 

3.3.2 Analiza 

După ce vă formaţi o idee despre ce anume doriţi să în-
depliniţi cu ajutorul strategiei, este necesar să adunaţi 
cât mai multe informaţii despre situaţia existentă. Este 
important să se acopere toate aspectele relevante pen-
tru descrierea şi soluţionarea problemei şi asistenţa 
în atingerea acestor obiective. Este important să se 
cunoască de ce oamenii nu sunt atraşi de ciclism. Plan-
ificarea strategică a infrastructurii de ciclism înseamnă 
adunarea a cât mai multă informaţie despre mediul 
ciclistic existent. Aceasta nu include numai infrastruc-
tura ci şi servicii şi factori interesaţi importanţi. Tre-
buie să fim siguri că am acoperit toate problemele im-
portante înainte de organizarea procesului.

Acestă etapă se referă la cunoaşterea tuturor infor-
maţiilor despre situaţia dată şi problemele existente. 
Dacă se găsesc deficienţe, următorul pas îl reprezintă 
găsirea unei soluţii. După realizarea analizei, trebuie 
formulate ţinte detaliate. Este important să putem 
măsura aceste ţinte. Acest lucru poate fi asigurat prin 
definirea unor indicatori care să reprezinte influenţele 
importante asupra situaţiei date.
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În fiecare scenariu sunt combinate diverse măsuri, 
iar pentru fiecare scenariu în parte trebuie evaluate 
şi estimate eforturile şi rezultatele. Măsurile celui 
mai eficient scenariu trebuie implementate în etapa 
viitoare. 

Pentru a crea scenarii, este posibilă realizarea unor 
grupuri de lucru împreună cu factorii interesaţi. Aceştia 
pot încerca să dezvolte propriile idei sau să lucreze 
împreună ca şi multiplicatori, suporteri.

3.3.4 Etapa de implementare

Etapa de implementare poate începe după ce toate 
ţintele sunt stabilite şi după ce sunt definite măsurile de 
atingere ale acestora. În acest moment sunt importante 
designul şi adaptarea potrivită a măsurilor specifice. 
Depinzând de acţiunile planificate şi fezabilităţile 
respective, poate fi de ajutor lucrul cu o abordare 
treptată/ etapizată. Acest lucru este de ajutor din 
moment ce nu puteţi face toate lucrurile în acelaşi 
timp. Pentru o abordare treptată este important să se 
identifice acele aspecte ale măsurilor planificate ce 
sunt esenţiale sau care oferă un rezultat rapid şi cele 
care pot fi realizate mai târziu fără să pună în pericol 
obiectivele generale ale proiectului. De exemplu, 
dacă planurile includ transformarea intersecţiilor 
semaforizate în sensuri giratorii deoarece sunt mai 
sigure şi reduc timpul de aşteptare, s-ar putea să nu 
fie posibilă începerea lucrărilor la toate intersecţiile 
în acelaşi timp. Intersecţiile ar trebui să fie analizate 
temeinic din punct de vedere al numărului de accidente 
sau al numărului de bicilişti care le traversează. Pe baza 
acestei analize, intersecţiile ar trebui categorizate 
conform priorităţilor. 

Acum că s-a găsit o soluţie, trebuie implementate 
măsurile adiacente. Acţiunile trebuie să fie 
monitorizate. Dacă există neajunsuri în implemenatre, 
acestea trebuie să fie evaluate din punct de vedere al 
vitalităţii pentru proiect şi rezultatul aşteptat. 

3.3.5 Etapa de încheiere şi evaluare a 
proiectului

Atunci când toate măsurile planificate au fost 
implementate pentru a atinge o anumită ţintă, etapa 
de implementare este finalizată. Când proiectele se 
termină, este important să se identifice acele elemente 
care trebuie continuate pentru a garanta succesul pe 
mai departe. Dacă sunt necesare acţiuni viitoare, 
trebuie găsită o structură potrivită pentru acestea şi 

trebuie asigurată finanţarea. În proiectele ce vizează 
traficul, un lucru des întâlnit este transferul către 
administraţiile publice ale unor lucrări continue, de 
exemplu prin crearea unei poziţii noi sau adaptarea 
uneia existente.

O altă etapă importantă ce se derulează la sfârşitul 
proiectului este evaluarea. În timpul evaluării, 
obiectivele iniţiale sunt comparate cu rezultatele. 
Această comparaţie face posibilă determinarea faptului 
dacă proiectul a fost de succes (pentru monitorizare 
şi evaluare, vă rugăm să consultaţi capitolul 5). Însă 
succesul nu este singurul aspect important. Experienţa 
celor implicaţi în proiect este de asemenea relevantă, 
mai ales atunci când este vorba despre noi idei de 
proiecte sau lecţii învăţate.
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Studiu de caz: Strategia de Ciclism a oraşului Ham-
burg 

Viziune
Oraşul Hamburg (1,8 milioane de locuitori) are o 
viziune clară asupra faptului că este un „oraş în 
creştere” care are ca obiectiv crearea unui mediu 
ecologic. Programul este realizat pe 15 ani. Dublarea 
ratei de utilizare a bicicletei este unul din principale-
le obiective ale strategiei.

Obiective
Strategia conţine în total cinci obiective majore:
1. Creşterea gradului de utilizare a bicicletei de la 9 

% în 2002 la 18 % în 2015 (prima evaluare în 2008)

2. Creşterea siguranţei rutiere (în special pentru 
biciclişti)

3. Extinderea reţelei de rute ciclabile între cartiere

4. Îmbunătăţirea „climatului” de ciclism

5. Asigurarea bugetului pentru măsurile şi infra-
structura de ciclism

Principii
1. Conformarea cu programele superioare de trafic 

ale oraşului

2. Conformarea cu planul naţional de ciclism

3. Considerarea ciclismului ca fiind integrat în siste-
mul de transport (bicicleta este în mod legal un 
mod de transport)

4. Îmbunătăţiri în infrastructură, servicii şi comuni-
care

5. Implementare conform nevoilor speciale ale 
fiecărui district (centrul oraşului, districte perife-
rice, etc.)

Figura 8: Strategia de ciclism o oraşului Hamburg (Germania)
Sursa:  Oraşul  Hamburg (2005)

6. Creşterea potenţialului oraşului pentru o mai mare 
utilizare a bicicletei

7. Coordonare eficientă între factorii de decizie din 
oraş (politicieni, municipalitate şi planificatori)

8. Implicarea instituţiilor externe, asociaţiilor şi clu-
burilor

9. Privirea planificării ca un proces ce trebuie monito-
rizat şi îmbunătăţit continuu (sarcină permanentă 
pentru politicieni)
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Studiu de caz: Strategia de ciclism districtual Ham-
burg-Bergedorf 

Conform Strategiei de Ciclism a Oraşului Hamburg, 
lansată în 2005, fiecare departament de planificare 
al celor 7 districte trebuia să realizeze o strategie de 
ciclism pentru districtul propriu. 

Începând cu aprilie 2008, factorii interesaţi din dis-
trictul Bergedorf (120.000 locuitori) s-au întâlnit în 
mod frecvent pentru a pune la punct o strategie de 
ciclism a Hamburgului. Printre alţii, au participat la 
întâlniri reprezentanţi ai autorităţilor din Hamburg 
şi Bergedorf, autorităţi rutiere şi de trafic, poliţia, 
consiliul districtual, asociaţii ca ADAC, ADFC şi VCD, 
oamenii de afaceri locali şi cetăţeni. Ceea ce este re-
marcabil la aceste sesiuni de lucru este participarea 
extensivă şi propunerea detaliată de strategie ce a 
rezultat din aceste întâlniri15. 1. 

Participanţii au realizat trei componente tematice şi 
au agreat asupra unei probleme de bază: o strategie 
pentru Bergedorf, un concept pentru o reţea rurală 
şi urbană de ciclism. Strategia pentru Bergedorf se 
adresează:

Figura 9: Reţeaua urbană de ciclism Bergedorf (Germania)
Sursa:  Oraşul Hamburg 2008b

15        Oraşul Hamburg (2008a) 

•  Elevilor 

• Navetiştilor 

• Bicicliştilor recreaţionali şi turiştilor

• Bicicliştilor sportivi

• Strategia pentru Bergedorf are câteva componen-
te:

• O infrastructură atractivă şi sigură (inclusiv 
facilităţi de park & ride)

• Servicii extinse pentru biciclişti

• Relaţii publice pentru un „climat ciclistic” mai bun

• Construcţii, operare şi întreţinere

• Turism şi construirea de mai multe rute 
recreaţionale

• Facilităţi de parcare (facilităţi de înaltă calitate, 
în special în jurul staţiilor de transport în comun)

Lectură facultativă:

Ministerul Federal al Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Urbane (Ed.) (2002): Strategia Naţională de 
Ciclism a Germaniei  http://edoc.difu.de/edoc.php?id=YFGDITZ2.

Oraşul Copenhaga (Ed.) (2012): Politici de ciclism.
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/Cit-
yAndTraffic/CityOfCyclists/CopenhagenCyclePolicy.aspx.
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4. Planificarea unei reţele de 
ciclism

Una din părţile cele mai importante la nivel strategic ale 
planificării infrastructurii de ciclism este designul unei 
reţele coezive. Un biciclist trebuie să poată să meargă 
din punctul de origine în cât mai multe destinaţii posi-
bile. Însă conectarea cu toate destinaţiile posibile nu 
este singura cerinţă. Este important de asemenea să 
se asigure o calitate suficientă pentru pistele de bici-
clete şi să se ofere servicii suplimentare acolo unde 
sunt necesare.

4.1 Principii de design

Aşa cum am văzut mai sus, ciclismul are un mare po-
tenţial de a contribui la crearea unui sistem de trans-
port eficient, durabil şi sănătos. Pentru a crea un mediu 
care să includă şi ciclismul, sunt importante anumite 
cerinţe şi este bine ca întotdeauna să le avem în ve-
dere. Pentru ciclism, sunt esenţiale următoarele: 

• Coeziunea

• Un drum cât mai scurt

• Siguranţa

• Confortul

• Atractivitatea

Cofortul şi atractivitatea sunt obiective importante, 
însă sunt mai puţin relevante la nivel de reţea şi mai 
mult în designul specific al rutelor şi secţiunilor de 
drum (a se vedea Partea a II-a „Infrastructură”).

4.1.1 Coeziunea

Cea mai elementară cerinţă a unei reţele este coezi-
unea acesteia. Acest lucru înseamnă că orice biciclist 
poate ajunge la destinaţia dorită pe bicicletă. Fără 
coeziune nu există reţea, ci doar o acumulare de rute 
singulare. Pentru biciclişti, coeziunea este o calitate vi-
tală: astfel pot atinge destinaţia dorită pe ruta aleasă. 

Pentru a face o reţea coezivă, o înţelegere clară a prin-
cipalelor locuri de origine şi destinaţie este importantă. 
Prin imaginarea de conexiuni între acestea, ne putem 
face o idee asupra fluxurilor potenţiale. Folosirea mod-
elelor computerizate pentru a calcula obiceiurile de 
deplasare este fezabil doar pentru oraşele campioane 
(a se vedea introducerea), care au număr suficient de 
mare de biciclişti pnetru a furniza date însemnate. 
Dincolo de conexiunile majore, densitatea reţelei de 
ciclism este un factor important pentru coeziunea aces-

teia: cu cât destinaţa este mai mică între rute, cu atât 
mai mulţi biciclişti pot alege între o rută rapidă de-a 
lungul unui drum aglomerat sau o rută mai lentă dar 
mai liniştită etc. În afara coeziunii interne a rutei, coe-
ziunea cu alte reţele joacă de asemenea un rol impor-
tant. Mai ales conexiunile intermodale ale reţelelor de 
ciclism cu reţelele de transport public sunt relevante, 
deoarece deplasările pe bicicletă sunt un important 
mod de transport spre şi de la staţiile de transport pub-
lic.16 

4.1.2 Drumul cât mai scurt

Această calitate a reţelei se referă la distanţa şi timpul 
necesar deplasării cu bicicleta între punctul de plecare 
şi destinaţie. 

Drumul cel mai scurt măsurat în distanţă, poate fi de-
terminat prin calcularea factorului de ocolire. Cu cât o 
rută de la punctul A la punctul B se apropie mai mult de 
o linie dreaptă, cu atât mai bine pentru biciclist. Ocol-
işurile şi distanţele mai lungi nu doar lungesc timpul 
de deplasare, ci şi măresc efortul fizic al biciclistului, 
descurajându-l astfel. 

Drumul cel mai scurt măsurat în timp, se referă la fur-
nizarea unor conexiuni care să optimizeze fluxul de 
trafic. Cu cât sunt mai puţine opriri şi întârzieri, cu atât 
mai directă este conexiunea. Oprirea şi plecarea de pe 
loc sunt mari consumatoare de energie, mărind astfel 
efortul fizic, rezultând în plus şi o pierdere de timp. 
Numărul de intersecţii per km la care biciclistul nu are 
prioritate poate fi considerat un criteriu. Pentru rutele 
ciclabile principale, acest număr ar trebui să fie zero 
sau cât mai aproape de zero. Frecvenţa de opriri per 
km ar putea servi de asemenea ca indicator. Un studiu 
privind reţele de ciclism din din diverse oraşe olandeze 
a arătat că există o frecvenţă a opririlor de 0,40 până 
la 1,56 opriri/km.

În termeni de politică, bicicletele trebuie să beneficieze 
de rute mai directe decât maşinile, în cadrul zonelor 
construite. În acest fel ciclismul devine mai rapid decât 
maşina. Acest lucru se poate realiza de exemplu prin 
permiterea accesului bicicliştilor pe ambele sensuri pe 
străzile cu sens unic, sau prin crearea de scurtături.

16   Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi editat

17   Paragraf prealuat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi editat
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4.1.3 Siguranţa 

Cerinţele de bază ale siguranţei sunt mai mult decât o 
problemă de design. Se pot face multe pentru a asigu-
ra siguranţa rutieră la nivel de reţea. Iată câteva linii 
directoare:

•  Evitaţi conflictele cu traficul. Mai ales în zonele 
construite acest lucru nu este uşor de realizat fără 
a reduce calitatea fluxurilor de trafic. În teorie, 
traversările separate (poduri, tunele) ar fi per-
fecte în ceea ce priveşte siguranţa, dar în practică 
semafoarele şi facilităţile de calmare a traficului 
sunt mai potrivite pentru evitarea conflictelor cu 
traficul intersectat. 

• Separaţi diferitele tipuri de participanţi la trafic. 
Atunci când diferenţele de viteză dintre traficul 
motorizat şi biciclişti sunt foarte mari, aceşti par-
ticipanţi la trafic trebuie separaţi unii de alţii şi 
să aibă „propria” reţea de conexiuni. O regulă de 
bază este separarea traficului motorizat de bici-
clişti atunci când viteza maşinilor este mai mare 
de 50 km/h.

• Reduceţi viteza în punctele de risc. Atunci când 
separarea vehiculelor nu este posibilă, diferenţele 
de viteză dintre traficul motorizat şi biciclişti tre-
buie minimizate. Ca bază se foloseşte viteza celui 
mai lent mijloc de deplasare (bicicleta). Viteza 
maximă recomandată pentru traficul mix este de 
50 km/h dar este de preferat ca aceasta să fie de 
30 km/h, fie doar şi pentru faptul că accidentele 
la această viteză sunt mai puţin grave.

• Asiguraţi recognoscibilitatea categoriilor de dru-
muri. Crearea unor situaţii comprehensive de trafic 
este esenţială pentru siguranţă. Soluţiile de design 
consistente pe drumuri cu funcţii similare (în ter-
meni de ierarhizare  a drumurilor) fac potenţialele 
situaţii conflictuale mult mai previzibile pentru 
biciclişti şi alţi participanţi la trafic, încurajând în 
acelaşi timp un comportament previzibil.18

• Creaţi facilităţile posibil inconfortabile cât mai 
transparent posibil. Tunelurile au tendinţa de a 
induce teamă atunci când sunt prea întunecate. 
Asiguraţi-vă că bicicliştii pot vedea ieşirea din 
tunel şi că nu există unghiuri moarte. 

• Oferiţi rute alternative dacă cele ce oferă distanţa 
cea mai scurtă sunt izolate sau neiluminate. Al-
ternativa poate fi un pic mai lungă, dacă oferă o 
siguranţă socială mai mare. 

18     Paragraf prealuat din Consorţiul (2010a) şi editat

4.1.4 Atractivitatea

Atractivitatea înseamnă că infrastructura de ciclism 
este bine integrată în mediul ambiant. Acest lucru ţine 
de imagine şi percepţie, care poate încuraja sau des-
curaja bicicliştii. Din moment ce percepţiile sunt foarte 
variabile şi individuale, regulile generale sunt greu de 
stabilit. Însă aparenţele trebuie să primească atenţia 
cuvenită în cadrul planificării şi când se analizează 
nivelurile de uzură şi plângerile. În afară de design, cal-
itatea mediului ambiant şi imaginea zonei respective, 
includ de asemenea factorul „securităţii personale”. 
Acest lucru este crucial mai ales seara şi noaptea. Tre-
cerea pe lângă trafic poate fi o bătaie de cap în ceea 
ce priveşte zgomotul şi gazele de eşapament. Pe cât 
posibil, contactul dintre traficul motorizat şi biciclişti 
trebuie menţinut la minim. Totuşi, acest lucru poate 
să nu fie posibil din moment ce drumurile majore oferă 
în general conexiuni mai directe şi mai coerente. Însă 
dacă aceste alternative nu există, trebuie luate în con-
siderare. 

4.1.5 Confortul

Confortul se referă la crearea unei experienţe de 
ciclism lină, relaxată. Eforul fizic şi mental trebuie min-
imizat pe cât de mult posibil. Pentru o deplasare lină, 
eforturile frecvente trebuie evitate: opririle şi plecările 
repetate sunt obositoare şi stresante. Calitatea precară 
sau lipsa întreţinerii suprafeţelor ciclabile pot cauza o 
călătorie incomodă: acest lucru face ca mersul cu bici-
cleta să devină o sarcină complexă, necesitând o con-
centrare mai mare şi un efort mai mare pentru menţi-
nerea echilibrului şi observarea pericolelor din timp. 
Utilizarea unor puncte de reper vizibile poate fi de 
asemenea de ajutor.

• Creaţi facilităţile posibil inconfortabile cât mai 
transparent posibil. Tunelurile au tendinţa de a 
induce teamă atunci când sunt prea întunecate. 
Asiguraţi-vă că bicicliştii pot vedea ieşirea din 
tunel şi că nu există unghiuri moarte. 

• Oferiţi rute alternative dacă cele ce oferă distanţa 
cea mai scurtă sunt izolate sau neiluminate. Al-
ternativa poate fi un pic mai lungă, dacă oferă o 
siguranţă socială mai mare. 

4.1.6 Ierarhizarea diferitelor obiective de 
transport 

În practică, aceste cerinţe pot fi contradictorii uneori. 
În aceste cazuri devine o problemă găsirea echilibrului 
perfect. Luaţi în considerare următoarele situaţii:
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• Ruta cea mai directă adeseori trece de-a lungul 
unui drum aglomerat şi astfel este mai puţin sig-
ură sau atractivă. Construirea de piste de bicicletă 
separate poate garanta siguranţa. O rută alterna-
tivă departe de trafic poate fi mai sigură şi mai 
atractivă, însă mai lungă şi mai puţin directă. 

• Din motive de siguranţă, bicicliştii necesită uneori 
să ocolească printr-un tunel sau peste un pod, sau 
să oprească des la semafor. Ambele cresc distanţa 
de parcurs şi reduc confortul. 

• Cea mai directă rută trece prin parcuri sau prin 
afara zonelor construite. Acest lucru poate fi 
atractiv din punct de vedere vizual, însă poate fi 
perceput, mai ales noaptea, ca fiind nesigur. 

Nu există soluţii standard pentru prioritizarea obiec-
tivelor. Însă ca regulă generală, siguranţa trebuie să fie 
o prioritate de top. Rutele pot fi de asemenea separate 
conform scopului pe care îl deservesc în „rute utilitare” 
şi „rute recreaţionale”. Rutele utilitare sunt folosite 
atunci când biciclistul se deplasează către o destinaţie 
anume (şcoală, serviciu) în care distanţa şi timpul de 
deplasare sunt esenţiale. Pe rutele recreaţionale, ciclis-
mul este o formă de relaxare şi explorare a regiunilor 
înconjurătoare. Uneori, nu se poate face o diferenţiere 
foarte clară. Cu cât este realizată mai des o călătorie, 
cu atât devine mai relevant timpul şi distanţa. Rutele 
rapide şi uşoare sunt cruciale pentru deplasările zilnice 
chiar dacă trec prin împrejurimi mai puţin atractive. 
Pentru rutele recreaţionale, atractivitatea este un fac-
tor foarte important, iar ocolişurile sunt mai puţin im-
portante.19

4.2 Designul reţelelor

Următorul capitol tratează designul reţelelor de 
ciclism. Sunt prezentate recomandări privind realizarea 
unei reţele de ciclsim pornind de la zero. 

4.2.1 Stabilirea punctelor de start şi a desti-
naţiilor

La fel ca pentru orice alt mod de transport, planificarea 
trebuie să înceapă cu identificarea punctelor originare 
ale utilizatorilor şi a destinaţiilor. Originile reprezintă 
locurile din care se începe deplasarea. Destinaţiile 
sunt locurile în care oamenii doresc să călătorească. 
Din moment ce orice punct originar poate fi văzut şi 
ca destinaţie, în acest context locuinţele sunt văzute 
ca puncte de origine, iar şcolile, locurile de muncă sau 
magazinele, ca şi destinaţii.20 

19    Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi editat

20    Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi editat

Din moment ce reşedinţele sunt văzute ca şi origini, 
toate trebuie să aibă acces la cât mai multe destinaţii 
posibil. Destinaţii tipice de ciclism pot fi:

• Şcoli şi universităţi

• Centre comerciale

• Centre sportive

• Sedii de companii sau parcuri industriale

• Noduri de transport 

Toate aceste facilităţi au propria zonă de atracţie. Acest 
lucru înseamnă că o şcoală primară trebuie să fie ac-
cesibilă doar pentru copiii şi profesorii care merg acolo 
şi locuiesc în apropiere. Acelaşi lucru se aplică micilor 
centre comerciale care au o clientelă locală. Pe de altă 
parte, centrele oraşelor şi marile centre de afaceri sunt 
destinaţii importante, cu o zonă de atracţie mai mare.

Pentru a determina importanţa unei destinaţii, aceasta 
poate fi caracterizată de mărime (a se vedea Tabelul 4) 
şi toate facilităţile de acelaşi tip pot fi categorizate. Cu 
cât o facilitate este mai mare, cu atât ar trebui să fie 
accesibilitatea mai bună şi mai directă.

Facilitatea Indicator
Şcoală Număr de elevi
Universitate Număr de studenţi
Magazin m2 de spaţiu disponibil
Teatru, cinema, stadion Număr de locuri
Centru de afaceri Număr de locuri de muncă
Transport public Număr de plecări

Tabelul 4: Indicatori posibili pentru ierarhizarea facilităţilor 
Sursa:  Compilaţie proprie

După identificarea destinaţiilor importante, acestea 
pot fi conectate pe o hartă prin linii simple (a se vedea 
Figura 10). Rezultatul se numeşete reţea (teoretică) 
preferenţială, un set de legături pe care reţeaua tre-
buie să le conţină. 

Realizarea unei reţele preferenţiale poate fi uşurată, 
dacă datele privind volumul traficului cu biciclete sunt 
disponibile (a se vedea capitolul 5). Acest lucru ajută la 
identificarea punctelor de interes importante. 

Din moment ce facilităţile cele mai importante se găsesc 
în centrul oraşului, acest lucru conduce la o reţea radi-
ală, cu piste spre centru, mai ales în oraşelemici şi mij-
locii. Însă poate fi de ajutor implementarea de drumuri 
circulare în jurul centrului. Acest lucru crează scurtă-
turi pentru toţi cei care se deplasează spre zonele adia-
cente, fără a fi nevoiţi să treacă prin centru.
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Figura 10: Reţea preferenţială
Sursă:       Ilustraţie proprie

4.2.2 Transformarea rutelor preferenţiale în 
rute reale

Reţeaua preferenţială creată în etapa de mai sus este 
alcătuită din distanţe liniare şi nu drumuri reale cu ob-
stacole şi curbe. Deci, legăturile origine-destinaţie tre-
buie să fie detaliate în rute. Trebuie desenate pe hartă, 
alături de drumurile şi infrastructura existente (Figura  
11). Acestea vor arăta de asemenea legăturile ce lipsesc 
sau scurtăturile ce pot fi realizate. Prima trebuie luată 
în considerare ruta cea mai scurtă şi cea mai directă şi 
supusă evaluării celorlalte criterii. O problemă impor-
tantă în acest context este deciderea între separarea 
sau mixarea diverselor moduri de transport. Avantajele 
sunt discutate în capitolul 4.3.4.21

21      Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi editat
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Figura 11: Rutele unei reţele 
Sursa:      Ilustraţie proprie

 

Planul potrivit al unei reţele asigură disponibilitatea 
infrastructurii de ciclism la o distanţă accesibilă şi con-
venabilă, atât faţă de origine cât şi de destinaţie. De 
obicei originile şi destinaţiile sunt împrăştiate prin tot 
oraşul. Acest lucru implică faptul că reţeaua trebuie să 
fie realizată la nivelul întregului oraş, şi nu poate fi lim-
itată doar la anumite destinaţii. 

Definirea rutelor şi a calităţilor lor de design va depinde 
de importanţa legăturilor, cu alte cuvinte numărul de 
biciclişti existenţi şi estimaţi. Dacă sunt disponibile date 
privind numărul de biciclişti dintre două zone, acestea 
pot fi alocate rutei ce va fi construită. Datele privind 
comportamentul sau numărul de biciclişti din anumite 
puncte din oraş pot fi de ajutor în determinarea prin-
cipalelor rute ciclabile. Doar în oraşele sau zonele cu 
grad mare de utilizare a bicicletei modelarea traficului 
este o opţiune, de exemplu pentru determinarea po-
tenţialului de utilizare al unui pod ca şi scurtătură. 

În acelaşi timp, unele rute vor părea ca fiind folosite 
mai des decât altele, din moment ce acestea joacă rol 
de legături principale între diferite puncte din oraş. 
Astfel reţeaua de ciclism poate fi divizată în niveluri 
ierarhice: o reţea de rute ciclabile principale (utilizate 
pendtru deplasări mai lungi) şi reţele de „alimentare” 
la nivel de cartier. Este evident faptul că reţeaua de 
rute principale trebuie realizată pentru a putea include 
numărul mare de biciclişti.22

22    Clean Air Initiative (2009)

4.2.3 Crearea unei ierarhii în cadrul reţelei

Reţeaua creată în acest ultim pas ia în considerare doar 
punctele de origine şi destinaţiile cele mai importante 
şi rutele principale (Figura 12). Aceste rute reprezintă 
coloana vertebrală a viitoarei reţele. Din moment ce ex-
istă mai multe destinaţii şi origini (fiecare locuinţă este 
o origine), reşele trebuie realizate fără lacune. Acest 
lucru este similar reţelei de drumuri, unde se aplică o 
ierarhizare pentru a reflecta importanţa unei legături 
(a se vedea Figura 13). O reţea de drumuri variază de 
la autostrăzi la drumuri locale, acelaşi lucru se poate 
face şi în cazul reţelelor de ciclism. Într-o zonă urbană, 
utilizatorii unei reţele de ciclism au diferite priorităţi 
în perioade diferite  de timp: deplasări scurte sau lungi, 
pentru scopuri recreaţionale sau utilitare, siguranţă sau 
viteză. Pentru a răspunde acestor nevoi diferite, rutele 
de ciclism pot fi clasificate pe trei niveluri:

• Rutele principale cu funcţie de conectare la niv-
el de oraş sau inter-orăşenesc. Acestea conecte-
ază suburbiile şi zonele rezidenţiale de centrul 
oraşului, dar şi sate, oraşe unul cu celălalt, în 
afara zonelor construite.

• Rutele locale cu funcţie de distribuire la nivel 
de cartier/ district în zone construite. Acestea 
asigură principalele conexiuni ciclistice dintre 
cartierele urbane şi principalele zone urbane.  
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• Rutele locale cu funcţie de acces la nivel de 
cartier. Includ fiecare stradă sau pistă ce poate 
fi folosită pentru ciclism, care conectează toate 
clădirile şi celelalte origini şi destinaţii cu rutele 
de nivel înalt.2313

Devine clar faptul că fiecare drum necesită unele 
calităţi minime pentru a fi inclus într-o reţea de ciclism 
consistentă. Prin ierarhizare, întreg sistemul de ciclism 
devine mai capabil să furnizeze conexiuni mai rapide, 
pentru a putea include un număr cât mai mare de 
biciclişti şi pentru a oferi o siguranţă ridicată. 

4.3 Proprietăţi importante ale reţelelor

Atunci când se realizează o reţea, trebuie luate anumite 
decizii. Următoarele proprietăţi nu trebuie privite ca 
fiind universale. Trebuie aplicate doar acolo unde este 
fezabil. Acest lucru face ca planificarea reţelei să se 
îngreuneze, deoarece este necesar să se analizeze 
situaţia existentă foarte bine. O analiză bună ne poate 
economisi bani şi efort, dacă de exemplu se găsesc 
metode de îmbunătăţire a infrastructurii existente în 
loc de construirea uneia noi. 

23 Consorţiul PRESTO (2010a) 

În practică, ierarhizarea dintre aceste trei categorii 
(rute principale, rute locale principale şi rute locale 
de acces) poate fi reprezentată de calitatea designului 
structural, însă nu este neapărat necesar. 

Designul structural ar trebui ales în funcţie de volumul 
de trafic estimat. Regulile de bază privind calităţile pe 
care trebuie să le aibă o rută vor fi definite în capitolul 
4.4.

 

4.3.1 Destinaţie – reţele utilitare şi de recreere

Pentru a pune accentul pe ciclism ca mod de transport 
zilnic, o reţea utilitară trebuie realizată astfel încât să 
se opună uneia recreaţionale. Obiectivul unei reţele 
utilitare sau funcţionale de ciclism este acela de a 
conecta destinaţii pentru deplasări cum ar fi mersul la 
cumpărături, şcoală, etc. Conexiunile trebuie să fie cât 
mai directe posibil. Pe de altă parte, oamenilor le place 
să practice ciclismul şi pentru scopuri recreaţionale. 
Pentru acestea, atractivitatea şi experienţele oferite 
sunt mai importante decât conexiunile directe.

Figura 12: Ierarhizarea reţelei principale 
Sursa:     Ilustraţie proprie
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Figura 13: O reţea coerentă cu ierarhizare 
Sursa:  Ilustraţie proprie 

Conceptele tradiţionale sunt semnalizate prin trasee pe 
distanţe lungi sau rute tematice turistice, care încă sunt 
atractive. Majoritatea acestor rute recreaţionale trec 
prin zone şi centre urbane. În practică, totuşi, reţele 
utilitare şi recreaţionale tind să se întrepătrundă şi ar 
trebui integrate. Majoritatea destinaţiilor recreaţionale 
sunt în sau în apropierea (centrului) oraşului sau al unei 
gări. În acelaşi timp există cerere pentru deplasări 
utilitare de-a lungul unor rute alternative liniştite şi 
atractive, paralele cu drumurile aglomerate, dar la 
o anumită distanţă faţă de acestea. Atunci când se 
realizează reţele de ciclism, trebuie luate în considerare 
ambele utilizări. Acest lucru face posibilă combinarea 
eforturilor dintre sectorul turistic şi autorităţile 
rutiere. Astfel există o bază de finanţare mai solidă 
pentru realizarea unor facilităţi mai consistente şi 
mai calitative. Integrarea centrelor de transport este 
vitală, atât pentru deplasările recreaţionale cât şi 
utilitare, deoarece asigură potenţial pentru combinarea 
transportului public şi ciclismului în cadrul unui lanţ de 
transport.2414

4.3.2 Interconectarea reţelelor de ciclism

Adeseori există două tipuri de reţele de ciclism, cea 
utilitară pentru ciclismul zilnic şi cea recreaţională. 
Când aceste reţele sunt interconectate, primul lucru 
ce trebuie făcut este integrarea reţelei utilitare cu cea 

24     Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi 

editat 

recreaţională. Până la un anumit punct, bicicliştii 
utilitari şi cei recreaţionali au aceleaşi nevoi şi nu 
ar ficorect să nu se permită ambelor categorii să 
beneficieze de ambele reţele. În acelaşi timp, este 
important să se verifice dacă noi reţele pot îmbunătăţi 
coeziunea dintre reţele. Acest fapt crează o libertate 
mai mare de de alegere pentru biciclişti.2515

În şi pe lângă zonele urbane există o creştere crescândă 
de reţele recreaţionale. Pentru acestea, atractivitatea 
şi experienţa oferită de ruta de ciclism sunt mai 
importante decât conexiunile directe şi rapide, oferite 
de reţelele utilitare. 

Sunt structurate ca un număr de noduri conectate, 
oferind bicicliştilor libertatea de  a determina deplasarea 
pe reţea. Explorarea unei regiuni pe bicicletă este 
obiectivul reţelelor recreaţionale. Majoritatea acestor 
reţele trec prin zone şi centre urbane. Reţelele de 
ciclism utilitar şi recreaţional răspund diferitelor nevoi: 
bicicliştii utilitari au nevoie să ajungă cât mai repede din 
punctul A în punctul B, în timp ce bicicliştii recreaţionali 
caută o deplasare relaxată, în care să exploreze zona 
respectivă. În practică, totuşi, reţelele recreaţionale 
şi utilitare tind să se suprapună şi ar trebui integrate. 
Majoritatea destinaţiilor recreaţionale sunt în sau în 
apropierea (centrului) oraşului sau al unei gări. În acelaşi 
timp există cerere pentru deplasări utilitare de-a lungul 
unor rute alternative liniştite şi atractive, paralele cu 

25     Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi 

editat 
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drumurile aglomerate, dar la o anumită distanţă faţă 
de acestea. Atunci când se realizează reţele de ciclism, 
trebuie luate în considerare ambele utilizări. Acest lucru 
face posibilă combinarea eforturilor dintre sectorul 
turistic şi autorităţile rutiere. Astfel există o bază de 
finanţare mai solidă pentru realizarea unor facilităţi 
mai consistente şi mai calitative. Integrarea centrelor 
de transport este vitală, atât pentru deplasările 
recreaţionale şi utilitare, deoarece asigură un potenţial 
pentru combinarea transportului public şi ciclismului în 
cadrul unui lanţ de transport.2616

4.3.3 Reţele ale altor moduri de transport

Din moment ce rutele recreaţionale şi utilitare au fost 
realizate şi interconectate, sunt confruntate cu reţelele 
altor moduri de transport, în special cu reţeaua de 
drumuri de acces şi de distribuire a traficului motorizat, 
cu reţelele transportului public. Legăturile dintre 
ciclism şi transportul public sunt subliniate mai jos. 
Aici o problemă o reprezintă obstacolele ce pot apărea. 
Criteriile care joacă un rol în evaluarea acestor tipuri 
de puncte de conflict sunt:

• Funcţia sau funcţia planificată a legăturii de 
ciclism

• Punctul până la care facilitatea propusă rezolvă 
problemele şi astfel formează o îmbunătăţire a 
reţelei de ciclism

• Consecinţele, dacă facilitatea dorită nu este 
realizată deloc sau calitatea este nesatisfăcătoare

În practică, se pare că este acordată puţină atenţie 
interferenţelor dintre reţelele de ciclism şi reţelele 
altor moduri de transport. Totuşi, din moment ce 
această confruntare determină calitatea reţelei de 
ciclism până la un punct, nu trebuie uitată. Statisticile 
arată că în municipalităţile în care bicicliştii trebuie să 
traverseze adeseori drumuri principale, riscul implicării 
într-un accident este în medie mai mare decât în 
municipalităţile în care nu este aplicabil acest caz. 

Coordonarea eficientă a reţelelor de ciclism şi rutiere 
este un instrument important pentru îmbunătăţirea 
siguranţei bicicliştilor. La nivel de reţea, situaţia pentru 
ciclism poate fi optimizată dacă zonele rezidenţiale 
mari sunt construite cu un număr limitat de drumuri 
principale, de preferinţă situate la periferie, cu rute de 
ciclism ce trec prin zone rezidenţiale, ori de câte ori 
este posibil.2717 

4.3.4 Mix sau separare?

26      Consorţiul PRESTO (2010a) 
27      CROW (2007) 

Una din întrebările de bază este: ar trebui bicicliştii să 
împartă rutele lor cu alţi utilizatori sau ar trebui să aibă 
piste separate? Traficul ciclist este adeseori amestecat 
cu pietonii sau traficul auto, însă a fost realizată şi o 
amestecare cu autobuzele. Au fost dezvoltate două 
filosofii de planificare pentru a face faţă acestor 
aspecte:2818

• Abordarea separării reţelelor: în cadrul acesteia, 
infrastructura de ciclism trebuie luată în 
considerare ca fiind o reţea. Ea se compune din 
infrastructură separată, dedicată cu propriile 
norme tehnice de design. Presupunerea 
este aceea că ciclismul şi traficul rutier sunt 
incompatibile, astfel că sunt necesare reţele 
separate pentru siguranţă şi pentru a servi 
nevoilor ambelor categorii. Aceasta este o 
abordare puternic tehnică. 

• Abordarea holistică/ de împreunare: în cadrul 
acesteia, întreaga reţea de străzi şi drumuri 
existente trebuie să fie pusă la dispoziţia 
bicicliştilor (şi pietonilor) prin intermediul 
măsurilor de calmare a traficului şi prin 
împărţirea spaţiului cu traficul motorizat. Aici, 
presupunerea este aceea că traficul rutier 
trebuie să se adapteze singur la utilizatori cu 
viteze mai mici şi să reducă vitezele pentru a 
creşte siguranţa. Acest lucru este în concordanţă 
cu grija tot mai mare pentru un spaţiu urban 
înalt calitativ al tuturor utilizatorilor.

De-a lungul anilor, experienţa a arătat că nici separarea 
şi nici amestecarea nu sunt soluţii exclusive pentru 
fiecare ocazie în parte.2919 În acest caz este necesar 
un compromis. Pe de o parte, separarea reţelelor 
nu este fezabilă peste tot. Posibilitatea realizării 
de reţele lângă drumuri, trotuare şi aşa mai departe 
este constrânsă de spaţiu şi buget. Pe de altă parte, 
amestecarea ciclismului cu traficul motorizat nu este 
justificată şi este prea periculoasă la intensităţi mari 
ale traficului şi viteze mari.

Deci, ce este necesar este o combinare a acestor două 
opţiuni în abordarea reţelelor ierarhizate. Principiul 
conducător ar trebui să fie: “Amestecarea este posibilă 
iar separarea este necesară”. Siguranţa este principala 
grijă:

• Amestecarea acolo unde acest lucru este sigur 
sau poate fi sigur: Amestecarea bicicliştilor cu 
traficul motorizat este opţiunea de bază. La nivel 
local, pistele de biciclete ar trebui să treacă 
prin zone calme, fără prevederi fizice speciale 
pentru biciclişti, cu excepţia unor marcaje sau 

28    Consorţiul PRESTO (2010a) 
29    Paragraf prealuat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi editat
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semnalizări. În majoritatea cazurilor, impactul 
traficului motorizat poate fi redus prin diverse 
metode cum ar fi reducerea traficului sau 
calmarea acestuia. O astfel de infrastructură 
uşor de instalat este posibil să aibă un impact 
major asupra ciclismului, superior chiar măsurilor 
specifice. Justificarea este că reducerea 
volumului traficului motorizat şi impunerea 
unor viteze de 30 km/h sunt opţiunile cele mai 
sigure. Străzile cu trafic calm sunt în continuare 
accesibile maşinilor, însă toţi utilizatorii, inclusiv 
biciclişti şi pietoni, se pot simţi mai în siguranţă. 
În acest mod, toate străzile locale devin parte a 
reţelei de ciclism. În unele circumstanţe, este 
posibilă amestecarea ciclismului cu traficul 
motorizat la viteze de 50 km/h prin crearea de 
piste sugestive pentru biciclişti. Aceste cerinţe 
sunt prezentate în Partea a II-a „Infrastructură”.

• Separarea acolo unde cerinţele de siguranţă o 
impun datorită volumelor de trafic foarte ridicate 
şi vitezei: o reţea de ciclism nu poate acoperi 
suprafaţa oraşului doar pe străzi cu trafic calm. 
Drumurile sau podurile cu fluxuri mari de trafic 
adeseori furnizează legături directe şi rapide între 
destinaţii. Acestea au un potenţial uriaş pentru 
ciclism şi adeseori nu se pot găsi alternative 
acceptabile. Mai mult, principalele artere sunt 
rute istorice ce acoperă puncte de interes, uşor 
de recunoscut de către utilizatori. Datorită 
intensităţilor şi vitezelor mari (50 km/h sau mai 
mult), vor fi necesare piste separate, mai ales când 
se aşteaptă ca acestea să fie folosite de un număr 
mare de biciclişti. Aceste rute înalt calitative pot 
deveni coloana vertebrală a reţelei de ciclism, 
interconectând zonele liniştite. Tunelurile şi 
podurile folosite de biciclişti pot fi realizate astfel 
încât să traverseze drumuri aglomerate, căi ferate 
sau râuri. Acestea pot crea legături separate 
calitative şi rute directe departe de traficul 
motorizat. Rutele principale utilizate de fluxuri 
mari de ciclişti pot primi tratament preferenţial la 
semafoare sau pot avea prioritate faţă de traficul 
motorizat.

4.3.5 Integrarea cu transportul public

Companiile de transport local adeseori argumentează 
că promovarea ciclismului le va îndepărta clienţii, 
din moment ce aceştia vor fi dispuşi să treacă de la 
transportul în comun la utilizarea bicicletei. Însă şi 
mai des, transportul public şi ciclismul produc sinergii 
din moment ce ciclismul funcţionează ca şi mod de 
aprovizionare a transportului în comun pe distanţe 

scurte (< 5 km)30. Pentru deplasări mai lungi, o combinare 
cu transportul public reprezintă o alternativă bună şi 
durabilă. 

Un obstacol important în utilizarea transportului public 
este acela că acest mod de transport nu este unul „din 
uşă în uşă”. O deplasare cu trenul pe distanţe lungi 
implică mersul pe jos sau cu autobuzul la începutul 
sau sfârşitul deplasării. Chiar şi în zonele urbane, 
mersul pe jos, aşteptarea sau schimbarea modului de 
transport pot fi descurajante. Combinarea bicicletei cu 
transportul public pe durata unei deplasări reprezintă 
un lanţ intermodal cu potenţial ridicat. Utilizarea 
bicicletei pentru deplasarea în staţia de autobuz sau 
de la staţie acasă poate simplifica mult deplasarea şi 
economisi timp. Pot exista cazuri în care bicicleta poate 
fi luată în mijlocul de transport în comun, şi folosită la 
sfârşitul deplasării. Dacă acest lucru nu este posibil, 
atunci poate exista posibilitatea disponibilităţii unei 
biciclete la destinaţie, fie ca este proprietate personală 
sau închiriată sau oferită de angajator. Acest lucru este 
de asemenea benefic pentru operatorii de transport: în 
comparaţie cu mersul pe jos, ciclismul multiplică zona 
de cuprindere a staţiilor transportului public.

Deşi este greu de cuantificat importanţa ciclismului 
în transportul public, o privire asupra facilităţilor de 
ciclism folosite intensiv arată că transportul public 
şi ciclismul sunt cea mai populară combinaţie. Din 
moment ce nu este foarte comună luarea bicicletei 
în transportul public, mai ales în orele de vârf, este 
important să existe facilităţi de parcare pentru întreaga 
zi. La nivel strategic, este posibilă identificarea 
punctelor de transport potrivite şi includerea lor în 
realizarea reţelei  31. Cum pot fi organizate parcările 
şi staţiile de transport public, se va detalia în Partea a 
III-a Servicii.

4.3.6 Lăţimea „ochiurilor de plasă”

Din moment ce coerenţa este o problemă în realizarea 
unei reţele de ciclism, densitatea acesteia, denumită 
„ochi de plasă”, este importantă. O reţea ierarhizată 
cu rute de calitate şi drumuri mici de acces necesită 
echilibrul potrivit între numărul mare de drumuri 
de calitate (costisitoare) şi numărul prea mic (prea 
îndepărtate). Distanţa dintre pistele de calitate se 
numeşte „ochiul plasei”. Care este lăţimea potrivită a 
plasei, depinde de mărimea oraşului.Este de ajutor să 
se estimeze volumul traficului produs la origini şi atras 

30   Consorţiul PRESTO (2010a)

31   Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a) şi editat
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• Flux de trafic în ambele sensuri

• Pante limitate 

• În afara zonelor urbane, aceste rute trec adeseori 
pe lângă canale cu apă, căi ferate sau paralel cu 
acestea

• În interiorul zonelor urbane, rutele principale 
sunt „coridoare ciclabile” cu o concentrare 
mare de fluxuri ciclistice datorită existenţei unui 
număr mare de atracţii (centrul oraşului, zone 
rezidenţiale dense, clădiri de birouri)

• Rutele principale sunt integrate în reţeaua de 
ciclism, acestea nu formează singure o reţea 
coerentă de ciclism.3321

4.4.2 Rute locale principale 

Rutele locale principale sunt conexiuni importante între 
punctele de origine şi destinaţiile de mărime medie. Nu 
sunt la fel de frecventate ca şi rutele principale însă 
sunt totuşi importante ca parte a unei reţele de ciclism 
din oraş.

• Legăturile cele mai directe (rapide) între (sub)
centre şi cartiere

• În majoritatea cazurilor de-a lungul drumurilor 
(aglomerate)

• În majoritatea cazurilor există o nevoie pentru 
piste de biciclete separate datorită intensităţii şi 
vitezei traficului motorizat

• Pe cât posibil, traversări fără conflicte cu 
drumurile aglomerate (la semafoare)

• Atunci când evitarea conflictelor nu este posibilă, 
trebuie acordată o atenţie specială conflictelor 
vizuale (creşterea vizibilităţii punctului 
conflictual) şi reducerii vitezei (sensuri giratorii)

• Rutele principale locale formează o reţea 
coerentă de ciclism la nivel regional sau urban.3422 

 

33    Consorţiul  PRESTO (2010a) 
34    Consorţiul PRESTO (2010a) 

de destinaţii.32 20

Cu cât este creat mai mult trafic, cu atât mai densă 
trebuie să fie reţeaua. O reţea este mai complexă în 
zonele urbane din moment ce în zonele rurale este mai 
important să se conecteze satele între ele. 

4.4 Tipuri de reţele

Aşa cum a fost menţionat în capitolul 4.2.3, există 
diferite niveluri ale rutelor locale de ciclism în cadrul 
unei reţele: rute principale, rutele locale principale şi 
rute locale. Din moment ce rutele de la fiecare nivel au 
funcţii specifice, în mod logic acest lucru conduce la 
cerinţe specifice de design. Următoarele recomandări 
nu sunt prezentate ca reguli stricte, deoarece contextul 
local trebuie luat întotdeauna în considerare. Cu toate 
acestea, este de ajutor să ţinem cont de ele ca şi 
standarde calitative recomandate. Aceste caracteristici 
de design vor ajuta fiecare rută să îşi îndeplinească 
funcţia desemnată. În plus, un design consistent în 
cadrul fiecărui nivel clarifică ruta şi face ca situaţiile şi 
comportamentele să fie mai previzibile pentru biciclişti 
şi alţi participanţi la trafic, lucru ce îmbunătăţeşte 
siguranţa şi confortul. 

4.4.1 Rute principale

Rutele principale reprezintă coloana verticală a unei 
reţele de ciclism. Acestea oferă cele mai bune condiţii 
pentru ciclism şi timpul de deplasare cel mai scurt. Însă 
necesită un spaţiu mai mare decât alte tipuri de reţele 
şi sunt mai scumpe, deci nu pot fi folosite ca standard 
pentru pistele de biciclete. 

• Rute de rang înalt pentru distanţe lungi 
(„autostrăzi” ciclabile) 

• Conectează puncte aflate între 5 şi 15 km 

• Standarde de design înalt calitative: 

• Separare maximă faţă de pietoni şi traficul 
motorizat

• Rute fără maşini 

• Număr minim de traversări: 

• Traversări cu drumuri aglomerate: de preferat de 
tip multi-nivel – fără conflicte (tuneluri, poduri) 

• Traversări cu drumuri mai puţin aglomerate: 
prioritate pentru biciclişti 

• Material: asfalt sau beton 

• Minim 3m lăţime 

32     Consoţiul PRESTO (2010a)
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Figura 15: Exemplu de rute principale, Hamburg (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

4.4.3 Rute locale

Rutele locale sunt cele mai mici categorii de rute. 
Acestea au de cele mai multe ori doar rol local şi sunt 
folosite ca rute de acces şi de distribuţie în cadrul unui 
cartier.

Rute ce asigură accesul la destinaţie în cartiere şi 
împrejurimi 

Îmbunătăţesc reţeaua de rute locale importante 

Sunt întâlnite mai ales în zone de calmare a traficului 
unde separarea traficului rutier şi ciclismului nu este 
întotdeauna necesară iar amestecarea este sigură şi 
convenabilă 

Accentul se pune pe crearea de rute directe la nivel 
local: scurtături, utilizarea din sens invers a sensurilor 
unice, zone pietonale, etc. 3523

35   Consorţiul PRESTO (2010a) 

Figura 16: Rută principală - examplu 2 
Sursa:      Rudolph 2011

Figura 17: Rută locală principală, Copenhaga (Danemarca)
Sursa:  Müller 2011

Figura 18: Rută locală principală, Munchen (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

Figura 14:  Funcţia rutelor locale principale 

Sursa:     Consorţiul PRESTO 2010a
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4.5 Semnalizarea rutelor

Cea mai importantă funcţie a semnalizării este acea 
de a ajuta bicicliştii să găsească punctul de destinaţie 
dorit. Semnalizarea furnizează continuitate vizuală şi 
ajută bicicliştii să înţeleagă geografia unei reţele locale 
de ciclism, mai ales pe rutele cu devieri frecvente. 
Semnalizarea joacă de asemenea un rol important în 
identificarea şi publicitatea existenţei disponibilităţii 
unor facilităţi de ciclism. 

Experienţele din Olanda au demonstrat faptul că 
semnalizarea dedicată ciclismului este importantă 
deoarece:

• Semnalizarea generală de trafic nu indică 
întotdeauna cea mai potrivită rută pentru 
biciclişti

• Semnalizarea creată pentru traficul motorizat 
este poziţionată de obicei astfel încât să ofere 
vizibilitate maximă şoferilor şi nu bicicliştilor

• Bicicliştii au nevoi diferite în ceea ce priveşte 
semnalizarea deoarece aceştia se deplasează mai 
încet şi pe distanţe mai scurte decât celelalte 
vehicole3624 

36      SEStran (2008)  

Aceste limitări ale semnalizării generale pot fi rezolvate 
prin introducerea unui sistem dedicat de semne pentru 
biciclişti care să se coreleze cu reţeaua de ciclism. O 
întrebare de bază în acest sens este: când se recomandă 
acest sistem. Premizele de bază sunt simple:

• În afara zonelor construite, semnalizarea 
dedicată bicicliştilor este întotdeauna 
recomandată. Punctele de interes major pentru 
biciclişti trebuie să fie de asemenea indicate, 
cum ar fi zone recreaţionale, atracţii turistice şi 
zone de camping.

În cadrul zonelor construite, se recomandă semnalizarea 
atunci când cartierele sunt recunoscute ca unităţi 
spaţiale. În această situaţie, semnalizarea indică aceste 
zone, dar şi facilităţi sportive şi recreaţionale, centrul 
oraşului sau alte facilităţi ce atrag un număr mare de 
biciclişti.25 

Tabelul 5 prezintă cele mai importante etape în 
semnalizarea tutelor ciclabile: 

37        CROW (2007) 

Etapă Descriere

1
Identificarea puncte-
lor de pornire şi des-
tinaţiilor importante

Identificarea locaţiilor ce trebuie semnalizate, inclusiv zone recreaţionale, atracţii turis-
tice, zone urbane, noduri de transport, parcări pentru biciclete sau alte destinaţii ce pot 
atrage biciclişti.

2 Semnalizare în punc-
tele de decizie

Semnalizarea trebuie introdusă în punctele de decizie pentru a permite bicicliştilor urmar-
ea traseului dorit. După ce a fost identificată o destinaţie, aceasta trebuie semnalizată 
repetat, astfel încât biciclistul să o poată găsi.

3 Alegerea rutei celei 
mai directe

Dacă sunt posibile mai multe rute, semnalizarea ar trebui să identifice întotdeauna ruta 
cea mai directă, cu excepţia cazului în care o rută mai puţin directă oferă un grad mai 
scăzut de siguranţă.

4
Indicarea centrului 
oraşului în zonele 
urbane mari

Semnalizarea ar trebui să indice distanţele aproximative până la destinaţie. Acolo unde 
semnalizarea direcţionează bicicliştii către zone urbane, aceasta ar trebui să identifice 
centrul oraşului sau numele său.

5 Numerotarea rutelor

În zonele urbane şi acolo unde există un număr mare de opţiuni de rute de urmat, nu-
merotarea rutelor ar putea face mai uşoară urmărirea acestora. Acolo unde se utilizează 
numerotarea rutelor, trebuie să se includă în semnalizare şi semne de „aducere aminte” a 
numărului rutei pe care se află biciclistul.

6 Furnizarea de hărţi

Semnalizarea rutieră de la marginea zonelore construite, pentru traficul motorizat, ade-
seori include hărţi pentru a ajuta şoferii să navigheze către destinaţie. Se poate ca pe 
anumite rute de ciclism acest lucru să fie folositor. De exemplu în cazul în care se apropie 
de o zonă urbană, semnalizarea ar putea include o hartă a zonei respective. În astfel de 
cazuri, semnalizarea trebuie să asigure spaţiu suficient pentru consultarea hărţii.

7
Furnizarea semnal-
izării în intersecţii şi 
colţurile străzilor

Deşi afişarea numelui străzilor nu este parte a semnalizării dedicate bicicliştilor, acest 
lucru este important pentru biciclişti, pentru a-i ajuta să se orienteze.

(Tabelul 5: Planul etapă cu etapă pentru realizarea semnalizării. 
Sursa: SEStran 2008)
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5. Monitorizarea şi evaluarea 
indicatorilor importanţi de 
trafic

Acest capitol subliniază indicatori ce sunt uşor de mon-
itorizat şi evaluat. Aceştia pot furniza date suficiente 
despre situaţia curentă a realizărilor din fiecare sec-
tor dar şi pentru monitorizarea schimbărilor aduse de 
măsurile implementate. Probleme relevante sunt: 

• Ce indicator trebuie luat în considerare 

• Cum se colectează datele

• Frecvenţa colectării datelor

Dacă există un plan integrat de dezvoltare, este nece-
sară monitorizarea continuă a indicatorilor ce măsoară 
gradul atingerii ţintelor. Indicatorii trebuie să fie con-
formi cu anumite criterii pentru ca monitorizarea să fie 
semnificativă. Criteriile sunt următoarele:

• Regularitatea colectării datelor (sondaje)

• Măsurabilitatea 

• Relevanţa

• Localizare 

• Continuitatea 

Procesul definirii unor indicatori semnificativi stă la 
baza unei proceduri de verificare şi calibrare. Identi-
ficarea indicatorilor trebuie să fie realizată în strânsă 
coordonare cu municipalitatea din moment ce aceas-
ta are cunoştinţă despre datele disponibile. Indicatorii 
trebuie să permită măsurarea obiectivelor definite. 

Colectarea de indicatori prin realizarea de sondaje pro-
prii este adeseori foarte scumpă şi poate fi realizată cu 
eforturi mari. De aceea este de ajutor utilizarea date-
lor existente.

Indicatorii pot fi divizaţi în dimensiuni prioritare ce 
sunt fără îndoială necesare unei monitorizări potrivite, 
şi în dimensiuni secundare ce pot fi observate opţion-
al. Această categorie conţine indicatori ce pot fi mon-
itorizaţi doar cu investiţii ridicate. Trebuie discutat în 
amănunt pentru a se stabili măsura în care aceşti indi-
catori contribuie proporţional cu investiţia. 

5.1 Valorile ţintei

Datele monitorizate pot fi folosite doar dacă valorile 
ţintei sunt definite înainte de realizarea măsurilor. Este 
esenţial pentru evaluare ca măcar două sondaje să fie 
efectuate: unul înainte de realizare  şi unul după unul 
sau doi ani de la realizare. În acest fel, se poate identifi-
ca dacă programul a fost de succes sau nu. Fără defini-
rea valorilor ţintei (nivel/ procentaj de îmbunătăţire şi 

limită de timp) nu este posibilă cuantificarea nivelului 
de atingere al ţintei. Ar fi posibile doar explicaţii calita-
tive. Evaluarea arată de asemenea eficacitatea măsuri-
lor. Planificatorii şi politicienii pot decide, pe baza dat-
elor, dacă o măsură sau ţintă trebuie ajustată. Un bun 
exemplu de stabilire a obiectivelor şi valorilor ţintelor 
poate fi văzut în MasterPlanul de Transport al oraşului 
Viena (studiu de caz: Transport Master Plan Vienna).

5.2 Frecvenţa evaluării

Frecvenţa evaluării depinde de insăşi indicatorul în sine 
şi de frecvenţa respectivului sondaj. Cu cât sunt mon-
itorizaţi mai frecvent indicatorii cu atât poate fi mai 
des realizată o evaluare. În mod rezonabil, o evaluare 
ar trebui realizată o dată la doi – cinci ani. Perioadele 
mai lungi de cinci ani nu sunt foarte folositoare din mo-
ment ce reacţiile la realizările negative vor fi târzii iar 
investiţiile pierdute.

5.3 Indicatori

O metodă de utilizare a indicatorilor este prezentată în 
capitolul 7 în cadrul abordării BYPAD. 

5.3.1 Volumele de trafic

„Volumul traficului”, ce cuantifică numărul de deplas-
ări, indiferent de modul de transport utilizat, este unul 
din cei mai importanţi indicatori pentru estimarea dez-
voltărilor realizate în sectorul de transport. Acest indi-
cator este important în realizarea de ex. a drumurilor, 
infrastructurii de ciclism sau pentru pietoni. Sondajele 
sunt uşor de realizat, astfel că monitorizarea indicato-
rului nu este complicată. După implementarea măsuri-
lor, pot fi observate cu uşurinţă schimbări în comporta-
mentul acestui indicator. 

Metoda de sondare: 

Există diverse posibilităţi de sondare a volumului de 
trafic. Cea mai flexibilă este numărarea vehicolelor 
care circulă pe fiecare bandă pe un anumit sector de 
drum sau intersecţie. De obicei, sondajul ar trebui să 
acopere o limită de timp de 24 h dintr-o zi medie de 
lucru (Marţi, Miercuri sau Joi, fără sărbători şi fără 
condiţii meteo extreme). Numărătoarea este divizată 
în intervale de 15 minute. Autovehicolele de pasageri 
şi camioanele sunt numărate separat. Volumul de trafic 
poate fi separat în trafic originar, la destinaţie şi intern, 
corespunzând astfel zonelor oraşului. 
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5.3.2 Kilometrii parcurşi

Indicatorul „kilometri parcurşi” furnizează informaţii 
semnificative despre distanţele acoperite de vehicolele 
motorizate sau de biciclete într-o anumită perioadă de 
timp. Indicatorul este folosit în diverse studii. Permite 
o judecare mai clară a emisiilor, a energiei consumate, 
gradul de utilizare a infrastructurii şi situaţia privind 
siguranţa rutieră. 

Metoda de sondare: 

Acest indicator este la fel de uşor de observat ca şi 
volumul traficului. În Germania de exemplu, kilometrii 
parcurşi sunt observaţi de diverse instituţii prin metode 
de numărare manuală sau automată. În alte părţi, acest 
indicator este estimat cu ajutorul modelelor de trans-
port.  

5.3.3 Rata modală

Rata modală reflectă distribuţia (în procente) a volumu-
lui de trafic al transportului de pasageri şi mărfuri ale 
diverselor moduri de transport. Modurile de transport 
pot fi diferenţiate până la un anumit punct depinzând 
de obiectivul sondajului. Cea mai simplă diferenţiere 
este între „traficul motorizat” şi cel „nemotorizat”. 
Aceasta poate fi mai departe divizată în:

• Transport public

• Tren 

• Tramvai uşor

• Tramvai

• Autobuz 

• Feribot

• Maşini 

• Maşini private - şofer

• Maşini private - pasager

• Taxi

• Camioane 

• Între 3,5t şi 7,5t

• Între 7,5t şi 12t

• Peste 12t

Mai mulţi factori influenţează rata modală. Aceşti fac-
tori variază depinzând de context şi sunt influenţaţi 
unul de altul. Factori generali sunt geografia, condiţiile 
meteo, cât şi circumstanţele economice, politice şi so-
ciale actuale. Factori mai specifici sunt distanţa, cali-
tatea, scopul, timpul de deplasare şi costul diverselor 
moduri de transport. Rata modală este rezultatul direct 
şi influenţează problemele din sistemul de transport, 

mediu şi societate. Poate fi influenţată până la un anu-
mit nivel prin schimbarea acestor factori. 

Metoda de sondare: 

Rata modală poate fi derivată din datele privind volu-
mul traficului, separat pe fiecare mod de transport.

5.3.4 Numărul accidentelor

Un indicator special care descrie condiţiile de sigu-
ranţă este „numărul accidentelor”. În ceea ce priveşte 
condiţiile pentru biciclişti, trebuie luate în considerare 
doar accidentele ce îi implică pe aceştia. De obicei ace-
stea sunt statistici ale poliţiei cu privire la accidentele 
raportate. Accidentele se împart în accidente fatale, 
cu răni grave sau minore. De obicei rapoartele poliţiei 
sunt disponibile în fiecare an. Disponibilitatea acestora 
depinde de cooperarea dintre poliţie şi municipalitate. 
Cu cât cooperarea este mai bună, cu atât este mai uşor 
pentru departamentul de planificare să obţină infor-
maţiile. Cifrele pot fi interpretate la valoare absolută 
sau relativă. Pentru consideraţii de mare amploare, 
cifrele relative sunt folosite în compararea problem-
elor generale (de exemplu: numărul de accidente la 
100.000 de locuitori). La scară locală, cifrele absolute 
sunt mai importante, de exemplu pentru a determina 
intersecţiile periculoase. Statisticile privind acciden-
tele arată de asemenea locuri în care trebuie intervenit 
cu prioritate. Acestea pot fi locaţii specifice (o anumită 
intersecţie), un grup specific (copii) sau surse generale 
de pericol (drumuri fără piste de biciclete).

Metoda de sondare: 

Rapoartele poliţiei şi interviuri cu victimele.

5.3.5 Lungimea şi calitatea pistelor de 
biciclete

Pentru a evalua dezvoltarea infrastructurii de ciclism 
(calitatea şi cantitatea), indicatorul „piste de bici-
clete” trebuie să includă lungimea absolută (în km) a 
pistelor de biciclete din zonele avute în vedere, cât 
şi îmbunătăţirile comparativ cu anul precedent. Pe de 
altă parte ar trebui să existe un studiu privind calitatea 
infrastructurii, de ex. calitatea pavimentului. Măsurile 
pentru îmbunătăţirea suprafeţei pistelor de ciclism sau 
benzilor de ciclism pot fi foarte eficiente, însă nu con-
tribuie la numărul total de kilometri. Ambii parametri 
(calitate şi cantitate) trebuie să fie monitorizaţi pentru 
a avea o evaluare rezonabilă. 
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Metoda de sondare: 

Cantitate: Lungimea benzilor / pistelor de biciclete nou 
construite sau existente. Bază de date de la departa-
mentul de planificare/ construire a infrastructurii.

Calitate: Numărul pistelor reînnoite sau reabilitate. 
Bază de date de la departamentul de planificare/ con-
struire a infrastructurii.
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6. Rute naţionale şi regionale de 
ciclism

Datorită responsabilităţii municipalităţii de a planifica 
infrastructura de ciclism şi a accentului pus pe scopurile 
utilitare, majoritatea reţelelor de ciclism au ca obiec-
tiv mai mult sau mai puţin contextul local. Însă pentru 
a crea o reţea coerentă de ciclism la nivel naţional, 
este necesară realizarea unor planuri mai mari. Reţe-
lele regionale şi naţionale sunt foarte des întâlnite. 
Deşi aceste reţele se axează în principal pe scopuri rec-
reaţionale, ele sunt folosite de asemenea şi de navetiş-
ti. Adeseori reţelele locale, regionale şi naţionale se 
întrepătrund. 

6.1 Reţele regionale

Obiectivul principal al unei reţele regionale este acela 
de a permite explorarea unei regiuni pe bicicletă, deci 
este folosit în principal de cicliştii recreaţionali. Pent-
ru aceştia, atractivitatea şi experienţa oferite de rută 
sunt mai importante decât conexiunile directe. O reţea 
regională oferă bicicliştilor libertatea de a-şi alege 
propria destinaţie în cadrul reţelei. Utilizarea flexibilă 
permite bicicliştilor să planifice individual deplasări re-
gionale şi schimbarea rutei în timpul deplasării.381 

Având în vedere cerinţele calitative impuse de bicicliştii 
recreaţionali, rutele semnalizate ar trebui să fie întot-
deauna pe drumuri liniştite, în care traficul motorizat 
ocupă o poziţie de subordonare. Studiile au arătat că în 
timpul deplasărilor recreaţionale, bicicliştii preţuiesc 
liniştea înainte de toate, iar calitatea mediului ambiant 
ocupă acelaşi loc important. 

Reţelele regionale sunt semnalizate bi-direcţional şi 
oferă o varietate mare de rute. Atunci când sunt întâl-
nite rute regionale, acestea crează reţele de joncţiune, 
ce pot aduce un plus reţelei de rute naţionale. Teoret-
ic, reţelele regionale şi naţionale sunt complementare. 
Acolo unde există reţele de joncţiune, acestea se pre-
supune că oferă o alternativă la rutele locale semnal-
izate. Orientarea pe aceste rute este dată de semnal-
izarea joncţiunii.392 

6.2 Rute de ciclism naţionale şi 
internaţionale

Rutele naţionale de ciclism sunt rute pe distanţe lun-
gi ce conectează diferite rute locale de ciclism şi sunt 

38   Paragraf extras din Consorţiul PRESTO (2010a) şi editat 
39   CROW (2007) 

folosite în primul rând de bicicliştii „de timp liber”. 
Ciclismul pe distanţe lungi este o formă de ciclism 
recreaţional, însă adeseori reţelele de ciclism utili-
tar şi cele recreaţionale se întrepătrund. Din moment 
ce deplasările pe distanţe lungi pot dura câteva zile, 
atractivitatea şi confortul sunt mai importante decât 
distanţa mai scurtă a unei  rute. Rutele naţionale de 
ciclism trec prin zone atrăgătoare. Acestea pot avea 
teme speciale sau pot fi de-a lungul râurilor, lanţurilor 
muntoase sau altor structuri similare.403    

Piatra de temelie pentru rutele naţionale este reprez-
entată de rutele locale şi regionale. Însă dacă se con-
stată lipsuri între conexiunile dorite în timpul realizării 
reţelei, acestea trebuie umplute.

Procesul de planificare este similar planificării unei 
reţele locale, însă la scară mai largă. Acum se iau în 
considerare oraşele şi regiunile şi nu cartierele sau 
punctele locale de interes. Selectarea rutei este im-
portantă deoarece atractivitatea este crucială pentru 
deplasările recreaţionale. 

Rutele naţionale de ciclism nu pot fi comparate cu au-
tostrăzile rutiere! Acestea din urmă sunt în responsa-
bilitatea unei administraţii centrale. Rutele naţionale 
de ciclism aparţin fiecărei municipalităţi iar declararea 
unei rute ca fiind naţională este mai mult sau mai puţin 
simbolică. Adeseori nu implică un beneficiu financiar di-
rect pentru municipalitatea respectivă. De fapt, opusul 
acestei situaţii se aplică mult mai des, din moment ce 
municipalităţile sunt încurajate să asigure întreţinerea 
rutelor naţionale de ciclism.41 

40     sustrans (2012) 
41     CROW (2007) 
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Studiu de caz: Reţeaua Naţională de Ciclism a 
Marii Britanii

Încă din 1995, Reţeaua Naţională de Ciclism este o 
reţea comprehensivă de rute atractive şi sigure pen-
tru biciclişti şi o atracţie majoră pentru cei ce iubesc 
mersul pe jos, dar şi pentru persoanele cu dizabilităţi 
din UK. 

S-a deschis în Iunie 2000, având 5.000 de mile de 
rute continue, inclusiv secţiuni fără maşini şi zone de 
calmare a traficului. Rutele trec chiar prin centrele 
urbane şi acoperă toate părţile Regatului Unit, asi-
gurând legături sigure către şcoli, locuri de muncă, 
staţii de transport în comun şi centre comerciale. 

Reţeaua este un proiect al Millennium Commission, 
având o finanţare de £ 43,5 milioane de la Loteria 
Naţională. Implică peste 400 de autorităţi locale, 
dar şi sectorul de afaceri, proprietari de terenuri, 
agenţii de mediu şi alţi factori. În cadrul reţelei se 
efectuează estimativ 100 de milioane de deplasări cu 
bicicleta şi 40 de milioane de deplasări pe jos anual. 

Peste o treime din totalul reţelei este în întregime 
fără maşini, construită de-a lungul căii ferate, ca-
nalelor râurilor, malurilor râurilor şi spaţiilor urbane, 
iar în multe cazuri aceste secţiuni sunt ideale pentru 
scaunele cu rotile dar şi pentru biciclişti sau pietoni. 
Restul reţelei este desfăşurat de-a lungul drumurilor 
existente. 

Reţeaua este semnalizată cu ajutorul unui semn de 
culoare albă ce reprezintă o bicicletă pe fond al-
bastru, cu un număr al rutei de culoare albă, însă 
nu sunt semnalizate şi numele destinaţiilor sau 
distanţele până la ele. Numerele rutei naţionale au 

fundal roşu; cele regionale albastru. 

Figura 19: Harta rutelor naţionale de ciclism
Sursa:  www.stirlingsurveys.co.uk/
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7. Instituţionalizarea planificării şi promovării 
ciclismului în administraţiile locale

Încurajarea ciclismului la nivel local în oraşe depinde 
foarte mult de voinţa politică. Însă este de asemenea 
important de ştiut cum pot structurile administrative 
să ajute la instituţionalizarea planificării şi promovării 
ciclismului. Această bază instituţională poate fi creată 
prin continuitate şi prezenţă în procesul de planificare 
şi în plus, prin angajarea unui personal de specialitate 
şi disponibilitatea fondurilor. Cele mai bune exemple de 
instituţionalizare le găsim în Germania, Olanda şi alte 
ţări.  Pentru a promova ciclismul ca parte integrantă a 
planificării transportului în municipalităţi, este posibilă 
alegerea unor forme diferite, ca de exemplu numirea unui 
comisar de ciclism, a unui grup de lucru, al unui purtător 
de cuvânt etc.  

Aceste forme instituţionale se pot adresa problemelor ca 
planificarea şi infrastructura transportului pe biciclete, 
promovare, servicii şi altele. Pot fi de asemenea puncte de 
contact pentru cetăţeni, pentru îmbunătăţirea participării 
şi schimbului de informaţii. Derivând din experienţele 
altor municipalităţi şi din studii de cercetare, devine clar 
faptul că: nu contează atât de mult în ce departament 
se realizează instituţionalizarea în cadrul administraţiei. 
Este mult mai important ce responsabilităţi şi sarcini are 
instituţia respectivă. Câteva responsabilităţi şi sarcini 
generale ar trebui să fie de exemplu (a se vedea de 
asemenea şi Figura 21):

• Comisarul, grupul de lucru sau departamentul ar 
trebui să fie încorporat în toate subiectele ce privesc 
traficul în general, deoarece sunt legate de ciclism.

• Comisarul, grupul de lucru sau departamentul 
trebuie să aibă drept de veto în ceea ce priveşte toate 
proiectele care au un impact asupra ciclismului, mai 
ales în planificarea rutieră.

Studiu de caz: EuroVelo – Rute internaţionale de 
ciclism de-a lungul Europei

Rutele de ciclism EuroVelo au fost realizate de 
federaţia Europeană a Bicicliştilor (FEB), o organizaţie 
cu sediul în Bruxelles ce aduce împreună diversele 
organizaţii de ciclism naţionale din întreaga Europă. 
Există în prezent 14 rute, numerotate de la 1 la 15 
(numărul 14 nu există încă), fiecare având un nume 
mai descriptiv, ca de exemplu EuroVelo 12, Ruta Mării 
de Nord sau EuroVelo 2, Ruta Capitalelor de la Gal-
way la Moscova.

Gradul de detaliere al rutelor variază de la rută 
la rută. Având resurse limitate, FEB încurajează 
organizaţiile naţionale şi regionale să promoveze şi 
dezvolteze infrastructura rutelor. Ca rezultat, une-
le dintre ele se bucură de un impresionat număr de 
materiale de suport pentru biciclişti – cel mai bun ex-
emplu în acest sens fiind Ruta Râurilor sau EuroVelo 6 
care se întinde de la Nantes la Constanţa.  

Figura 20: Rutele Reţelei Europene de Ciclism 
Sursa:     www.ecf.com/projects/eurovelo-2/

 Rute de la nord la sud
1 – Ruta Coastei Atlanticului: North Cape – Sagres 
8.186 km
3 – Ruta Pelerinilor: Trondheim – Santiago de Com-
postela 5.122 km
5 – Via Romea Francigena: Londra – Roma şi Brindisi 
3.900 km
7 – Ruta Soarelui: North Cape – Malta 7.409 km
9 – Ruta Chihlimbarului: Gdansk – Pula 1.930 km
11 – Ruta Europei de Est: North Cape – Atena 5.984 
km
13 – Traseul Cortinei de Fier: Marea Barents – Marea 
Neagră 9.000 km
15 – Ruta Rinului: Andermatt – Hoek van Holland 
1.320 km

Rute de Vest la Est:
2 – Ruta Capitalelor: Galway – Moscova 5.500 km
4 – Ruta Europei Centrale: Roscoff – Kiev 4.000 km
6 – Oceanul Atlantic – Marea Neagră: Nantes – Con-
stanţa 4.448km
8 – Ruta Mediteraneană: Cádiz – Atena şi Cipru 5.888 
km

Circuite:
10 – Ruta de ciclism Marea Baltică (circuit Hansa): 
7.980 km
12 – Ruta de Ciclism Marea Nordului: 5.932 km
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7. Instituţionalizarea planificării 
şi promovării ciclismului în 
administraţiile locale

Încurajarea ciclismului la nivel local în oraşe depinde 
foarte mult de voinţa politică. Însă este de asemenea 
important de ştiut cum pot structurile administrative 
să ajute la instituţionalizarea planificării şi promovării 
ciclismului. Această bază instituţională poate fi creată 
prin continuitate şi prezenţă în procesul de planificare 
şi în plus, prin angajarea unui personal de specialitate 
şi disponibilitatea fondurilor. Cele mai bune exemple de 
instituţionalizare le găsim în Germania, Olanda şi alte 
ţări.4226 Pentru a promova ciclismul ca parte integrantă a 
planificării transportului în municipalităţi, este posibilă 
alegerea unor forme diferite, ca de exemplu numirea unui 
comisar de ciclism, a unui grup de lucru, al unui purtător 
de cuvânt etc.4327  

Aceste forme instituţionale se pot adresa problemelor ca 
planificarea şi infrastructura transportului pe biciclete, 
promovare, servicii şi altele. Pot fi de asemenea puncte de 
contact pentru cetăţeni, pentru îmbunătăţirea participării 
şi schimbului de informaţii. Derivând din experienţele 
altor municipalităţi şi din studii de cercetare, devine clar 
faptul că: nu contează atât de mult în ce departament 
se realizează instituţionalizarea în cadrul administraţiei. 
Este mult mai important ce responsabilităţi şi sarcini are 
instituţia respectivă. Câteva responsabilităţi şi sarcini 
generale ar trebui să fie de exemplu (a se vedea de 
asemenea şi Figura 21):

• Niciun specialist nu se poate ocupa de toate 
problemele de promovare a ciclismului de unul 
singur. Datorită acestui lucru, este important ca şi 
alţi specialişti să fie implicaţi în subiecte ce vizează 
traficul cu bicicleta/ planificarea transportului, 
planificarea finanţelor, PR şi marketing, facilitare 
şi mediere.

• Comisarul de ciclism, grupul de lucru sau 
departamentul trebuie să aibă un buget propriu în 
cadrul bugetului de transport, astfel încât să poată 
fi implementate măsuri cât mai rapid.

• Un comisar de ciclism este de asemenea o persoană 
publică. Din acest motiv, persoana necesită 
competenţe pentru a prezenta problemele de 
ciclism în cadrul arenei locale de politicieni şi să fie 
capabil să creeze o imagine publică pozitivă. Aceste 
lucruri afectează atât promovarea / publicitatea 
ciclismului în oraş cât şi schimbul extern cu alte 
oraşe sau instituţii. 

• Toţi cei care lucrează în domeniul ciclismului 
42   BMVBS 2012: 57 
43   Dacă nu se menţionează altfel, următoarele explicaţii din întreg 
capitolul sunt bazate pe: Deffner 1999 

trebuie să aibă o atitudine pozitivă în ceea ce 
priveşte ciclismul şi să utilizeze zilnic bicicleta.4428

Formele de instituţionalizare enumerate mai sus nu sunt 
cu siguranţă singurele metode şi prezintă o configuraţie 
ideală pentru stabilirea unei culturi a ciclismului mai 
pozitive în oraş. Alţi factori interesaţi din compunerea 
instituţiilor sau societăţii au de asemenea un rol important. 

În cadrul secţiunilor următoare se va vorbi despre forme 
de instituţionalizare:

1. Comisar de ciclism ca 

• Planificator (de preferat în oraşele mici cu o 
populaţie de până la 300.000 de locuitori)

• Coordonator (preferabil în oraşe cu > 300.000 de 
locuitori)

• Unitate sau departament de ciclism (de preferat în 
oraşe cu > 500.000 de locuitori)

• Comisar extern (de preferabil în oraşele mici)

2. Grup de lucru pentru ciclism

3. Purtător de cuvânt

7.1   Comisarul de ciclism şi unitatea de 
planificare 

În majoritatea oraşelor, comisarul de ciclism este 
subordonat departamentului de transport sau de planificare 
urbană. În cadrul acestui mod de instituţionalizare, zona 
de expertiză a comisarului de ciclism este limitată; deci 
trebuie să se ia în considerare cum pot fi aceştia integraţi 
pentru a putea munci eficient.

Comisarii de ciclism sunt persoane de contact cheie în 
cadrul unei municipalităţi, pentru cetăţeni dar şi pentru 
alte instituţi. Aceştia pot fi predominant coordonatori sau 
planificatori. În general, ei deţin cunoştinţe actualizate 
despre planificarea transportului cu bicicleta, şi de 
preferabil şi despre comunicare şi servicii. Este de ajutor 
instruirea unui astfel de comisar şi în probleme legate de 
traficul ne-motorizat, cum ar fi planificarea pietonală sau 
turistică.4529  

Dacă un comisar lucrează cu normă întreagă sau doar 
jumătate, acest lucru depinde de mărimea oraşului. 
Norma întreagă are avantajul că nu mai există alte sarcini 
pe care să le aibă comisarul, în afara departamentului de 
planificare, de exemplu. Acest lucru înseamnă mai mult 
timp dedicat problemelor utilizării bicicletei. 

44   Umweltbundesamt (ed.) 2000 
45   Umweltbundesamt 2001 
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• Jumătate de normă – oraşe cu până la 100.000 de 
locuitori

• Normă înteagă – oraşe cu populaţie peste 100.000 
de locuitori. 

• Doi profesionişti angajaţi cu normă întreagă – de la 
250.000 la 300.000 de locuitori

• Dacă populaţia oraşului este mai mare de 300.000 
se recomandă existenţa unui departament sau 
unitate de ciclism cu mai mult de 2 angajaţi, 
aşa cum reiese din exemplele oraşelor Cologne, 
Frankfurt/M. (GE) sau Zürich (CH).

7.1.1 Comisarul de ciclism acţionând în principal 
ca planificator

Sarcinile unui comisar de ciclism ca şi planificator sunt:

• Planificarea infrastructurii pentru reţelele de 
ciclism

• Acordarea de declaraţii oficiale în numele altor 
proiecte de ciclism

• Persoană de contact pentru cetăţeni

Dacă lucrează împreună cu alte departamente, poziţia 
comisarului este una de egalitate. Departamentele 
speciale ar trebui să includă comisarul de ciclism în 
luarea deciziilor, însă nu sunt obligaţi să facă acest lucru. 
În cazul măsurilor care nu au legătură cu planificarea 
transportului, comisarul ar trebui să lucreze îndeaproape 
cu alte departamente pentru a obţine sinergii în ceea ce 
priveşte coordonarea şi împărţirea sarcinilor.

Sarcinile trebuie definite clar şi limitat. În plus, este 
de ajutor existenţa unor persoane clare de contact în 
cadrul altor departamente astfel încât cooperarea să 
fie definită la nivel oficial şi să nu depindă de interesele 
personale ale celorlalte departamente. Responsabilităţile 
privind măsurile de planificare a ciclismului sunt 
împărţite echitabil. Aceste departamente trebuie să 
ia în considerare problema auto-responsabilităţii şi să 
coopereze cu comisarul de ciclism. Însă în cadrul acestei 
forme de instituţionalizare, comisarul dispune de puţine 
capacităţi şi aptitudini pentru implementarea măsurilor 
comunicaţionale şi de marketing. 

7.1.2 Comisarul de ciclism acţionând în principal 
ca şi coordonator

Sarcinile unui comisar de ciclism ca şi coordonator:

• Coordonarea procesului decizional privind ciclismul

• Stabilirea unor întâlniri (regulate) cu persoanele 
din conducere pentru a-i informa continuu

• Declaraţii cu privire la traficul ciclist

• Persoană de contact specializată, pentru cetăţeni 
şi mediul de afaceri, privind toate problemele de 
promovare a ciclismului 

• Cooperarea cu departamentul de PR sau cu o 
agenţie media externă pentru a garanta succesul 
relaţiilor cu publicul

În cadrul acestui model de instituţionalizare, comisarul 
de ciclism are o poziţie superioară, care garantează că 

Figura 21: Schema integrării unui comisar de ciclism în structura municipală 
Sursa:  Compilaţie proprie adaptată din Umweltbundesamt 2000
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această persoană este capabilă să ţină seama de toate 
efectele asupra ciclismului, din toate proiectele de trafic. 
Comisarul de ciclism are de asemenea un rol superior în 
ceea ce priveşte comunicarea şi îşi exprimă acordul asupra 
altor proiecte, în cooperare cu alţi comisari din alte 
departamente. Datorită acestui fapt, el este capabil să-şi 
susţină mult mai puternic punctul de vedere. Descrierea 
sarcinilor comisarului de ciclism este axată mai mult pe 
organizarea serviciilor, relaţiilor publice, cooperarea cu 
alte instituţii şi sectorul de afaceri.

7.1.3 Departamentul sau unitatea de ciclism

Un departament de ciclism se recomandă doar în cazul 
oraşelor cu o populaţie numeroasă. Datorită faptului că 
un astfel de departament necesită mai mulţi angajaţi, 
departamentul politic sau de management va sprijini 
acest departament doar dacă situaţia ciclistică şi rata 
modală au atins un nivel mediu sau dacă obiectivele 
strategice sunt foarte înalte (de ex. în anul 201/2012 în 
cazul oraşului Viena)/( A)). 

Un departament de ciclism poate fi alocat departamentului 
de transport sau de planificare urbană (Figura 22). 
Acest lucru este avantajos deoarece departamentul de 
ciclism este responsabil în mare măsură de planificarea 
infrastructurii reţelei de ciclism. Numărul angajaţilor 
dintr-un astfel de departament este în mod ideal de trei, 
patru, nu doar ingineri, ci şi planificatori urbani, manageri 
de proiect, sau pot fi implicaţi şi consultanţi externi. În 
plus, pot fi acoperite şi alte arii de expertiză, cum ar fi PR, 
servicii, etc. Se recomandă realizarea unităţii astfel încât 
aceasta să fie responsabilă şi cu problemele pietonale. Mai 
mult, persoanele care lucrează în cadrul unui astfel de 
departament ar trebui să fie responsabile şi de creşterea 
nivelului de  profesionalism în ceea ce priveşte problemele 
ciclismului.4630 

7.1.4 Comisar extern de ciclism

În oraşele mici sau în cele începătoare, contractarea 

46   Umweltbundesamt 2001

 

unui comisar extern poate ajuta la depăşirea lacunelor  
angajaţilor şi la realizarea eforturilor necesare demarării 
acţiunilor de ciclism. Totuşi, aceasta este doar o soluţie 
temporară, doar o iniţiere a măsurilor de ciclism. 

Sarcinile unui comisar extern sunt orientate spre scopuri 
practice, de exemplu implementarea pe termen scurt 
a măsurilor. În plus, planificatorul extern va creşte 
conştientizarea în ceea ce priveşte subiectele de ciclism 
în cadrul departamentelor de planificare. Scopul este 
contractarea unui astfel de comisar până când angajaţii 
administraţiei vor fi capabili să preia sarcinile acestuia. 
Competenţele comisarului extern trebuie să includă 
iniţierea de proiecte pe cont propriu, şi nu doar lucrul cu 
pe probleme date de administraţie. În plus, comisarul ar 
trebui să înfiinţeze un grup de lucru consultativ pentru 
ciclism.

7.2 Grup de lucru pentru ciclism

Grupurile de lucru interdisciplinare (sau mesele 
rotunde) planificare sau proiecte. Grupul de lucru este 
o metodă convenţională de instituţionalizare în cadrul 
municipalităţilor.4731 Grupurile sunt în majoritatea 
cazurilor înfiinţate de un comisar extern pentru ciclism. 
Membrii acestor grupuri pot proveni şi din cadrul factorilor 
interesaţi non-municipali, cum ar fi ONG-uri, camere 
de comerţ, joacă rolul unui forum de specialişti pentru 
discutarea tuturor problemelor de ciclism şi trafic. În 
cadrul acestei forme organizaţionale de instituţionalizare, 
subiectele principale pot fi întrebări legate de diverse 
aspecte de etc. Această metodă este o bună oportunitate 
de implicare a factorilor interesaţi la nivel local (a se 
vedea de asemenea Partea a IV-a, Capitolul 3). Întâlnirile 
grupului de lucru pot fi organizate ca şi întâlniri de 
ciclism, unde membrii se întâlnesc în cadrul unui tur 
ciclistic pentru a vizita exemplele de bune practici şi 
situaţiile problematice, şi pentru a discuta posibilităţi 
de îmbunătăţire. Un exemplu în acest sens este „velo 
picnicul” municipalităţii din Zürich. Această întâlnire a 
implicat şi politicieni. Pe de altă parte, este crucial ca 
grupul de lucru să fie realizat într-o manieră în care nu se 
reduce totul doar la vorbe, ci într-una care să influenţeze 
oficial procesul de planificare şi de luare a deciziilor din 
cadrul municipalităţii (Figura 23).

7.3 Purtătorul de cuvânt

Această formă organizaţională oferă o modalitate 
potrivită pentru existenţa unei persoane independente şi 
neutre, în cazul în care nu există încă un comisar pentru 
ciclism. Această persoană nu aparţine municipalităţii, însă 

47   Umweltbundesamt 2001 
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este un profesionist cu experienţă (de ex. un planificator 
de transport cu cunoştinţe de specialitate în domeniul 
ciclismului). Sarcinile acestuia sunt preluarea sugestiilor 
şi întrebărilor cetăţenilor cu privire la planificarea 
ciclismului, situaţia infrastructurii etc. şi transmiterea 
lor departamentului din cadrul administraţiei care este 
responsabil de problema respectivă. 

Un purtător de cuvânt poate fi privit şi ca o poziţie 
simbolică, deoarece persoana garantează că problemele 
ridicate de cetăţeni sunt luate în serios. Acest lucru 
crează o apreciere pozitivă din moment ce cunoştinţele 
profesionale ale purtătorului de cuvânt şi ale administraţiei 
sunt completate cu experienţa practică a cetăţenilor. 
Numirea acestei persoane ar trebui să aibă legătură cu 
o instituţie de comunicare. Un astfel de exemplu este 
implementarea unei linii telefonice pentru chestiunile 
legate de ciclism. Apoi, o inspecţie a faptelor semnalate 
este indispensabilă. Ca şi consecinţă, se recomandă 
realizarea de rapoarte periodice, care să conţină 
propunerile de îmbunătăţire. Propunerile vor fi discutate 
în cadrul unui comitet, de ex. grupul de lucru.

7.4  Concluzii

Nu toate formele organizaţionale sunt potrivite în mod 
egal pentru fiecare etapă de dezvoltare a ciclismului şi 
pentru fiecare oraş. 

În compararea celor trei tipuri principale de 
instituţionalizare, este de notat faptul că un grup de lucru 
are de obicei cea mai mică putere şi influenţă. Avantajele 
unui grup de lucru sunt acelea că este accesibili şi factorilor 
interesaţi, că se întâmplă un transfer de cunoştinţe către 
administraţie şi că se fac consultări cu alte departamente 
privind traficul. Un mare dezavantaj al grupului de lucru 
este accesibilitatea pentru cetăţeni, deoarece aceştia nu 
pot face propuneri pentru îmbunătăţirea infrastructurii.

Comisarii de ciclism sunt persoane de contact cheie 
pentru toate problemele administrativle şi sunt uşor 
accesibili şi factorilor interesaţi. Prin intermediul 
comisarului se realizează un uriaş transfer de cunoştinţe 
către administraţie. Astfel se asigură o bună accesibilitate 
şi pentru cetăţeni. Aceste avantaje arată că numirea 
unui comisar de ciclism ar fi o bună practică de 
instituţionalizare a promovării ciclismului în cadrul 
municipalităţii. Dezavantajul este limitarea resurselor de 
timp ale persoanei. Există riscul ca un comisar să devină 

Figura 23: Organizarea instituţională a unui grup de lucru pentru ciclism

Sursa:  Compilaţie proprie pe baza Umweltbundesamt 2000
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un luptător singuratic dacă sprijinul politic pentru ciclism 
nu este suficient. Însă este un bun punct de plecare. 
Înfiinţarea unei unităţi pentru ciclism ar fi a doua cea 
mai bună formă de instituţionalizare. Punctele forte ale 
unui departament pentru ciclism sunt acelea că poate 
lucra la auditarea ciclismului, este accesibil cetăţenilor şi 
factorilor interesaţi. Totuşi, o unitate sau un departament 
de planificare a ciclismului poate fi izolată; transferul de 
cunoştinţe poate să nu aibă loc în acelaşi mod în care 
s-ar realiza dacă ar exista un comisar pentru ciclism. În 
plus, este mai puţin realistă începerea instituţionalizării 
planificării ciclismului într-un oraş prin intermediul 
propriului departament. 

Soluţiile privind un purtător de cuvânt sau un comisar 
extern sunt cele mai potrivite pentru oraşele începătoare.

Criteriu Ciclism Comisar Grup de lucru Departament
Accesibilitatea pentru cetăţeni + - ++
Accesibilitatea pentru factorii interesaţi ++ + ++
Persoană de contact pentru probleme administrative    ++ 0 +
Transferul de cunoştinţe spre administraţie ++ + _
Consultare …

                                                                                   … privind traficul   +/0 + ++
                                                                            … cu alte departamente 0 + 0
++ extrem de potrivită           + foarte potrivită            o potrivită            — mai puţin potrivită

Tabelul 6: Rezumat al posibilităţilor de instituţionalizare ale promovării ciclismului în municipalităţi

Sursa:  Umweltbundesamt 2000
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8. BYPAD şi alte metode de evalu-
are a politicilor de ciclism

BYPAD este abrevierea pentru BicYcle Policy AuDit (Polit-
ica de Audit pentru Ciclism). Este un instrument ce per-
mite autorităţilor să evalueze şi îmbunătăţească calitatea 
politicilor de ciclism, pe baza metodelor de management 
calitativ.48 BYPAD este un instrument intern de evaluare 
pentru îmbunătăţirea politicii de ciclism a unui oraş. 

A fost realizată de un consorţiu internaţional de experţi 
în ciclism în 1999 ca parte a unui proiect european. În 
cadrul celor două proiecte ce au urmat, BYPAD+ (2003-
2005) şi Platforma BYPAD (2006-2008), s-au depus eforturi 
pentru extinderea acesteia şi în acoperirea spaţială, dar 
şi a metodologiei. Până în prezent, peste 100 de oraşe din 
20 de ţări au implementat BYPAD.49 În Europa Centrală şi 
de Est este aplicată în oraşe din ţări ca Estonia, Polonia şi 
Republica Cehă, Slovenia, România, Kosovo şi Albania.50 

Figura 24: Harta aplicării BYPAD în Europa, situaţia din 2008 
Sursa:  Vectris et al. 2008a

8.1 Abordarea BYPAD

BYPAD priveşte politicile de ciclism ca un proces dinamic 
în care diferite componente se potrivesc împreună pentru 
a obţine o politică de ciclism bine echilibrată. Deoarece 
fiecare etapă din cadrul acestui proces are propriile carac-
teristici, BYPAD distinge 9 module (Figura 25) pentru care 
este determinată calitatea politicii de ciclism. Aceste 9 
module sunt în continuă dezvoltare şi se influenţează re

48   Managementul calităţii a fost un standard în sectorul de afaceri 
pentru multă vreme.
49    Pentru situaţia cea mai recentă consultaţi www.bypad.org
50    Paragraf preluat din Vectris et al. (2008b) şi editat

ciproc. BYPAD nu se axează doar pe acţiuni practice (mod-
ulele 5 - 8), ci şi pe planificarea şi organizarea politicii 
de ciclism (modulele 1 - 4) şi pe monitorizarea efectelor 
(modulul 9).51

8.1.1       Auditare şi evaluare comparativă

Pentru îmbunătăţirea serviciilor sau produselor (marilor) 
companiilor/companii, institutelor de cercetare şi organ-
izaţiilor guvernamentale, există tot felul de procese de 
îmbunătăţire bazate pe seturi de criterii şi comparaţii 
care indică punctele forte şi slabe ale unei organizaţii: 
schemele de audit. Prin utilizarea aceleiaşi scheme de au-
dit regulat, şi în cât mai multe organizaţii diferite posibil, 
s-a creat o listă tot mai mare de criterii ce indică dacă 
dezvoltările realizate sunt bune sau nu. Cel mai bun ex-
emplu este cel al evaluării comparative.52

Figura 25: Modulele BYPAD
Sursa:  Vectris et al. 2008a

Obiectivul BYPAD este acelaşi: definirea unor standarde 
de calitate prin colectarea de informaţii privind diverse 
aspecte ale politicii de ciclism, într-o manieră standard-
izată. Pe baza experienţelor din multe oraşe şi regiuni 
se crează un set de standarde de calitate. Acestea ajută 
oraşele şi regiunile să-şi ajusteze ambiţiile şi obiectivele 
în procesul de devenire spre un oraş mai potrivit ciclismu-
lui. Repetarea aceluiaşi proces de audit în mod regulat 
indică de asemenea în ce domenii s-au realizat progrese 
şi unde mai sunt necesare îmbunătăţiri. În acest fel, un 
audit este unealta perfectă de monitorizare. 

8.1.2 Controlul calităţii proceselor dinamice

Contrar sistemelor statistice de control al calităţii, în 
care calitatea existentă este prezentată prin mijloace de 
standarde fixe, modelul EFQM, pe care se bazează BYPAD, 
ia în considerare managementul calităţii ca proces dinam-
ic. Calitatea nu are niciodată o finalitate. Pe toate nive-
lurile există o evoluţie continuă a acesteia. Modelul EFQM

51     Paragraf extras din Vectris et al. (2008b) şi editat
52     Capitolele 7.1.1 - 7.1.2 preluate din Vectris et al. (2008a) şi editate
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este un model european de audit pentru managementul 
calităţii interne. EFQM este prescurtarea de la European 
Foundation for Quality Management (Fundaţia Europeană 
pentru Managementul Calităţii). Stipulează clar că o polit-
ică este de succes doar atunci când clienţii săi (utiliza

torii), angajaţii, personalul din management şi întreaga 
organizaţie sunt satisfăcuţi. Factorul de succes depinde 
de întreg procesul de management. 

O caracteristică a modelului EFQM este aceea că este 
un model auto-evaluativ, în care managerii, angajaţii şi 
utilizatorii sunt implicaţi activ.

Următoarele caracteristici sunt relevante pentru un in-
strument de management al calităţii într-o politică de 
ciclism: 

• Politica de ciclism dintr-un oraş este un proces 
dinamic (de ex. cererile utilizatorilor vor creşte 
continuu) 

• Rezultatele bune din politica de ciclism (rată 
mare de utilizare a bicicletei, mai puţine acci-
dente) depind atât de organizare cât şi de rezul-
tatele din domeniu (infrastructură, campanii) 

• Trebuie realizată o evaluare a politicii de ciclism 
de către actorii direct implicaţi: utilizatori, ofi-
ciali/ angajaţi ai administraţiei publice, polit-
icieni, din moment ce este auto-evaluatorie. Un 
astfel de proces poate realizat de un auditor ex-
tern. 

8.2 Metoda BYPAD

BYPAD este bazat pe abordarea EFQM, ajustată subiectu-
lui (local) al politicii de ciclism. Prin BYPAD, municipal-
ităţile pot iniţia un proces continuu de îmbunătăţire a 
calităţii. Pentru a atinge acest obiectiv, BYPAD combină 
elemente cognitive, conversaţionale şi de învăţare. 
Evaluarea cantitativă a aspectelor individuale ale unei 
politici de ciclism ajută la convingerea raţionaliştilor 
(elementul cognitiv). Discutarea politicii de ciclism în 
cadrul grupului de evaluare format din factori de deci-
zie, factori politici, executanţi şi alţi utilizatori („cli-
enţi”) întăreşte voinţa politică privind îmbunătăţirea 
calităţii politicii de ciclism (elementul conversaţional). 
Evaluarea politicii de ciclism în cadrul unui proces mod-
erat, supravegheat de un auditor extern îmbunătăţeşte 
efectul de învăţare (elementul de învăţare), cum este 
cazul seminariilor regionale sau internaţionale.53

53   Capitolul 7.2 preluat din Vectris et al. (2008a) şi editat

8.2.1   BYPAD ca şi proces dinamic

BYPAD are în vedere politica de ciclism ca proces di-
namic în care diferite componente trebuie îmbinate 
pentru a obţine succesul. BYPAD nu doar examinează 
rezultatele şi efectele politicii locale de ciclism, ci 
şi dacă şi cum acest proces este inclus în structurile 
politice şi administrative 

• Există obiective pentru politica de ciclism? 

• Strategia selectată este adecvată realizării aces-
tor obiective? Resursele alocate sunt echilibrate 
faţă de obiective, este asigurată continuitatea 
finanţării? 

• Este politica de ciclism restricţionată la câteva 
măsuri infrastructurale sau se referă la o varie-
tate mai mare de măsuri favorabile ciclismului, 
inclusiv cele de descurajare privind utilizarea 
maşinilor? 

• Există cooperare inter-sectorială cu planificatorii 
strategici? 

• Cum ne asigurăm că măsurile realizate înde-
plinesc obiectivele?

Aşa cum s-a menţionat anterior, BYPAD distinge 9 mod-
ule, ale căror calităţi sunt determinate separat (Figura 
25). Pentru fiecare modul este desemnat un nivel de 
calitate pe scara BYPAD a dezvoltării, care are în to-
tal patru niveluri (Figura 26). Rezultatele celor nouă 
module, împreună, determină nivelul calităţii totale a 
politicii de ciclism. Pe baza rezultatelor fiecărui modul, 
municipalitatea poate defini obiective calitative şi 
deriva măsuri separate pentru fiecare modul în par-
te. În afară de acest lucru, este posibilă monitorizarea 
evoluţiei politicii locale de ciclism.

Figura 26: Scara BYPAD privind dezvoltarea
Sursa:  Vectris et al. 2008a

8.2.2 Niveluri de dezvoltare

Principalul element al BYPAD este chestionarul, care 
cuprinde 30/22/18 întrebări ce acoperă toate aspect-
ele unei politici de ciclism pentru oraşe/regiuni. Pentru 
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fiecare modul, conţine un număr de întrebări cu răspun-
suri predefinite. Acestea descriu măsurile potrivite ce 
au fost implementate cu succes în oraşele europene. 
Fiecărui răspuns îi este alocat un nivel de calitate între 
1 şi 4 (Figura 26). Nivelul este zero dacă nu s-a între-
prins nicio acţiune. BYPAD este un fel de oglindă pentru 
politica de ciclism a oraşului. Detectează cea mai slabă 
verigă din lanţul calitativ şi arată locurile unde 

Nivelul 1: Abordarea ad-hoc
Principiul brigăzii de pompieri: Politica de ciclism se limitează în principal la rezolvarea problemelor. Măsurile 
sunt în general axate pe infrastructură sau siguranţă rutieră în locaţii specifice. Politica de ciclism se situează 
pe un nivel scăzut al calităţii caracterizat de bugete mici şi neregulate, puţini oficiali cu aptitudini puţine şi fără 
competenţă. Calitatea este rezultatul doar eforturilor individuale.

Nivelul 2: Abordarea izolată
Principiul Robinson Crusoe: Deja există o politică de ciclism, însă nu este integrată nici în politica de transport nici în alte 
domenii, cum ar fi utilizarea teritoriului, sănătate sau mediu. Existenţa unei bune infrastructuri este principala grijă a 
politicii, deşi sunt realizate şi alte activităţi suplimentare. Politica de ciclism este caracterizată de utilizarea unor date şi 
cunoştinţe limitate privind nevoile utilizatorilor, continuitatea nu este asigurată.

Nivelul 3: Abordarea orientată spre sistem
Toţi tragem în aceeaşi direcţie: Ciclismul este privit ca un sistem, integrat în politica de mobilitate. Voinţa politică de a spri-
jini politica de cilism este subliniată de o strategie locală de ciclism sofisticată, şi de un buget potrivit. Politica de ciclism 
cuprinde o mare varietate de măsuri; sunt adresate diverse grupuri ţintă, parţial în cooperare cu alţi parteneri publici sau 
privaţi. Politica de ciclism se bazează pe date corecte şi pe cunoaşterea nevoilor utilizatorilor, însă doar pe bază de proiect 
şi pentru o periadă limitată de timp. 

Nivelul 4: Abordarea integrată
Echipa câştigătoare: Politica de ciclism este privită ca o sarcină permanentă cu relaţii puternice cu alte domenii. Măsurile de 
încurajare a utilizării bicicletei sunt complementare cu măsurile de descurajare a utilizării maşinilor. Există un sprijin politic 
puternic, o bună conducere, alocări regulate de buget, destul personal competent şi expertiză internă suficientă. Politica de 
ciclism este caracterizată prin disponibilitatea datelor de calitate, prin monitorizare şi evaluare regulată, prin parteneriate 
strategice ce au ca scop transformarea acestor parteneri în aliaţi care să contribuie la politica de ciclism.

Tabelul 7: Caracteristicile nivelurilor de dezvoltare
Sursa:  Vectris et al. 2008a

8.2.3 Grupul de evaluare BYPAD 

O problemă cheie în abordarea BYPAD este că întregul pro-
ces de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii este realizat de un 
grup local de evaluare. Acest grup este alcătuit din politicieni 
responsabili de problema ciclismului, factori de politică şi ex-
ecutanţi din cadrul municipalităţii, şi reprezentanţi ai organ-
izaţiilor locale de ciclism, care utilizează „produsul” politicii 
de ciclism. Aducând la un loc toţi aceşti factori, BYPAD asig-
ură faptul că politica locală de ciclism este examinată critic din 
mai multe perspective.

Grupul de evaluare caută punctele forte şi slabe ale politicii de 
ciclism pentru a ajunge la un consens în domeniile în care sunt 
posibile şi necesare îmbunătăţiri. Procesul de audit este super-
vizat de un consultant extern, certificat de un auditor BYPAD.

Figura 27: Grupul de evaluare în cadrul unui proces BYPAD
Sursa:  Vectris et al. 2008a

8.2.4 Procesul BYPAD

La începutul procesului de evaluare, fiecare membru al 
grupului de evaluare completează individual chestion-
arul BYPAD. Pentru fiecare aspect al politicii de ciclism, 
fiecare membru al grupului evaluează nivelul calităţii 
între 1 şi 4. Într-o întâlnire ulterioară, când întreg gru-
pul se reuneşte, răspunsurile sunt confruntate cu păre-
rile celorlalţi membri. Obiectivul întâlnirii este acela 
de a găsi un consens în ceea ce priveşte punctele forte 
şi slabe ale politicii actuale de ciclism şi de a atribui 
în comun un nivel de calitate fiecărei întrebări a ches-
tionarului. Pe baza rezultatelor dezbaterii, grupul de 
evaluare realizează un plan de calitate pentru viitoare 
apolitică de ciclism, în cadrul unei a două întâlniri.

8.2.5 Certificarea calităţii

Ca rezultat al procesului de audit BYPAD, un oraş/ o 
regiune primeşte un punctaj pentru fiecare dintre cele 
9 module, şi pentru politica de ciclism ca tot unitar. 

sunt necesare şi posibile îmbunătăţiri. Prin completarea 
chestionarului, oraşul/ regiunea are o viziune directă 
asupra a ceea ce ar putea fi făcut pentru a trece la 
următorul nivel. 
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8.2.6      Metoda recunoscută

În strategiile naţionale de ciclism ale Germaniei, Re-
publicii Cehe şi Austriei, BYPAD este recomandat oraşe-
lor ca fiind o unealtă de management al calităţii pentru 
îmbunătăţirea politicii de ciclism. În Republica Cehă, 
acordarea de subvenţii este cuplată cu aplicarea BY-
PAD. În Nordrhein-Westfalen (Germania), aplicarea BY-
PAD poate fi finanţată de guvern.

8.2.7 BYPAD nu este un concurs de frumuseţe

Principalul obiectiv al BYPAD este acela de a îmbunătăţi 
politica de ciclism dintr-un oraş, dintr-o regiune prin 
intermediul acestui proces intern de evaluare şi prin în-
văţarea din experienţele altor oraşe europene. Totuşi, 
reprezintă o alegere conştientă, şi vor fi detectate atât 
elemente pozitive cât şi negative din cadrul politicii de 
ciclism. 

În cadrul reţelei BYPAD, este totuşi atractiv pentru 
oraşe să compare punctajele între ele. Întrebarea cla-
sică a fiecărui primar este: “Suntem cel mai bun oraş 
ciclist din Europa?” sau “Care este cel mai bun oraş din 
acest punct de vedere?”. Acestea nu sunt întrebări la 
care se poate răspunde cu uşurinţă cu ajutorul BYPAD. 
Următoarele aspecte sunt inerente atunci când se com-
pară oraşe şi ţări diferite:

• Geografia oraşului

• Diverşi auditori BYPAD

• Diversele opinii personale ale persoanelor din 
grupul de evaluare

• Diferite culturi ale ciclismului

În primul rând BYPAD ar trebui folosit ca o unealtă 
internă de evaluare pentru îmbunătăţirea politicii 
de ciclism. Compararea rezultatelor BYPAD în cadrul 
unui oraş, odată la doi-trei ani poate fi mult mai inte-
resantă decât compararea „merelor cu perele”. În al 
doilea rând, este interesant de urmărit cum evoluează 
alte oraşe, dar ar trebui luat în considerare faptul că 
această comparaţie nu este întotdeauna obiectivă. 

8.3    BYPAD ca schimb de experienţe în 
ciclism

În afară de implementarea auditului BYPAD şi realizarea 
unui plan de acţiune pentru ciclism pentru un oraş, al 
doilea obiectiv al BYPAD este schimbul de experienţă 
în ciclism în Europa. Pentru atingerea acestui obiectiv 
sunt realizate următoarele activităţi:541 

• Sesiuni de lucru naţionale/ regionale. În cadrul 
acestora, oraşele participante au un rol activ, iar 
oraşele noi vin în contact cu instrumentul BYPAD.

• Seminarii internaţionale/ excursii. Seminariile 
internaţionale cu privire la anumite aspecte ale 
ciclismului sunt organizate pentru a stimula schim-
bul de expertiză.

• Pagina web BYPAD: www.bypad.org este atât un 
mediu de informare cât şi un instrument de lucru 
pentru auditorii BYPAD şi oraşele/regiunile BYPAD. 
Există o zonă publică (cu informaţii despre metoda 
BYPAD, contacte, experienţe ale altor oraşe, bază 
de date cu cele mai bune practici) şi o zonă re-
stricţionată ce conţine punctajele oraşelor BYPAD, 
rapoarte, chestionare etc.

• Baza de date BYPAD cu cele mai bune practici. 
Oferă exemple din toate oraşele BYPAD, pentru 
diferite niveluri de calitate ale politicii de ciclism.

• Oraşele&regiunile care se află pe un nivel scăzut 
pot găsi informaţii cu privire la ce pot face pentru 
a creşte.

• Cele 3 chestionare BYPAD pentru oraşe/ regiuni 
sunt disponibile în 15 limbi.

• Buletinul informativ BYPAD, publicat de trei ori pe 
an, este diseminat prin intermediul reţelei BYPAD 
şi prin intermediul contactelor auditorilor BYPAD şi 
prin intermediul partnerilor reţelei.

8.4 Alte metode de evaluare

În ultima decadă a existat o conştientizare tot mai 
crescândă a nevoii pentru o politică de ciclism tot mai 
calitativă. Căutând metode de evaluare şi îmbunătăţire 
a calităţii strategiei locale de ciclism, au fost realizate 
instrumente de comparare şi dezvoltate siteme de indi-
catori, iar mai multe măsuri şi programe au fost evalu-
ate în multe ţări:552 

• Regatul Unit: Proiect de comparaţie a CTC (organ-
izaţie de utilizatori);

• Olanda: Fietsbalans (Echilibrul în ciclism) al Aso-
ciaţiei Bicicliştilor Olandezi (organizaţie de utili-
zatori);

54   Capitolul 7.3 preluat din Vectris et al. (2008a) şi editat 
55   Capitolul 7.4 preluat din Vectris et al. (2008a) şi editat

 

Aceste punctaje indică imediat zonele în care sunt 
găsite punctele forte şi slabe ale politicii. Rapoartele 
intermediar şi final ale auditului, redactate de către 
auditor, sunt un inventar detaliat al politicii de ciclism 
până în acel moment, şi o documentare pentru proce-
sul de audit. Planul calitativ documentează obiective-
le, principalele domenii de acţiune şi măsurile asupra 
cărora s-a agreat în cadrul grupului de evaluare.
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• Elveţia: Indicatori pentru oraşe propice ciclismului 
(proiect de cercetare al SVI; Vereinigung Schweiz-
er Verkehrsingenieure);

• Germania: Evaluarea politicilor de ciclism ale oraş-
elor membre în reţeaua “Oraşe propice ciclismului 
în Nordrhein-Westfalen” (regiunea North-Rhine-
Westphalia)

• Contabilizarea Bicicletelor din Copenhaga

Fiecare metodă are propria abordare, iar accentul se 
pune uneori pe aspecte diferite. Iniţiatorul care decide 
să lucreze cu instrumentul respectiv este foarte impor-
tant. De exemplu, Echilibrul în Ciclism din Olanda este 
o iniţiativă a Asociaţiei Bicicliştilor Olandezi care vrea 
să premieze cel mai bun oraş ciclist al anului. În acelaşi 
timp, realizează un raport privind confortul în ciclism 
în acel oraş. 

Asociaţia Bicicliştilor Olandezi diseminează la scară 
largă rezultatele proiectului, astfel încât oraşele sunt 
constrânse să aducă politica de ciclism proprie la un 
nivel cât mai înalt calitativ. Rezultatul proiectului 
reprezintă opinia asociaţiei grupurilor de utilizatori. 

În cadrul BYPAD, nu grupurile de utilizatori sunt iniţi-
atorii auditului. Oraşul/ regiunea este cel/ cea care 
decide să îmbunătăţească politica de ciclism, şi să fo-
losească BYPAD pentru a primi recomandări cu privire 
la nivelul actual al calităţii şi îmbunătăţirilor necesare. 
Presiunea externă de a deveni cel mai bun oraş ciclistic 
nu este la fel de puternică, însă aplicarea BYPAD poate 
fi considerată un angajament ambiţios al oraşului de a 
îmbunătăţi politica de ciclism.

Tabelul 8 prezintă un rezumat al caracteristicilor dif-
eritelor metode de evaluare pentru politicile de cilism.

BYPAD 
(Europa)

Comparaţie CTC (UK) Echilibrul în Ciclism 
(Olanda)

Comparaţie în 
ciclism 
(Elveţia)

Oraşe propice ciclis-
mului (Germania)

Iniţiativa Municipalitatea
Uniunea 
Bicicliştilor

Uniunea Bicicliştilor Municipalitatea Municipalitatea

Părţi implicate

politicieni
funcţionari publici
grupuri de utiliza-
tori
supraveghetor ex-
tern

Facilitator, persoană 
nominalizată din 
cadrul autorităţii. În 
cadrul vizitelor şi: 
alţi ofiţeri şi utili-
zatori

Utilizatori, oficiali

Evaluarea: munici-
palitatea
Mai târziu: toţi 
cetăţenii ce pot fi 
forţă motrice 

Ministere, experţi, 
grupuri de special-
işti

Aspecte

(0) informaţii de 
bază; (1) nevoile 
utilizatorilor; (2) 
leadership; (3) 
strategie & proce-
dură; (4) metode 
de management; 
(5) personal de 
management; (6) 
proiecte & acţiuni; 
(7) evaluare & mon-
itorizare

De la promovare la 
design, de la instru-
ire la întreţinerea 
pistelor de biciclete
(politici şi practică)

Aspecte fizice
Practica în con-
strucţii şi metode 
de utilizare

Ciclismul ca sistem 
de transport -> ve-
dere de ansamblu

Puncte forte

Răspunsurile dau 
inspiraţie
Abordare compre-
hensivă
Analiză profundă 
privind obţinerea 
rezultatelor
Implicarea tuturor 
actorilor
Supervizor extern 

Analize în detaliu 
ale proceselor din 
spatele practicilor de 
succes
Oportunitatea de a 
revizui & actualiza 
indicatorii & ţintele 
de performanţă
Profil ridicat al ciclis-
mului
Încredere crescută
Crearea de reţele

Biciclistul ca perspec-
tivă
Măsurătoare obiectivă

Creşterea conş-
tientizării privind 
importanţa bici-
cletei
Inspiraţie 
Metodă foarte 
rapidă, neconsuma-
toare de timp

Crearea unui climat 
mai bun pentru 
biciclişti
A X-a aniversare: 
noi linii directoare
Revizuire odată la 
7 ani, menţinerea 
oraşelor în stare de 
alertă
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Puncte slabe

Formularea unor 
nivele de dezvoltare 
nu foarte clar
Două întrebări în-
tr-una singură
Întrebări prea lun-
gi/ prea complexe
Răspunsurile nu 
sunt întotdeauna 
relevante
Colectarea datelor 
cantitative
Foarte consuma-
toare de timp

Disponibilitatea 
obstacolelor în cule-
grea datelor
Limitări în realizarea 
de comparaţii în-
semnate (unicitatea 
autorităţii locale)
Datele calitative 
nu pot fi măsurate 
direct
Ne-comprehensive
Foarte consumatoare 
de timp

Caracter tehnic, „cu-
tia neagră” a oraşelor
Caracter general, fără 
identificarea obstacol-
elor
Utilizabilitatea se 
bazează pe Uniunea 
Bicicliştilor
Iniţiativă în afara 
factorilor de decizie
Foarte consumatoare 
de timp

Nu este sistematică

Selectarea metodei 
nu este fundamen-
tată ştiinţific şi nu 
este uşor compre-
hensibilă

Tabelul 8: Aspecte privind diferitele metode de evaluare ale politicii de ciclism
Sursa:  Vectric et al. 2008a (adaptat)
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Studiu de caz

Proiectul „SPICYCLES” şi promovarea ciclismui urban 
în România

Proiectul SPICYCLES finanţat de programul european 
„Intelligent Energy Europe” derulat între 2006-2008 
prin parteneriatul mai multor oraşe europene (Bar-
celona, Berlin, Göteborg, Roma, Bucureşti, Ploieşti) 
a cuprins o fructuoasă colaborare pe teme de plan-
ificare urbană strategică şi integrată care vizează 
promovarea bicicletei în spaţiul urban ca alternativă 
multifuncţională de deplasare.

 

Acţiunile proiectului au fost orientate în raport de 
experienţa fiecărui oraş în promovarea ciclismului 
urban. Experienţa partenerilor de proiect a evidenţi-
at diferenţele de abordare în raport de evoluţia ur-
bană a oraşului şi ponderea deja existentă a utilizării 
bicicletei în spaţiul urban.

Astfel oraşele din România care au un grad redus de 
dezvoltare a infrastructurii pentru ciclismul urban, 
improprii şi nesigure pentru utilizarea bicicletei au 
pus accentul în special pe elementele de analiză de 
diagnostic general la nivel de oraş şi pe procesul de 
planificare strategică având în vedere constituirea 
reţelei principale pentru pistele de ciclism.

La nivelul Capitalei diagnosticul de evaluare gener-

ală a evidenţiat următoarele considerente legate de 
slaba utilizare a bicicletei ca mijloc uzual de depla-
sare şi preferinţele de amenajare ale utilizatorilor:

Distanţele medii preferate de deplasare cu bicicleta 
în Bucureşti sunt cuprinse conform studiului efectu-
at în procent de cca. 30%  între 2 - 6 km.:

Lipsa infrastructurilor este şi principala cauză a unei 
slabe utilizări a bicicletei pe distanţe mai mari de 
10-15 km., în special către zonele de agrement din 
vecinătatea Capitalei unde riscul de accidente grave 
este extrem de mare cu precădere pe drumurile de 
acces şi penetraţiile rutiere în şi dinspre Bucureşti.

Ca urmare a proiectului SPICYLES s-a propus realiza-
rea unei reţele urbane la nivelul Capitalei de cca 100 
Km. a cărei construcţie însă nu a respectat princip-
iile de încadrare urbanistică şi standardele tehnice 
în vigoare şi nici concluziile de implementare ale 
proiectului, rezultatul promovării ciclismului urban 
în Bucureşti fiind mult sub aşteptările edililor şi bici-
cliştilor. 
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Noua reţea a devenit în prezent din păcate impracti-
cabilă la numai câtiva ani de la promovare şi reclamă 
alte soluţii de amenajare pentru infrastructuri speci-
fice ciclismului urban atractiv, de calitate şi confortabil 
pentru utilizatori.

Majoritatea pistelor realizate au fost desfiinţate de 
Poliţia Rutieră la finele anului 2012 ca fiind neconforme 
tehnic şi din punct de vedere al siguranţei partici-
panţilor la trafic – pietoni, biciclişti, automobilişti.

O soluţie mai viabilă a fost totuşi realizată la nivelul 
zonei centrale a municipiului Ploieşti unde modul de 
abordare a fost unul mai integrat cu celelalte moduri de 
transport asigurându-se relaţii intermodale cu parcările 
auto ale zonei şi staţiile de transport public.

Proiectul SPICYCLES propune soluţii de bună practică cu 
rezultate bune în ţările partenere care pot fi aplicate 
în România în cadrul aplicării unor strategii şi campa-
nii pe termen mediu şi lung cu eforturi investiţionale 
substanţiale din partea municipalităţilor dedicate pro-
movării ciclismului urban şi regional pentru scopuri 
curente şi turistice de deplasare. Proiectul ilustrează 
sugestiv în acest sens soluţii funcţionale şi inovative 
atât pentru circulaţia activă a bicicletelor de diverse 
categorii cât şi pentru spaţiile velo speciale de parcare 
publică şi privată la domiciliu şi destinaţie.

Raportul final al proiectului SPICYCLES9 prezintă în im-
agini sugestive soluţiile cele mai eficiente care vizează 
în special flexibilizarea utilizării bicicletei pentru di-
verse scopuri, intermodalitatea cu mijloacele de trans-
port public (autobuz, metrou, tren), parcaje publice 
pentru biciclete, utilizarea mijloacelor moderne de co-
municare pentru servicii specifice de ciclism sau susţi-
nerea campaniilor educative în rândul tinerilor:
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Concluziile proiectului SPICYCLES au evidenţiat im-
portanţa planificării strategice integrate în promovar-
ea turismului urban şi regional. Diversitatea soluţiilor 
concretizează potenţialul major al bicicletei în trans-
portul urban curat, eficient şi sănătos. Astfel, printr-o 
schimbare de atitudine asupra modalităţilor urbane de 
deplasare, bicicleta capătă valenţe noi, atractivitate şi 
confort în utilizare.

În prezent buna practică europeană este preluată de 
tot mai numeroase oraşe din România care lansează 
proiecte de promovare a planurilor de mobilitate urbană 
durabilă (SUMP) ce înglobează piste şi trasee exclusive 
pentru biciclişti în cadrul proiectelor de dezvoltare ur-
bană durabilă şi integrată (PDU). Dintre aceste iniţia-
tive sunt de reţinut şi evidenţiat iniţiativele unor mari 
oraşe cu o bogată zestre culturală şi atracţie turistică 
cum sunt Sibiu, Braşov, Bistriţa, Oradea, Cluj-Napoca 
sau Iaşi. 

8.5     Analiză critică şi acţiuni ce se im-
pun pentru promovarea integrată a 
ciclismului urban în România

Ca reacţie la creşterea excesivă a gradului de motoriza-
re auto în România în ultimele 2 decenii, a scăderii pro-
centajelor de utilizare a mijloacelor de transport public 
pentru deplasări urbane şi regionale şi a numeroase-
lor campanii publicitare mass-media ale marilor pro-
ducători şi dealeri de autoturisme şi vehicule rutiere, 
pentru promovarea bicicletei şi pătrunderea utilizării 
sale ca o componentă culturală specifică urbană sunt 
necesare câteva acţiuni ferme şi coordonate:   

• Formularea unei strategii naţionale şi promovar-
ea planificării integrate a oraşelor şi sistemelor 
urbane de transport care să asigure promovarea 
mobilităţii urbane cu un procentanj ridicat de uti-
lizare a bicicletei pentru deplasări zilnice şi de 
week-end;

• Reactualizarea reglementărilor şi standardelor 
tehnice de proiectare şi execuţie a infrastructuri-
lor şi dotărilor pentru biciclete, ciclism urban şi 
regional;

• Promovarea planurilor de mobilitate urbană pen-
tru persoane, mărfuri şi servicii în cadrul docu-
mentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 
care să cuprindă soluţii adaptate şi inovative pen-
tru utilizarea bicicletelor;

• Promovarea bicicletei ca mijloc ecologic susten-
abil în cadrul proiectelor de dezvoltare urbană şi 
regională durabilă şi integrată eligibile pentru fi-
nanţări în cadrul axelor prioritare POR sau din alte 
surse comunitare de finanţare;

• Promovarea “bunelor practici” comunitare de pro-
movare a utilizării bicicletei în cadrul programel-
or şi proiectelor de dezvoltare urbană durabilă şi 
integrată naţionale, regionale şi locale, precum 
şi în cadrul programelor de formare  tehnică şi 
academică a specialiştilor în domeniu din România 
(traininguri de specialitate pentru profesionişti 
în planificare, administraţie publică şi operarea 
sistemelor de transport, programe academice de 
Master pentru Mobilitatea Urbană, campanii pub-
lice de educaţie şi sensibilizare,etc.).
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Lectură facultativă:

BYPAD. Cycling, the European approach. Total quality management in cycling policy. Results and lessons of the 
BYPAD-project. EIE/05/016 – Deliverable WP 6 – dissemination. 2008.
Manualul BYPAD. Versiunea 3.0: 2006-2008.
Pagina web BYPAD: www.BYPAD.org.
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1. Infrastructura de ciclism urban

Conţinutul acestei părţi reflectă ultimele noutăţi cu pri-
vire la planificarea, construirea şi întreţinerea unei in-
frastructuri de ciclism. Conţine strategii de planificare, 
parametri şi sfaturi privind implementarea la standarde 
înalte a infrastructurii de ciclism. Sunt descrise infor-
maţii privind aspectele ce trebuie avute în vedere în 
cadrul planificării unei noi infrastructuri sau ce se poate 
face pentru îmbunătăţirea celei existente.

Grupurile ţintă ale acestui capitol al manualului sunt 
multiplicatorii, planificatorii şi factorii de decizie din 
oraşele Europei de Est. Din acest motiv, informaţiile 
prezentate nu reprezintă încă un set de linii directoare 
în domeniul ciclismului, ci un manual al planificator-
ului, orientat către nevoile grupurilor ţintă, în conor-
danţă cu specificul regional, infrastructural şi politic. 
Cu toate acestea, materialul poate fi folositor pentru 
planificatorii din întreaga Europă pentru a-şi îmbunătăţi 
aptitudinile în procesul de planificare al infrastructurii 
ciclistice.

Proiectul PRESTO (finanţat de asemenea prin Programul 
Intelligent Energy Europe) furnizează material foarte 
important, pe baza căruia a fost dezvoltat acest man-
ual. Majoritatea materialului provenit din Proiectul 
PRESTO a fost folosit pentru a obţine o varietate de 
eşantioane privind liniile directoare din domeniul infra-
structurii de ciclism, care niciodată nu pot fi complete. 
Obiectivul acestui capitol este de a furniza o privire 
de ansamblu asupra măsurilor de ciclism, parametrilor 
şi cerinţelor. Pentru informaţii mai detaliate, recoman-
dăm cu căldură alte materiale, cum ar fi Fişele PRESTO 
(ce pot fi descărcate gratuit la adresa: http://www.
presto-cycling.eu/de/policy-guides-a-fact-sheets), 
Liniile Directoare Germane privind Infrastructura de 
Ciclism (ERA2010) sau Manualul CROW (Manual de De-
sign pentru Traficul Ciclist) din Olanda.

Pe fondul unei utilizări scăzute a bicicletei în trafic şi 
al experienţei limitate în procesele de planificare, îm-
preună cu cerinţele pentru o infrastructură ridicată din 
oraşe, abordarea mobile2020 este de a furniza un ma-
terial uşor de înţeles, cu multe imagini, figuri, exemple 
de bune/ mai puțin bune practici pentru a discuta eror-
ile de planificare şi slaba implementare a elementelor 
de infrastructură. Împreună cu exemplele, cititorul va 
găsi scurte descrieri ale argumentelor pro şi contra ce 
privesc realizările prezentate.

Acest capitol se bazează în primul rând pe Planificarea 
Strategică a Infrastructurii de Ciclism. După prezentar-
ea cerinţelor generale pentru realizarea unei reţele de 
ciclism şi abordarea strategică în vederea planificării 

infrastructurii de ciclism, sunt furnizate informaţii cu 
privire la aspectele de construcţie a infrastructurii.

1.1 Efecte ale utilizării bicicletei

Obiectivul general al promovării utilizării bicicletei în 
ţările Europei Centrale şi de Est este acela de a reduce 
rata de utilizare a maşinilor pentru parcurgerea dis-
tanţelor scurte (1-10 km). Acest lucru este pozibil prin 
asigurarea existenţei unei infrastructuri de ciclism mai 
bune şi prin promovarea utilizării bicicletei. Abordarea 
mobile2020 este de a diviza călătoriile în două grupu-
ri: ciclism utilitar şi recreativ. În cadrul acestui proiect 
definim ciclismul utilitar ca fiind utilizarea zilnică a 
bicicletei pentru a merge la serviciu, la cumpărături, la 
întâlniri cu prietenii etc., în timp ce ciclismul recreativ 
descrie doar activităţi în care bicicleta este folosită în 
scop recreativ sau sportiv. Obiectivul mobile2020 este 
creşterea ratei ciclismului, în special a celui utilitar.

Utilizarea redusă a mașinii are câteva aspecte pozitive 
pentru oameni, de ex.: 

• Străzi mai puţin aglomerate, deci mai puţine con-
gestii,

• Siguranţă ridicată a traficului,

• Poluare mai puţină,

• Emisii mai puţine de CO2 şi

• Sănătate mentală şi fizică.

1.2 Obiective de design

La începutul fiecărui plan trebuie să existe un obiectiv 
foarte bine definit. Deci, înainte de a începe să plani-
fice reţele de ciclism, piste pentru biciclete, facilităţi 
de parcare etc., planificatorii şi factorii de decizie tre-
buie să discute şi să agreeze asupra unui obiectiv gen-
eral, care descrie cum ar trebui să fie oraşul din punct 
de vedere al traficului ciclistic. Trebuie să existe o vi-
ziune asupra căreia toată lumea să fie de acord şi toată 
lumea trebuie să decidă în vederea îndeplinirii acestui 
obiectiv.

Odată ce viziunea a fost definită, o bună abordare pent-
ru începerea planificării este categorizarea străzilor din 
oraş. Astfel, va fi clar ce străzi sunt principale şi ce stră-
zi au limita de viteză de 30 km/h. Dacă nu există astfel 
de străzi cu limită de viteză, recomandăm implementa-
rea acestora pentru a încuraja utilizarea bicicletei. În-
cepând din acest moment, se poate trece la implemen-
tarea strategiei de ciclism. Implementarea zonelor de 
30 km/h poate fi cea mai puţin costisitoare soluţie pen-
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tru crearea de spaţii potrivite ciclismului. Însă aceste 
limitări de viteză ar trebui aplicate de poliţie, pentru 
a se putea ajunge la o schimbare în comportament. Al-
tfel, şoferii vor fi tentaţi să depăşească această limită 
cu 10 km/h sau chiar mai mult 1 . În cele ce urmează 
vom prezenta principii generale de design, care trebuie 
verificate continuu.

Figura 1:  Zonă de 30 km/h (limită de viteză 30 km/h)
Sursa:  Rudolph 2011

Există o strânsă legătură între infrastructura de calitate 
pentru ciclism şi utilizarea zilnică a bicicletei. Designul 
unei infrastructuri de ciclism trebuie să fie potrivită să 
furnizeze sau să îmbunătăţească siguranţa şi calitatea 
debitului traficului. În afară de utilitatea ei zilnică, 
bicicleta are şi un rol recreaţional2. Conform acestor 
date, “infrastructura ar trebui să permită bicicliştilor 
să călătorească cu bicicleta, într-un cadru atractiv şi 
sigur. Abia atunci este posibilă competiţia cu maşi-
nile.”3 Pe baza acestor obiective pot fi definite cinci 
mari principii de design pentru o infrastructură propice 
ciclismului. Acestea sunt descrise în detaliu în capitolul 
1.3. Bineînţeles că aceste cerinţe nu pot fi îndeplinite 
tot timpul sau în toate situaţiile. Însă, cu cât sunt mai 
multe îndeplinite, cu atât mai mulţi oameni vor fi atraşi 
să utilizeze bicicleta. Aceste cerinţe trebuie păstrate 
în minte ca şi obiective ce trebuiesc îndeplinite. Şi de 
asemenea pot fi folosite ca şi criterii de evaluare a cal-
ităţii şi lipsurilor infrastructurii existente4.

1 Fişa ECF: limita de viteză de 30 km/h şi siguranţa cicliştilor 
2 Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a)
3 CROW (2007)
4 Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a)

1.3 Principii de design

Înainte de planificarea şi realizarea unei noi infrastruc-
turi de birou, este necesar să luăm în considerare nu-
meroasele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească 
o infrastructură propice ciclismului.5 Conform CROW 
(2007) aceste cerinţe sunt:

• Siguranţa,

• Direcţionarea,

• Coeziunea,

• Atractivitatea şi

• Confortul.

(Pentru informaţii detaliate privind principiile de de-
sign vă rugăm să consultaţi capitolul 1 – Planificare Stra-
tegică.)

În mod cert siguranţa este o cerinţă de bază şi trebuie 
să ne preocupe cel mai mult. Bicicliştii nu cauzează 
pericole semnificative, însă ei se simt vulnerabili atunci 
când se deplasează în acelaşi spaţiu cu traficul motor-
izat. Riscurile rezultă din diferenţele de masă şi viteză 
între aceste categorii de vehicole. Siguranţa poate fi 
asigurată în trei feluri. Reducerea intensităţii traficului 
şi impunerea unor zone de 30 km/h creşte siguranţa. 
Separarea spaţială şi temporală a bicicliştilor de trafi-
cul motorizat reduce numărul întâlnirilor periculoase. 
Acolo unde nu pot fi evitate punctele de conflict dintre 
biciclişti şi şoferi (intersecţii), acestea trebuie prezen-
tate cât mai clar, astfel încât toţi utilizatorii, nu doar 
bicicliştii, să fie conştienţi de riscurile posibile şi să îşi 
adapteze comportamentul.

Următoarele cerinţe asigură siguranţă pe drumurile 
ciclabile:

• Evitarea conflictelor cu traficul din sens invers,

• Evitarea conflictelor cu traficul din intersecţii,

• Separarea tipurilor de vehicule,

• Reducerea vitezei în punctele de conflict,

• Evitarea scoaterii bicicliştilor cu forţa de pe drum,

• Crearea de categorii de drumuri,

• Minimizarea conflictelor,

• Asigurarea unor situaţii uniforme în trafic.

Direcţionarea poate fi divizată în direcţionare în dis-
tanţă şi în timp. Direcţionarea în distanţă înseamnă că 
bicicliştii pot ajunge la destinaţie pe cea mai scurtă 
rută posibilă. Ocolirile trebuie să fie cât mai mici. Di-
recţionarea în timp înseamnă că timpul total de depla-
sare trebuie minimizat. Acest lucru face ca ciclismul să 
fie foarte competitiv pe distanţe scurte, din moment ce 

5  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a)

Lectură facultativă:

Fişa ECF – limite de viteză de 30 km/h şi sigu-
ranţa bicicliştilor

http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF_
FACTSHEET1_V3_cterree30kph.pdf
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timpul de deplasare va fi mai mic decât în cazul maşi-
nii. Toţi factorii ce au un impact asupra timpului de de-
plasare influenţează direcţionarea: ocolişurile, numărul 
de opriri în intersecţii, semafoarele, pantele etc. ast-
fel, ciclismul poate fi promovat ca fiind o alegere inteli-
gentă şi un mijloc de transport rapid. 

Coeziunea se referă la măsura în care bicicliştii se pot 
deplasa din punctul de origine până la destinaţie fără 
întrerupere. Acest lucru înseamnă de fapt că bicicliştii 
vor aprecia o reţea ciclabilă cât mai mare. Barierele 
şi unele reglementări în trafic încurajează foarte puţin 
ciclismul. Bicicliştii trebuie să ştie că oriunde vor 
merge, vor găsi cu uşurinţă o rută spre acea destinaţie. 
Fiecare casă, fiecare companie, trebuie să fie accesi-
bilă cu bicicleta şi conectată la reţeaua generală de 
transport. Coeziunea înseamnă de asemenea o bună 
conectivitate şi cu alte reţele, cum ar fi în principal 
staţiile transportului în comun.

Atractivitatea înseamnă că infrastructura de ciclism 
este bine integrată în mediul ambiant. Este o chesti-
une de percepţie şi imagine, care poate încuraja sau 
descuraja bicicliştii. Din moment ce percepţiile sunt 
variabile şi personale, este greu să concepem reguli 
generale. Însă percepţia ar trebui să se bucure de toată 
atenţia atunci când se planifică şi analizează nivelurile 
de uzură şi plângerile. În afara designului şi calităţii 
ambientale a imaginii unei zone, atractivitatea include 
şi factorul „siguranţei personale”, fie că este real sau 
perceput. Acest factor este important în special seara 
şi noaptea.

Confortul se referă la crearea unei experienţe ciclis-
tice line şi relaxabile. Efortul mental şi fizic trebuie 
să fie minim. Pentru o deplasare lină, trebuie evitate 
eforturile neregulate: pornirea şi oprirea repetată 
este obositoare şi stresantă. Un design prost sau o în-
treţinere slabă a materialelor poate provoca vibraţii 
deranjante, şocuri şi obstacole: aceste lucruri fac ca 
ciclismul să devină o sarcină mai complexă, necesitând 
o concentrare şi un efort mai mare pentru menţinerea 
echilibrului şi observarea obstacolelor în avans.6 

6 Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO şi editat (2010a)

Lectură facultativă:

Pentru informaţii detaliate despre cerinţele de 
siguranţă, vă rugăm să consultaţi Manualul CROW 
(2007), pp. 99ff şi 185ff.

1.4 Formă, funcționalitate, utilizare

Este foarte important să echilibrăm fiecare secţiune 
de drum între cele trei caracteristici: funcţionalitate, 
formă şi utilizare. Conform acestor funcţii, poate fi se-
lectată forma. Figura 2 prezintă triunghiul acestor car-
acteristici şi legăturile dintre ele. 

Figura 2:  Triunghiul
Sursa:  Compilație proprie

În cadrul acestui proces, trei factori joacă un rol sem-
nificativ:

• Intensitatea traficului ciclistic,

• Viteza traficului motorizat şi

• Intensitatea traficului motorizat.

Secţiunile de drum îşi pot schimba forma de la inter-
secţie la intersecţie, în funcţie de legăturile cu alte 
drumuri. De asemenea se poate schimba şi intensitatea 
traficului ciclistic sau motorizat. Atâta timp cât fiecare 
secţine îndeplineşte cerinţele, nu este nicio problemă.

Pe de altă parte, sunt esenţiale continuitatea şi ele-
mentele de recunoaștere, în special în cazul rutelor 
ciclabile lungi (câteva sute de metri), care au un carac-
ter de legătură între districte şi/sau sunt mai frecvent 
utilizate de navetişti sau în scopuri recreaţionale.

Funcţionalitatea, împreună cu cei trei factori deter-
mină forma infrastructurii de ciclism. În final, utilizarea 
analizei depinde de forma şi funcţia selectată. 

1.5 Parametri de design

Următorul capitol prezintă cei mai importanţi parametri 
de design, folosiţi la scară largă de planificatorii Vest-
Europeni. Aceşti parametri sunt cei mai importanţi 
în planificarea modernă a infrastructurii de ciclism. 
Sunt preluaţi din diverse surse şi prezentaţi sumar. Am 
intenţionat ca informaţia să fie uşor de înţeles pentru 
persoanele care nu sunt planificatori de meserie. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi sursele 
originale.
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1.5.1 Spațiul de degajare necesar

“Spațiul necesar unui biciclist de a menține sentimen-
tul de siguranță și confort depinde de:

• Dinamica biciclistului – spaţiul necesar în mişcare 
(stabilitate şi mers în zig-zag);

• Spaţiul de degajare la trecerea pe lângă obiecte 
fixe; şi

• Distanţa faţă de, şi viteza celorlalte categorii de 
trafic (distanţa de frică față de obstacole).”7

Pentru a obține un mediu favorabil ciclismului trebuie 
să avem în vedere aceşti factori, deoarece au un impact 
crucial asupra procesului de design. Bicicliştii şi trafi-
cul motorizat trebuie să fie mai separaţi, proporţion-
al cu viteza dintre aceste două categorii. Acest lucru 
se aplică şi bicicliştilor şi pietonilor ce împart acelaşi 
spaţiu. “Dacă designul permite viteze relative mari 
pentru ciclism, sunt benefice distanţe de separare mai 
mari. La viteze foarte mici şi pe suprafeţe inegale, bici-
cliştii au nevoie de un spaţiu lateral mai mare pentru 
menţinerea echilibrului.”8 Spaţiul de degajare necesar 
depinde de stabilitatea biciclistului şi de frica acestuia 
pentru distanţele faţă de obstacole.

Stabilitatea
Bicicletele sunt vehicule instabile. Vântul, siajul camio-
anelor, ridicăturile sau găurile de pe suprafaţa de mers 
şi viteza mică de deplasare determină stabilitatea şi 
astfel spaţiul necesar manevrelor. Pentru a se menţine 
echilibrul, este necesară o viteză de cel puţin 12 km/h. 
La viteze mai mici, bicicleta se clatină. Acest lucru se 
întâmplă când se pleacă de pe loc, când se încetineşte 
sau la urcarea pantelor.9

Echilibrul şi spaţiul de degajare de siguranţă
Atunci când merg cu bicicleta, bicicliştii trebuie să-şi 
menţină echilibrul. Din acest motiv deviază uşor de la 
traiectorie, chiar şi la viteze mai mari. Acest lucru se 
numeşte mers în zig-zag. În afară de viteza de deplas-
are, mersul în zig-zag depinde şi de vârstă, exeprienţă, 
capacitate fizică, iregularităţile suprafeţei sau de vân-
turile laterale. La viteze normale şi în condiţii normale 
de ciclism, mişcare în zig-zag este de aproximativ 0,20 
m. În situaţiile în care bicicliştii sunt nevoiţi să meargă 
cu mai puţin de 12 km/h, este necesar un spaţiu liber 
mai mare. Acest lucru se întâmplă la semafoare, unde 
bicicliştii trebuie să revină dintr-o poziţie staţionară, 
sau atunci când urcă o pantă. În astfel de situaţii, 
spaţiul necesar se măreşte până la 0,80 m.10

7  Departamentul de Transport (2008)
8  Departamentul de Transport (2008)
9  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a)
10  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a)

Distanţa de frică faţă de obstacole
Designerii trebuie să ia în calcul și frica fașă de coli-
ziunea cu obstacolele întâlnite sau cu părţi din infra-
structură: bicicliştii vor dori să păstreze distanţa faţă 
de borduri, margini şi pereţi. Manualul Olandez de De-
sign11 indică următoarele distanţe faţă de obstacole. 
Distanţa faţă de:

• Acostamente verzi şi borduri mici: 0,25 m,

• Borduri înalte: 0,50 m şi 

• Ziduri: 0,625 m.12

1.5.2 Raza curbei traseului

Interconectarea coerentă a secţiunilor de drumuri este 
realizată de curbe. Raza unei curbe are impact direct 
asupra vitezei cu care biciclistul intră în acea curbă. 
Raza nu ar trebui să fie mai mică de 5,00 m, acesta fiind 
un minim absolut. Sub această valoare, viteza biciclis-
tului nu îi mai permite acestuia să stea drept. “Din mo-
ment ce viteza creşte, şi raza curbei trebuie să crească 
corespunzător. Legăturile ciclabile ce sunt parte a reţe-
lei de bază trebuie să aibă o rază ≥ 10 m, adaptate la o 
viteză de design de 20km/h. Rutele ciclabile majore ar 
trebui să aibă o rază de ≥ 20 m, adaptate la o viteză de 
design de 30 km/h.”13

1.5.3 Panta/Inclinația

Înclinaţia, fie că este în sus sau în jos, reprezintă o 
problemă crucială pentru planificatori. “Înclinaţiile în 
sus necesită un efort suplimentar din partea bicicliştilor 
şi ar trebui evitate pe cât posibil în procesul de design 
al infrastructurii ciclistice.”14 Trebuie evitată înclinar-
ea pe distanţe lungi. “Dacă trebuie urcată o pantă de 
peste 5,00 m, se recomandă încorporarea unei ‘zone de 
odihnă’ sub forma unei secţiuni orizontale de aproxima-
tiv 25,0 m lungime, înainte ca bicicliştii să fie nevoiţi să 
continue urcarea […].”15 

Un grad constant de înclinare va reduce viteza de de-
plasare a biciclistului, deci se recomandă “[…] designul 
celei mai joase secţiuni conform celui mai mare pro-
centaj din grafic şi cea mai înaltă secţiune la un procen-
taj mai mic.”16 În pantele care sunt realizate în acest 
fel, urcarea este mult mai uşoară pentru biciclişti şi 
astfel poate fi menţinută o viteză constantă.

11  CROW (2007)
12  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a)
13  CROW (2007)
14  CROW (2007)
15  CROW (2007)
16  CROW (2007)
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Figura 3:  Legătura dintre raza curbei şi viteza bicicletei
Sursa:  CROW 2007

Fiecare pantă poate fi parcursă în ambele direcţii. 
Designul acestora trebuie privit atât din punct de ve-
dere al celui care urcă, dar şi din punctul de vedere al 
celui care coboară. Viteza bicicliştilor la coborâre este 
crucială din moment ce se pot atinge cu uşurinţă 40 
km/h sau chiar mai mult. La baza unei pante trebuie să 
fie asigurat un spaţiu de decelerare suficient. Datorită 
vitezei mari, nu trebuie să existe intersecţii la bază, 
sau curbe strânse şi obstacole.17

1.5.4 Vizibilitatea

Vizibilitatea în trafic este esenţială. Este important să 
se asigure o vizibilitate cât mai largă pentru a-i putea 
observa pe ceilalţi participanţi la trafic şi bineînţeles 
pentru a fi văzut.

(Principalele) 
Rute ciclabile

Alte rute

Viteza 30 km/h 20 km/h
Vizibilitatea minimă 
necesară 35-42 m 22-30 m

Tabelul 1:  Vizibilitatea pentru biciclişti
Sursa:  CROW 2007

17  CROW (2007)

Vizibilitatea poate fi împărţită în trei categorii: în de-
plasare, la frânare şi la apropiere. 

1. Vizibilitatea în deplasare: Pentru a merge cu bici-
cleta în siguranţă, la o anumită viteză este nece-
sară o bună vizualizare a pistei, drumului şi trotu-
arelor. Vizibilitatea trebuie să fie cât mai mare şi 
fără obstacole vizuale cum ar fi panouri, semne, 
copaci etc. “O vizibilitate confortabilă în deplas-
are reprezintă distanţa parcursă în 4-5 secunde.” 

18

2. Vizibilitatea la frânare: Vizibilitatea la frânare 
descrie distanţa în care biciclistul poate frâna în 
siguranţă fără să lovească un obstacol. Este dis-
tanţa parcursă într-un interval de reacţie de 2 se-
cunde plus distanţa necesară opririi bicicletei. “La 
o viteză de 30 km/h, vizibilitatea la frânare este 
de 40 metri, la 20 km/h 21 metri (presupunând 
un timp de reacţie de 2,0 secunde şi o rată de 
reducere a vitezei de 1,5 m/s²)” 19. Vizibilitatea la 
frânare este importantă în intersecţii.

3. Vizibilitatea la apropiere: în special în intersecţiile 
pe care biciclistul vrea să le traverseze, vizibili-
tatea în ambele direcţii trebuie să fie suficientă. 
Astfel, biciclistul poate estima conform vitezei 
de apropiere a maşinii dacă are destul timp să 

18  CROW (2007)
19  CROW (2007)
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preveni intruziunea altor participanţi la trafic. Totuşi, 
colorarea liniilor poate fi nepotrivită în unele zone is-
torice sau sensibile din punct de vedere al mediului. 
Resursele (mâna de lucru şi costurile) de întreţinere 
a suprafeţelor colorate, trebuie de asemenea luate 
în considerare. Tipul de suprafeţe suplimenatre, dacă 
este cazul, trebuie alese ținând cont de:

• Standardele existente – asigurarea unei consist-
enţe cu schemele de culori existente, cum ar fi 
roșu şi verde. Albastrul este de asemenea folosit 
în unele oraşe europene; 

• Localizarea schemei – evitarea unor scheme anti-
patice şi intruzive vizual, deşi culorile vii tind să 
îşi piardă din consistenţă odată ce pista este dată 
în folosinţă; 

• Efectul vizual – asigurarea compatibilităţii cu sem-
nalizarea rutieră existentă şi punerea accentului 
pe semnalizarea prezenţei pistei de biciclete; 

• Impactul de mediu – alegerea culorii şi tipului de 
suprafaţă trebuie făcută în concordanţă cu consid-
eraţiile de mediu; 

• Cerinţele utilizatorilor – de exemplu: utilizatori cu 
dizabilităţi, biciclişti recreaţionali şi navetişti, şi; 

• Cerinţele de întreţinere, inclusiv menţinerea cu-
lorii. 

Trebuie acordată o atenţie deosebită suprafeţelor atun-
ci când există nevoia stringentă de evidenţiere a ex-
istenţei unei piste de biciclete celorlalţi participanţi la 
trafic, şi anume acolo unde: 

• Pistele de bicicletă întâlnesc intersecţii; 

• Pistele de bicicletă rulează adiacent parcărilor; 

• Pistele de bicicletă rulează între benzile de cir-
culaţie; 

• Pistele de biciclete rulează pe o şosea îngustă; 

• Pistele de bicicletă rulează prin intersecţii; 

• Pistele de bicicletă nu sunt adiacente [în partea 
dreaptă]-bordurii, şi; 

• Traficul motorizat şi/ pietonii întretaie des pistele 
de bicicletă. 

Există două metode de bază pentru realizarea unei su-
prafeţe colorate: 

• Utilizarea unor agregate, materiale de umplutură 
şi lianţi coloraţi în partea de uzură a suprafeţei, şi; 

• Aplicarea unui material colorat pe suprafaţă. 

Decizia finală privind tipul de material ce va fi folosit 
pe suprafaţa colorată depinde de localizarea în cadrul 
benzii, standardele de design specificate şi costuri. 
Cele mai comune materiale utilizate sunt: 

traverseze. Vizibilitatea la apropiere necesară se 
calculează de la 1,0 metru faţă de partea carosa-
bilă principală la care biciclistul aşteaptă. Vizibil-
itatea la apropiere este determinată de:

• Viteza de apropiere a traficului intersectat,

• Timpul necesar biciclistului să traverseze în sigu-
ranţă (distanţa de traversare) şi

• Timpul de întârziere (siguranţa faţă de traficul in-
tersectat).20

Vizibilitatea la apropiere nece-
sară (m) pentru diverse viteze 
de apropiere ale traficului mo-
torizat

Distanţa de 
traversat 
(m)

Timp (s) 30 
km/h

50 
km/h

70 
km/h

80 
km/h

4 4,2 45 100 180 205
5 4,5 45 105 185 210
6 4,9 50 110 190 220
7 5,1 50 115 200 225
8 5,5 55 120 205 235

Tabelul 2:  Vizibilitatea la apropiere necesară pentru diverse       
lăţimi de drumuri şi viteze de deplasare

Sursa:    CROW 2007 

Tabelul 2 prezintă valori ale vizibilităţii la apropiere. 
Acestea sunt bazate pe o rată de accelerare care să nu 
depăşească 0,8 m/s², un timp de reacţie de aproxima-
tiv 1s şi o viteză maximă de traversare de aproximativ 
10 km/h (= 2,8 m/s). Deoarece vizibilitatea la aprop-
iere implică bicicliştii care vor să traverseze strada 
dintr-o poziţie imobilă, distanţa nu depinde de nivelul 
funcţional al legăturii ciclistice. Timpul de întârziere 
depinde de viteza de apropiere a traficului intersectat 
şi variază de la 1 secundă la 30 km/h până la 5 secunde 
la o viteză de 80 km/h.21

1.5.5 Suprafața

Atunci când ne referim la construirea drumurilor, cos-
turile întregului ciclu de viaţă al acestora sunt impor-
tante pentru a decide ce fel de suprafaţă se va folo-
si. Pe de o parte, pavajul trebuie să fie lin şi uniform. 
Pe de altă parte, suprafaţa trebuie să aibă suficientă 
aderenţă pentru ca bicicliştii să îşi menţină echilibrul 
în curbe, chiar şi în condiţii ploioase (aderenţa dintre 
cauciuc şi pavaj).

1.5.6 Suprafețele pe șosele

Facilităţile de ciclism vizibile cum ar fi liniile pistelor, 
pot avea de asemenea un efect promoţional în încura-
jarea ciclismului iar marcarea clară a acestora poate 

20  CROW (2007)
21  CROW (2007)
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• Vopsea termoplastică; 

• Materiale pe bază de răşini colorate; 

• Macadam colorat, şi 

• Nămol etanş.

În selectarea materialului potrivit pentru o anumită lo-
caţie, trebuie să se evalueze: 

• Rezistenţa la derapaje; 

• Aderenţa la suprafaţa existentă; 

• Gradul de retenţie al culorii; 

• Cerinţele de durabilitate; 

• Calitatea;

• Costul de instalare şi întreţinere, și

• Nivelul de uzură aşteptat.22 

1.5.7 Suprafețe off-road

Suprafeţele line, ferme şi nealunecoase sunt cel mai 
uşor de parcurs. TTarmacul (asfaltul) sau betonul sunt 
suprafeţele uzuale întâlnite în parcuri şi zone rec-
reaţionale. Pot fi folosite şi alte materiale cum ar fi pi-
atră spartă, compactată. Materialul trebuie să fie uşor 
bombat pentru a permite drenajul apei. Dacă pista se 
află într-o zonă împădurită, se poate lua în considerare 
şi o suprafaţă realizată din rădăcinile copacilor.

Tratarea marginilor pistei este importantă. Acolo unde 
terenul este propice şi sunt disponibile fonduri pentru 
întreţinere, iarba este opţiunea cea mai bună. Aceas-
ta produce o suprafaţă rezistentă la uzură, ce poate fi 
folosită ca suprafaţă suplimentară. Din motive de în-
treţinere, plantarea de copaci, arbuşti şi gard viu ar 
trebui să se facă la o distanţă de cel puţin 2 m faţă de 
pistă. Trebuie luată în considerare şi nevoia unui sistem 
de drenare a apei adecvat, pentru a preveni apariţia 
inundaţiilor sau a eroziunii.23

1.6 Tipuri de piste de biciclete  
(ERA2010)

Următoarea secţiune tratează diversele tipuri de infra-
structură de ciclism. Aplicabilitatea acestora depinde 
de volumul de trafic şi puterea legăturii cu bicicliş-
ti. Volumul traficului este un factor crucial în luarea 
deciziei privind tipul aplicabil. Planificatorii trebuie 
să cunoască volumul traficului (numărul de maşini pe 
oră) de pe drumul pe care se doreşte realizarea infra-
structurii ciclistice. Dacă nu există date, acest lucru 

22 Paragraf preluat din SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership (2008)

23 Paragraf preluat din SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership (2008)

se poate stabili cu ajutorul unui sondaj. Următoarele 
secţiuni prezintă probleme întâlnite în planificare, fig-
uri şi imagini de bune practici, pentru a ilustra diverse-
le posibilităţi existente. Conform volumului traficului, 
se poate alege o formă adecvată.

1.6.1 Banda pentru biciclete

O bandă pentru biciclete este un spaţiu rezervat legal 
pe şosea pentru biciclişti, separându-i vizual de ceilalţi 
participanţi la trafic. Se recomandă a fi folosită atunci 
când există un număr semnificativ de biciclişti ce merg 
pe un drum relativ aglomerat. Benzile pentru biciclete 
sunt o soluţie vizibilă, rapidă şi flexibilă, aplicabilă pe 
şosele, necesitând doar marcaje rutiere. O bandă pent-
ru biciclete poate fi o alternativă la pistele pentru bici-
clete atunci când spaţiul disponibil este limitat, însă 
doar atunci când se poate garanta siguranţa.

Figura 4:  Simbol pentru benzi de biciclete
Sursa:  Rudolph 2011

Figura 5:  Bandă de biciclete, Leipzig (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

Benzile pentru biciclete se recomandă pe drumurile 
adiacente, cu un trafic scăzut, însă unde viteza trafic-
ului motorizat nu permite amestecarea bicicliştilor cu 
maşinile. Benzile pentru biciclete pot fi folosite ca al-
ternativă la pistele de biciclete acolo unde spaţiul dis-
ponibil este mic, doar dacă viteza traficului motorizat 
poate fi redusă la 50 km/h sau mai puţin. 
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Reguli de trafic:

Traficului motorizat nu îi este permisă utilizarea ben-
zilor pentru biciclete şi nici depăşirea liniilor albe 
ce delimitează aceste benzi. Conform acestei reguli, 
maşinilor nu le este permisă parcarea sau oprirea în 
zona benzilor pentru biciclete. Pentru a ajunge în lo-
cul de parcare, le este permisă încălcarea benzii. În 
traversarea benzii pentru biciclete, şoferii trebuie să 
fie atenţi la bicicliştii existenţi pe bandă.

Figura 6:  Bandă de biciclete (1,50m)
Sursa:  Compilație proprie (conform adfc NRW)

Benzile pentru biciclete pot fi considerate o alternativă 
la pistele pentru biciclete, însă numai dacă viteza tra-
ficului nu depăşeşte 60 km/h şi intensitatea traficului 
motorizat este de 2.000 - 3.000 de maşini pe zi. 

La intensităţi foarte mici ale traficului, bicicliştii se 
pot amesteca cu traficul motorizat, nefiind necesară 

realizarea unei infrastructuri speciale, poate doar o 
„bandă sugerată”. În cadrul zonelor construite, benzile 
pentru biciclete se recomandă a fi folosite pentru rute-
le majore pe care se circulă cu o viteză de maxim 30 
km/h şi peste 2.000 de biciclişti pe zi. Pe drumurile cu 
regim de viteză ridicat, până la 50km/h, trebuie luată 
în considerare realizarea de piste pentru biciclişti.

Banda pentru biciclişti, în special pe drumurile cu 
multe intersecţii, este considerată a fi metoda cea mai 
sigură. Însă o astfel de bandă poate crea falsa impresie 
de siguranţă, invitând maşinile să circule cu viteză şi 
astfel să scadă atenţia acordată bicicliştilor. Riscul 
este şi mai mare atunci când benzile pentru biciclişti 
sunt periculos de înguste. Când spaţiul este limitat, 
designerul are impresia că realizarea unei benzi înguste 
(sub 1,5 m) este mai bună decât inexistenţa acesteia, 
mai ales pe drumurile aglomerate şi rapide. Banda 
îngustă forţează şoferii să conducă prea aproape de 
aceasta. De asemenea, forţează biciclistul să meargă 
prea aproape de marginea drumului sau de maşinile 
parcate. Ca rezultat, chiar şi un mic dezechilibru al 
biciclistului poate provoca o coliziune. Benzile înguste 
trebuie întotdeauna combinate cu măsuri de reducere 
a vitezei.

 O bandă pentru biciclete este alcătuită din:

• Un marcaj liniar, de obicei pe ambele părţi, ce 
delimitează banda de restul traficului

• Un simbol, ce indică banda, plasat cel puţin înainte 
şi după fiecare intersecţie. Este de preferat ca 
acest simbol să se repete la un interval regulat 
de 50 m sau 100 m în zonele construite şi la un 
interval cuprins între 500m – 700m în afară.

Figura 7:   Bandă de biciclete (intersecție), Stockholm 
Sursa:       Müller 2011

Figura 8:  Bandă de biciclete (intersecție), Leipzig 
Sursa:  Rudolph 2011
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Figura 9:  Bandă pentru biciclete în afara zonelor construite, 
staţie de autobuz, Leipzig (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 10:  Bandă pentru biciclete în afara zonelor construite, 
Berlin (Germania)

Sursa:  Müller 2011

• Se recomandă utilizarea unei zone tampon de 
siguranţă, cu marcaje între banda pentru biciclete 
şi restul traficului, pe drumurile cu trafic intens şi 
regim de viteză de 50 km/h sau mai mare.

• Pavaj viu colorat, pentru o vizibilitate mai mare.

• O lăţime minimă de 1,5 m, - o lăţime de 2,0 m - 
2,5 m sporeşte confortul şi siguranţa.

În mod ideal, o bandă pentru biciclete nu ar trebui 
combinată cu un spaţiu de parcare. Deschiderea 
portierelor de către şoferi sunt un adevărat pericol 
pentru biciclişti. Biciclistul poate lovi portiera sau 
poate executa o manevră de evitare, riscând astfel să 
fie lovit de maşinile aflate în trafic. Atunci când trebuie 
combinată o parcare cu o bandă pentru biciclete, se 
recomandă folosirea unei benzi critice de reacţie (cu 
o lăţime cuprinsă între 0,5 – 0,7 m) faţă de zona de 
parcare (denumită zonă tampon), reducând astfel riscul 
unei coliziuni sau efectuarea unei manevre de evitare 
(a se vedea Figura 5).

1.6.2 Benzi comune pentru biciclişti

Benzile comune ar trebui implementate doar dacă nu 
există spaţiu. Acest lucru poate apare dacă se re-de-
senează un drum în cadrul infrastructurii existente. 
Volumul traficului sau pietonilor nu trebuie să fie foarte 
ridicat. 

Marcajul pentru astfel de benzi este reprezentat de o 
linie discontinuă. În opoziţie cu benzile pentru biciclete, 
traficul mixt foloseşte aceste benzi comune. În acest 
caz, este permisă utilizarea benzilor comune şi de către 
traficul motorizat. Principalul avantaj al acestor benzi 
este acela de a creşte conştientizarea faţă de biciclişti. 
Atunci când depăşeşte linia discontinuă, şoferul trebuie 
să fie foarte atent la bicicliştii ce folosesc banda 
comună. Aceste benzi trebuie implementate doar în 
cazul în care nu se pot aplica alte soluţii. Figura 12 
prezintă profilul general al unei străzi ce include o 
bandă comună.

Figura 11:  Bandă comună, Hamburg (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011
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Figura 12:  Bandă comună(1,50 m)
Sursa:  Compilație proprie (conform adfc NRW)

1.6.3 Pista pentru biciclete

O pistă pentru biciclete este o parte a drumului rezer-
vată exclusiv bicicliştilor. Este obligatorie pentru aceş-
tia dacă există şi indicatorul albastru (Figura 13).

Figura 13:  Pistă pentru biciclete în zonă construită
Sursa:  Rudolph 2011

Maşinilor nu le este permisă deplasarea sau parcarea 
pe ele. Acestea sunt orientate de-a lungul drumului, 
însă fizic sunt separate de acesta. ”Datorită faptului 
că bicicliştii sunt separaţi de traficul motorizat, riscul 
apariţiei conflictelor între aceste două categorii este 
minim.”24 

În zonele construite, pistele de biciclete sunt recoman-
date la o viteză a traficului de peste 50 km/h. 

24 CROW (2007)

Figura 14:  Pistă de biciclete în zonă rezidenţială, Hamburg 
(Germania)

Sursa:  Müller 2011

Pistele trebuie luate în considerare şi în zonele în care 
se circulă cu 30 km/h sau mai mult, dar intensitatea 
traficului motorizat depăşeşte 4.000 de maşini pe oră. 
Separarea fizică dintre benzile drumului şi pistele de 
biciclete şi faptul că maşinile parcate între pistă şi 
drum pot obstrucţiona vederea şoferilor, reprezintă un 
dezavantaj. Fiecare intersecţie poate fi considerată a fi 
un punct periculos. Acţiunile de deplasare spre dreapta 
sunt cele mai periculoase pentru biciclişti, deoarece 
aceştia pot fi observaţi cu greu de şoferi.

Figura 15:  Pistă pentru biciclete (2,00 m)
Sursa:  Compilație proprie (conform adfc NRW)

În afara zonelor construite, pistele de biciclete se 
recomandă a fi folosite de-a lungul drumurilor cu regim 
de viteză de peste 60 km/h şi intensităţi ale traficului 
de peste 2.000 de maşini pe zi. 

Pistele de bicicletă separă bicicliştii de traficul 
motorizat, oferind astfel un anumit grad de siguranţă. 
Datorită faptului că de obicei spaţiile de parcare sunt 
amplasate între pistele de biciclete şi drum, adeseori 
bicicliştii sunt observaţi cu întârziere de şoferii ce fac 
la dreapta. Vederea şoferilor asupra pistei este blocată 
de maşinile parcate.
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Figura 16:  Pistă de biciclete paralelă, Copenhaga (Dnemarca)
Sursa:  Müller 2011

Figura 17:  Pistă de biciclete paralelă, Copenhaga 
(Danemarca)

Sursa:  Müller 2011

Figura 18:  Pistă de biciclete paralelă, zonă cu intersecţie, 
Leipzig (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 19:  Pistă de biciclete cu dublu sens în zona 
industrială, Hamburg (Germania)

Sursa:  Müller 2011

Pistele pentru biciclete au şi alte dezavantaje. Sunt 
la acelaşi nivel cu trotuarele. La intersecţii, bicicliştii 
trebuie să depăşească diferenţa de nivel. Chiar dacă 
bordurile sunt joase, există uneori o diferenţă de 
câţiva centimetri. Acest lucru prezintă disconfort 
pentru biciclişti din moment ce suspensiile bicicletelor 
(dacă există) sunt mult mai rigide decât ale maşinilor. 
Multiplicarea unor astfel de aspecte poate fi periculoasă, 
chiar dacă intersecţiile sunt proiectate cu atenţie.25

1.6.4 Străzi pentru biciclete

O stradă pentru biciclişti este o conexiune de calitate 
ridicată folosită de asemenea şi de traficul motorizat, 
însă acolo unde intensitatea acestuia este foarte 
scăzută. Aceasta se poate lua în calcul în cadrul zonelor 

25  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2011f)

rezidenţiale.

Este realizată astfel încât bicicliştii domină vizual şi fizic 
strada, traficul motorizat fiind considerat „musafir”. În 
practică, aceste străzi sunt piste de biciclete realizate 
pe toată lăţimea drumului pe care este permis şi accesul 
maşinilor.

De fapt, străzile pentru biciclete sunt o formă de trafic 
mixt, fără un statut legal specific. Legal, maşinilor le este 
permis accesul ca pe oricare altă stradă, însă designul 
favorizează bicicliştii. Numai în Germania aceste străzi 
au un statut legal în codul rutier, ca fiind străzi pentru 
biciclişti pe care este permis accesul maşinilor. Străzile 
pentru biciclişti sunt folosite în zonele urbane pe rute 
cu intensitate mare a bicicliştilor, dar pe care trebuie 
să fie permis şi accesul maşinilor. Trebuie să prevadă o 
limitare de viteză de 30 km/h şi pot fi folosite în zonele 
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rezidenţiale. Pentru a îmbunătăţi viteza şi confortul, 
străzile pentru biciclişti trebuie să beneficieze de 
prioritate în intersecţii. În zonele construite, aceste 
străzi pentru biciclişti trebuie laute în considerare doar 
pe rutele cu peste 2.000 de biciclişti pe zi şi viteze ale 
traficului motorizat de maxim 30 km/h. În afara zonelor 
construite, pot fi luate în considerare şi la viteze mai 
mari ale traficului motorizat (până în 60 km/h), dar cu o 
intensitate scăzută a traficului (sub 500 de maşini pe zi). 

Figura 20:  Stradă pentru biciclete, Zwolle (Olanda)
Sursa:  Bosch 2011

Figura 21:  Stradă pentru biciclete, Zwolle (Olanda)
Sursa:  Bosch 2011

Figura 22:  Stradă pentru biciclete (4,0 m (min. 2,0 m)
Sursa:  Compilaţie proprie (conform adfc NRW)

1.6.5 Piste independente pentru biciclete

Pistele independente sunt probabil cea mai sigură vari-
antă, fie că merg paralel cu drumul sau total independ-
ent.

Figura 23:  Pistă independentă pentru biciclete, Basel 
(Elveţia)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 24:  Pistă independentă pentru biciclete, separată 
fizic de traficul motorizat, Bolzano (Italia)

Sursa:  Rudolph 2011

O pistă independentă pentru bicicletă poate fi consid-
erată un drum numai al bicicliştilor. Un alt avantaj al 
acestui tip de pistă este că se poate amplasa între două 
puncte de interes între care nu există spaţiu suficient 
pentru un drum, dar cerinţa este mare.

În ciuda tuturor avantajelor, pistele independente sunt 
rare în zonele construite din moment ce spaţiul este 
limitat iar aceste piste au nevoie de un spaţiu dedicat. 
Exemple pot fi văzute în figurile următoare.
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1.6.6 Selectarea tipurilor de piste 

Pentru a ajuta în luarea deciziei privind ce tip de in-
frastrutură este adecvată, prezentăm Tabelul 3 de mai 

jos. Acesta arată diferitele tipuri conform numărului 
de unităţi de maşini pe zi (um/zi) şi locaţia planificată 
a infrastructurii de ciclism cât şi volumul anticipat de 
trafic ciclistic pe zi.

Figura 25:  Pistă independentă pentru biciclete, Hamburg 
(Germania)

Sursa:  Müller 2011

Figura 26:  Pistă independentă pentru biciclete, Bolzano 
(Italia) 

Sursa:  Rudolph 2011

Bandă pentru biciclete Pistă pentru biciclete Stradă pentru biciclete

Lăţime

(one-way) minim 1,5 m 2,0 m

recomandat 2,0 m 3,0 m

(two-way) minim
Interzis traficul pe dublu sens!

2,5 m 3,0 m

recomandat 4,0 m 4,0 m

Puncte tari

• costuri scăzute 
• necesită spaţiu puţin 
• măreşte vizibilitatea 
• cea mai bună soluţie pentru 

drumurile urbane  

• separare fizică de restul 
traficului

• cea mai mare siguranţă
• confort ridicat
• bun stimulent pentru ciclism

• este posibil traficul mixt

Puncte slabe

• nu există o separare fizică 
• atrage parcarea ilegală 
• scade atenţia şoferilor 

cu privire la existenţa 
bicicliştilor

• suprafeţe de traversare 
rigide

• risc ridicat în intersecţii
• fragmentarea reţelei
• consumă mult spaţiu

• consumă mult spaţiu
• nu este întotdeauna fezabilă

Recomandări de design

• marcaje liniare
• simbolul bicicletei
• zonă tampon de siguranţă
• suprafaţă nivelată

• suprafaţă pavată delimitată
• pavaj colorat
• marcaj median (în cazul 

traficului în sens dublu)

Aplicare în zonele urbane
drumuri cu lăţime mare

zone rezidenţiale sau cu inten-
sitate scăzută a traficului

Posibilita-
tea ex-
istenţei 
traficului 
mixt

în cadrul 
zonelor 
construite

viteza traficului 50 km/h sau mai puţin

Separare fizică a traficului 
motorizat

intensitatea

în afara 
zonelor 
construite

viteza traficului 60 km/h sau mai puţin sub 30 km/h

intensitatea 
traficului

2.000 to 3.000 um/zi sub 3.000 um/zi

Tip de rută  
rută locală

rută locală, principală, națion-
ală

rută principală, națională

Tabelul 3:  Comparaţie a tipurilor de piste pentru biciclete 
Sursa:    Compilaţie proprie pe baza informaţiilor din Consorţiul PRESTO
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1.6.7 Planificarea intersecțiilor

Intersecţiile reprezintă o problemă crucială în cadrul 
infrastructurii de ciclism şi necesită o planificare în 
detaliu. Statisticile arată că intersecţiile prezintă 
cel mai mare potenţial în producerea accidentelor. 
Conform CROW “peste jumătate din aceste accidente 
se întâmplă în intersecţiile din zonele construite (58 %) 
iar dintre acestea, cea mai mare parte în intersecţii de 
drumuri cu regim de viteză de 50 km/h (95 %)”26.

În cadrul intersecţiilor toţi participanţii la trafic (maşini, 
biciclete, pietoni, camioane, autobuze) se întâlnesc, 
iar la un moment dat trebuie să se intersecteze în 
siguranţă. Ce este de remarcat este faptul că diversele 
mijloace de transport diferă în viteză, spaţiu necesar 
şi cerinţe de siguranţă. Acţiunea de intersectare a 
acestora trebuie să fie ghidată de infrastructură în cel 
mai sigur mod posibil.

Principii de planificare 

În cadrul intersecţiilor trebuie aplicat de asemenea 
triunghiul Funcţionalitate, Formă, Utilizare:

Funcționalitate: nod de circulaţie; designul trebuie să 
sprijine această funcţie; designul trebuie să fie uşor de 
înţeles de toţi participanţii la trafic.

Formă: depinde de ierarhizarea drumurilor şi volumul 
traficului; ierarhizarea drumurilor trebuie să fie uşor 
de recunoscut; este necesară uniformizarea pentru a 
înţelege intersecţia. 

Utilizarea: viteza trebuie să fie minimă din partea 
fiecărui participant în timpul traversării.

Figura 27:  Schema unei intersecţii cu diverse măsuri 
ciclistice

Sursa:  Compilaţie proprie, pe baza ERA 2010

26  CROW (2007)

Figura 27 conţine unele marcaje specifice pentru 
a uşura traversarea în siguranţă a intersecţiei pe 
bicicletă. Benzile pentru biciclişti sunt implementate 
pe drumurile de la Vest şi Est (drumuri principale) şi 
pe drumul de Nord, care prezintă un volum mare de 
trafic. Drumul de Sud este unul secundar. Principalele 
caracteristici în această intersecţie sunt:

Figura 28:  Linie de oprire avansată
Sursa:  Compilaţie proprie, pe baza ERA 2010

Figura 29:  Linie de oprire avansată (suprafaţă de oprire în 
faţa maşinilor)

Sursa:  Compilaţie proprie, pe baza ERA 2010

Figura 28 prezintă o linie de oprire avansată într-o 
intersecţie semaforizată la capătul benzii pentru 
biciclete. Biciclitul opreşte în faţa maşinii staţionate. 
Astfel, acesta poate fi observat cu uşurinţă de şofer. Se 
acordă atenţie biciclistului. Figura 29 prezintă o zonă 
de oprire pentru biciclişti ce oferă chiar mai mult spaţiu 
şi atenţie acestuia. Zona are cel puţin 5,0 m lungime şi 
ocupă întreg spaţiul din faţa benzii pentru maşini. Acest 
exemplu ar trebui implementat dacă se estimează un 
număr mare de biciclişti care virează la stânga.
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Figura 30:  Linie de oprire avansată
Sursa:  Compilaţie proprie, pe baza ERA 2010

Dacă volumul de biciclişti ce traversează intersecţia de 
la Est la Vest este mare şi există şi un număr ridicat de 
biciclişti ce virează la stânga (spre Nord), se poate re-
aliza o zonă de aşteptare pentru cei ce virează stânga 
(a se vedea Figura 30). Această soluţie are avantajul 
că bicicliştii următori nu trebuie să aştepte până cei 
din faţa lor găsesc o breşă în traficul din sens invers 
pentru a vira stânga, ceea ce ar provoca întârzieri în 
trafic. Bicicliştii care merg înainte pot traversa fără a fi 
blocaţi de cei care virează stânga. Traseul este marcat 
cu săgeţi roşii.

Figura 31 prezintă soluţii similare în cazul în care piste-
le de bicicletă sunt paralele cu drumul. În zona inter-
secţiei, pista de biciclete ar trebui scoasă în afara dru-
mului, pentru a oferi mai mult spaţiu pietonilor care 
aşteaptă la semafor. Drumul de urmat de către bici-
clete trebuie să fie colorat. Intersecţiile sunt cele mai 
periculoase locuri pentru biciclişti datorită acţiunilor 
de virare ale maşinilor şi bicicliştilor. În plus mai există 
şi pietoni, autobuze, camioane sau chiar tramvaie ce 
trebuie luate în considerare. Situaţiile de trafic întâl-
nite în intersecţii pot fi complexe, mai ales atunci când 
diferite mijloace de transport se apropie de intersecţie 
la viteze diferite. Planificatorul trebuie să creeze un 
sistem de viraje uşor de înţeles.

1.6.8 Planificarea traversărilor

Traversările sunt elemente de design implementate 
(Figura 32 pentru pietoni) sau marcaje pe pavaj (Figura 
33 pentru biciclişti şi pietoni) ce facilitează traversarea 
unui drum.

Figura 31:  Hartă detaliată a unei intersecţii cu piste de biciclete paralele
Sursa:  Compilaţie proprie
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Figura 32:  Pietoni ce traversează o pistă pentru biciclete, 
Copenhaga (Danemarca)

Sursa:  Müller 2011

Figura 33:  Pistă pentru biciclete ce traversează drumul, 
Hamburg (Germania

Sursa:  Rudolph 2011

Pistele de biciclete pot fi prevăzute cu treceri priori-
tare pe drumurile în care viteza medie este mai mică de 
50 km/h, în care volumul traficului nu depăşeşte 4.000 
de vehicole pe zi şi în care zona de traversare este sit-
uată pe o pantă.

În ceea ce priveşte semnalizarea traversării, se poate 
folosi o bandă pentru biciclişti adiacentă traversării 
pentru pietoni. Ideal, lăţimea benzii trebuie să fie cu-
prinsă între 3,0-3,5 m pentru a permite bicicliştilor din 
sens opus să traverseze în acelaşi timp. 

O alternativă la această abordare este realizarea unei 
treceri combinate pentru pietoni şi biciclişti. Trecerile 
combinate au de obicei o lăţime de 4,0 m. Un semn 
reprezentând o „bicicletă verde” este afişat lângă 
„omuleţul verde” atunci când bicicliştilor şi pietonilor 
le este permisă traversarea. Traversările combinate 
diferă de cele pentru pietoni, prin afişarea unei lumini 
galbene continue, în loc de una intermitentă. Atunci 
când este posibil, tarversările trebuie realizate sub un 
unghi de 90 0 , pentru a reduce riscul blocării roţilor 
bicicletei.27

1.6.9 Planificarea drumurilor secundare

Traficul combinat între biciclete şi vehicule motorizate 
este cel mai folosit design în zonele construite. Tinând 
cont de costuri, siguranţă şi utilitate, este cea mai bună 
alternativă, dacă vitezele bicicletelor şi maşinilor sunt 
la acelaşi nivel. De asemenea intensitatea traficului 
trebuie să fie sub 5.000 um/zi.

Zonele fără trafic greu, cum ar fi zonele cu restricţii 
de viteză, sunt ideale pentru implementarea traficului 

27 Paragraf preluat din SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership (2008)

combinat. La viteze mici, bicicletele sunt aproape la fel 
de rapide ca maşinile, astfel că pot fi evitate eventu-
alele conflicte. La viteze mai mari (30 – 50 km/h) soferii 
au tendinţa de a trece în faţa bicicliştilor, cauzând 
apariţia conflictelor. Pentru a asigura o utilizare în sigu-
ranţă a bicicletei, trebuie să se aibă în vedere profilul 
drumului.28 

Dacă intensităţile traficului auto şi ciclistic sunt scăzute, 
un profil îngust este punctul de plecare. Acest lucru 
contribuie la reducerea vitezei, însă nu este suficient; 
un profil îngust poate necesita măsuri suplimentare de 
reducere a vitezei. Un profil îngust presupune deplas-
area unui vehicul motorizat în spatele biciclistului dacă 
traficul din sens invers nu permite depăşirea acestuia. 

O bandă (profil) cu o lăţime mai mare permite o depăşire 
în siguranţă cu riscuri minime de apariţie a conflictelor. 
Dacă designerii optează pentru un profil mai lat, tre-
buie să aibă în vedere faptul că acest lucru va permite 
vehiculelor motorizate să circule cu viteze mai mari. 
Astfel, nevoia de implementare a unor măsuri de re-
ducere a vitezei pentru a asigura siguranţa şi confortul 
bicicliştilor este mai mare în cadrul profilelor mai late.

 Lectură facultativă:

Pentru soluţii posibile privind alegerea profilului 
potrivit pentru trafic combinat între biciclete şi 
maşini vă rugăm să consultaţi Manualul CROW 
(2007).

28 Meschik Planungshandbuch Radverkehr (2008)



93 

Capitolul II: Infrastructura de ciclism urban

1.6.10 Planificarea străzilor cu sens unic 

Traficul ciclistic din sens invers pe străzile cu sens unic 
oferă bicicliştilor posibilitatea folosirii unor scurtătu-
ri care nu sunt disponibile pentru traficul motorizat. 
Acest lucru le permite să evite drumurile aglomerate. 
Permiţând bicicliştilor să utilizeze străzile cu sens unic 
în ambele direcţii, se reduce considerabil  distanța de 
parcurs. Rutele cu sens unic pot avea ocolişuri mari 
pentru biciclişti. Metoda este folosită la scară largă, 
iar în unele cazuri este aplicată sistematic. Astfel, în 
Belgia a devenit opţiunea de bază, exceptând cazurile 
în care profilul drumului este foarte îngust, cum ar fi 
centrul vechi al oraşului Bruxelles.29 

La o primă vedere, ciclismul din sens invers pare riscant. 
De-a lungul anilor, totuşi, experienţele din numeroase 
oraşe şi ţări au fost pozitive şi au demonstrat că ciclis-
mul din sens invers este sigur. Nicăieri ciclismul din sens 
invers pe o stradă cu sens unic nu a condus la o creştere 
a accidentelor, ci dimpotrivă. În multe oraşe în care a 
fost implementat acest aspect, gestionarii drumurilor şi 
poliţia au început procesul prin impunerea unor criterii 
de siguranţă. 

Ciclismul din sens invers s-a dovedit a fi sigur în spe-
cial de-a lungul secţiunilor de drumuri, chiar mai sigur 
decât ciclismul în sensul străzii cu sens unic.

• Biciclistul şi conducătorul autovehiculului menţin 
contactul vizual. Ambii estimează uşurinţa cu care 
pot traversa, ambii încetinesc şi îşi adaptează 
comportamentul. 

• Atunci când se merge în acelaşi sens, doar con-
ducătorul vehiculului judecă, biciclistul neputând 
observa sau prezice ce va face maşina din spatele 
lui. În general, depăşirea maşinilor este o cauză 
importantă a accidentelor de bicicletă. 

În plus, ar trebui să luăm în considerare riscurile evi-
tate din cauză că bicicliştii nu mai folosesc alte rute 
periculoase.

Totuşi, cum volumul de trafic creşte (maşini, biciclişti 
sau ambele) numărul întâlnirilor în trafic creşte şi el: 
acest lucru poate rezulta în apariţia unui comporta-
ment neglijent.

1.6.11 Spațiul comun

Conceptul de spaţiu comun nu se adresează în primul 
rând traficului ciclistic. Totuşi se opune în mod clar 
argumentabil dogmelor privind paradigma separării 
ciclismului: credinţa că spaţiul urban poate fi compar-

29  Paragrafe preluate din Consorţiul PRESTO (2010a)

timentat într-o manieră în care bicicliştii şi şoferii îşi 
pot vedea de drum, acordându-şi unii altora minimum 
de atenţie, cu condiţia să acorde atenţie sporită semn-
elor speciale pentru ciclism (marcaje şi culori ala pava-
jului, semne verticale etc.) şi urmează un set de reguli 
realizate special. Câteva divergenţe între paradigmele 
separării şi spaţiului comun sunt prezentate în tabelul 
4.

Cadrul spaţiului comun, în cea mai radicală formă a sa, 
poate apărea ca având o aplicare limitată în oraşele 
mari, moderne. Totuşi, privit strict din punct de ve-
dere al ciclismului urban, principiile spaţiului comun nu 
doar produc argumente pentru trecerea de la separarea 
ciclismului la politici de integrare a acestuia în zonele 
urbane, ci oferă un criteriu valoros cu privire la cum pot 
fi realizate noile structuri de ciclism integrat şi ce fel 
de obstacole trebuie depăşite. 

Aplicarea conceptului de spaţiu comun în ciclismul ur-
ban aduce la suprafaţă ideea că bicicliştii au un anume 
drept exclusivist la o porţiune din spaţiul public: ben-
zile pentru biciclete. În acest caz trebuie gândite alte 
opţiuni. Cu excepţia cazului în care este dusă la ex-
trema radicală, discuţia despre „spaţiul comun pent-
ru biciclişti” ridică întrebarea: Spaţiu comun cu cine? 
După decenii în care ciclismul separat a fost modelul 
acceptat în majoritatea Europei, răspunsul populaţiei 
este cel mai probabil: “Bicicliştii trebuie să împartă 
spaţiul cu pietonii”. Nu este greu să ne dăm seama că 
această cale este una generatoare de conflicte şi că 
eventual va stopa creşterea utilizării bicicletei.

Pentru factorii de decizie, provocarea imediată este 
aceea de a crea un mediu şi o cultură în care bicicliştii 
şi şoferii pot şi se aşteaptă de la ei să împartă în sigu-
ranţă spaţiul de trafic: drumul. Acest lucru necesită o 
schimbare culturală şi una inginerească, cu puncte deja 
aparente: 

• Educaţia (atât pentru utilizatorii de biciclete cât 
şi pentru utilizatorii vehiculelor motorizate) este 
primordială, şi necesită o atenţie şi finanţare mult 
mai mare decât primeşte în mod obişnuit. 

• Regulile de comportament în trafic trebuie să fie 
aceleași pentru toţi conducătorii de vehicule. 
Statutul de vehicul cu drepturi şi obligaţii depline 
al bicicletei trebuie să fie subliniat atât pentru 
biciclişti, cât şi pentru conducătorii auto. 

• O infrastructură generală bună pentru ciclism 
(lăţimea pavajului, design şi întreţinere, senzori 
încorporaţi în semafoare, etc.) este de preferat în 
faţa altor facilităţi specifice ciclismului.30

30  Paragraf preluat din VeloCity (2009)
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1.6.12 Ciclismul în zonele pietonale

Bicicliştii şi pietonii se amestecă uşor. Vitezele lor nu 
sunt foarte diferite, iar bicicliştii îşi pot adapta com-
portamentul. Ciclismul ar trebui să fie permis în zonele 
libere de maşini. Mai mult, bicicliştii şi pietonii pot fi 
amestecaţi total, însă este de preferat utilizarea unei 
separări fizice soft acolo unde există foarte mulţi pieto-
ni. Permiţând bicicliştilor să împartă spaţiul cu pietonii 
în zonele libere de maşini se evită ocolişurile (distanţa 
cea mai scurtă a reţelei), iar destinaţiile devin mai ac-
cesibile bicicliştilor (coeziunea reţelei).

Totuşi, dacă densitatea pietonilor este prea mare, 
împărţirea spaţiului devine ineficinetă, atât pentru 
biciclişti cât şi pentru pietoni. În general se recomandă 
împărţirea spaţiului la valori nu mai mari de 200 pie-
toni/ora/metru din lăţimea spaţiului disponibil. Acesul 
bicicliştilor în zonele libere de maşini necesită doar o 
semnalizare suplimentară pentru aceştia. La densităţi 
mari, se utilizează o separare vizuală sau de nivel. 

Majoritatea oraşelor au în prezent zone libere de 
maşini. Acestea sunt cel mai adesea întâlnite în zonele 
comerciale din centrul vechi al oraşelor sau în centrele 
secundare. Accesul traficului motorizat este interzis 
pentru a reduce riscurile, zgomotul, poluarea şi pentru 
a creşte spaţiul public. Obiectivul principal este acela 
de a creea un mediu ambiant plăcut, estetic şi care 
să permită evidenţierea valorilor culturale. În gener-
al, aceste zone sunt definite ca zone pietonale. Există 
şi unele perioade de timp în care este permis accesul 
autovehicolelor ce furnizează marfă. Se recomandă 
permiterea accesului bicicliştilor în zonele fără maşini 
dintr-un număr de motive.

. Separarea ciclismului Spaţiul comun
Semnalizare supra-încărcată Minimizează semnalizarea
Reguli şi reglementări suplimentare Minimizează regulile şi reglementările
Regulile trebuie urmate Regulile trebuie urmate
Bariere între utilizatori Nu există bariere între utilizatori

Minimizează interacţiunea şi atenţia între utilizatori Garantează interacţiunea şi atenţia continuă între utiliza-
tori

“Siguranţă subiectivă” la costul siguranţei reale Siguranţă reală la costul “siguranţei subiective”

Încearcă să elimine/reducă anxietatea şi incertitudinea Nesiguranţa ca mijloc de creştere al gradului de alertă a 
utilizatorilor şi creşte siguranţa

Limitarea infrastructurii / dictează comportamentul utili-
zatorilor Flexibilitate maximă pentru utilizatori

Lipseşte utilizatorii de judecată şi responsabilitate Responsabilitatea aparţine utilizatorilor
Siguranţa este încredinţată infrastructurii Siguranţa este responsabilitatea utilizatorilor
Se aşteaptă să servească utilizatorii fără cunoştinţe sau 
aptitudini Se aşteaptă ca utilizatorii să posede cunoştinţe şi aptitudini

Subminează curtoazia şi cultura traficului Are nevoie de, şi promovează curtoazia şi cultura traficului
Oferă neîncredere în judecata utilizatorului Tratează utilizatorii ca adulţi

Tabelul 4:   Comparaţie între separarea ciclismului şi spaţiul comun
Sursa:     VeloCity 2009

• Bicicliştii nu sunt ţinta interzicerii traficului. 
Obiectivul unei zone fără maşini este de a elimina 
efectele negative ale traficului motorizat.

• Pentru biciclişti, zonele fără maşini sunt adeseori 
mai directe, mai sigure şi mai atractive.

• Pentru biciclişti, zonele fără maşini oferă acces 
sigur, direct şi confortabil spre punctul de desti-
naţie.

Atunci când se amestecă cu pietonii, bicicliştii sunt cei 
mai rapizi şi pot reprezenta o potenţială sursă de peri-
col. Totuşi, în general, bicicliştii şi pietonii convieţuiesc 
foarte bine, iar temerile pietonilor sunt uneori nefon-
date şi exagerate.

Legal, bicicliştilor li se poate permite accesul doar prin-
tr-un semn ce le dă dreptul de a face excepţie de la re-
stricţie, la fel ca în cazul rezidenţilor sau maşinilor de 
aprovizionare. În plus faţă de semnalizare, se recoman-
dă să se furnizeze soluţii de design potrivite cu densi-
tatea pietonilor. La densităţi mici, împărţirea totală a 
spaţiului este perfect posibilă. La niveluri mai mari, se 
recomandă o formă de separare. 

Aceasta nu este o separare legiferată: cicliştilor le este 
permis accesul pe întreaga lăţime a zonei. Obiectivul 
este mai degrabă psihologic. O bandă pentru biciclete 
recognoscibilă trasată pe mijlocul zonei, determină ca 
atât bicicliştii cât şi pietonii să rămână în zonele delim-
itate pentru ei.31

31  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2011g)
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1.7 Calmarea traficului pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de ciclism

Obiectivele majore ale calmării traficului sunt creşterea 
siguranţei rutiere şi îmbunătăţirea mediului local, cu 
privire la condiţiile de viaţă, de muncă sau vizitare. 
Măsurile de succes reduc în general viteza vehiculelor 
motorizate şi ajută la redirecţionarea în trafic. Astfel,  
scade în mod direct poluarea fonică şi a aerului. De 
asemenea se reduce posibilitatea apariţiei şi severita-
tea accidentelor. Calmarea traficului sprijină un mediu 
mai sigur pentru ciclism deoarece viteza şi volumul de 
trafic redus permit bicicliştilor să utilizeze drumul.

Există trei cuvinte la care inginerii de trafic se referă 
atunci când vorbesc despre calmarea traficului: 

• inginerie, 

• educaţie şi 

• aplicare 

Studiile privind managementul traficului în cartiere au 
arătat că înșiși rezidenţii contribuie la perceperea ex-
cesului de viteză într-un cartier. Astfel, calmarea tra-
ficului este foarte eficient atunci când toate cele trei 
componente sunt luate în considerare. Doar măsurile 
inginereşti singure nu vor produce rezultate satis-
făcătoare32.

Măsurile prezentate mai jos combină adeseori abordări 
inginereşti, educaţionale şi de aplicare. Obiectivul este 
acela de a-i face pe conducătorii vehiculelor să se simtă 
musafiri pe stradă şi să le comunice că sunt prezenţi şi 
alţi participanţi la trafic care au aceleaşi drepturi.33

32  Hass-Klau et al., 1992
33  Slinn (2005)

1.7.1 Legislaţie şi aplicarea acesteia

Aceste măsuri conţin restricţii privind libertatea de 
mişcare şi parcare. Străzile pot fi transformate în dru-
muri fără ieșire cu posibilitatea ca pietonii şi bicicliştii 
să poată continua deplasarea.

Aceasta este cea mai uşoară măsură pentru reduc-
erea vitezei, însă se bazează pe participanţii la trafic 
să urmeze regulile. O posibilitate o reprezintă apli-
carea strictă a acestor reguli prin controale regulate 
ale poliţiei şi supraveghere automată, prin radare de 
viteză. Însă acest aspect nu este aplicabil în toate 
zonele.

Aplicarea regulilor de trafic este o măsură bună pen-
tru promovarea ciclismului din moment ce încălcarea 
vitezei şi regulilor de parcare (de exemplu pe pistele 
de biciclete) au un efect negativ asupra condiţiilor de 
ciclism.

Figura 34:  Zonă cu restricţie de viteză 
Sursa:  www.wikipedia.de 2012

 

Figura 35:  Semnalizarea unui drum fără ieșire, cu posibilita-
tea continuării drumului de către 

 pietoni şi biciclişti 
Sursa: www.wikipedia.de 2012
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1.7.2 Semnalizarea şi porţile de acces

Semnalizarea este necesară pentru a acorda autoritate 
comenzilor în trafic. Însă sunt folosite şi pentru a sub-
linia limitările de viteză, de ex. la intrarea într-un oraş 
sau zone cu viteze limitate prin instalarea unor porţi 
artificiale. 

Semnele speciale pentru radare rutiere informează con-
ducătorii asupra vitezei actuale. Din moment ce aceste 
aparate înregistrează viteza măsurată, se colectează 
informaţii despre comportament în ceea ce priveşte 
viteza. Informaţia colectată include numărul de maşini, 
viteza minimă, medie şi maximă dar şi numărul de încăl-
cări ale vitezei. Este de asemenea posibilă colorarea 
spaţiului de rulare sau desenarea unor semne pe caros-
bail pentru a spori vizibilitatea. Aceste măsuri nu au 
efecte negative asupra bicicliştilor. Efectul pozitiv pen-
tru biciclişti este calmarea traficului: cu cât este mai 
mică viteza traficului motorizat, cu atât biciclistul se 
simte în siguranţă. Totuşi, datele colectate pot conduce 
la o aplicare mai strictă a limitărilor de viteză, care va 
avea un efect pozitiv asupra siguranţei cicliştilor. Doar 
semnalizarea nu poate produce efecte de calmare a 
traficului, astfel că sunt necesare măsuri suplimentare.

Figura 36:  Semn radar
Sursa: Fricke 2012

Figura 37:  Poartă de acces spre o zonă cu limită de viteză 
de 30 km/h 

Sursa: Fricke 2012

1.7.3 Tratarea suprafeței 

Utilizarea de drumuri pavate în locul celor asfaltate 
este o metodă foarte eficientă de reducere a vitezei. 
Acest lucru este întâlnit mai ales în zonele rezidenţiale. 
Schimbarea suprafeţei de rulaj comunică şoferilor că 
nu sunt singuri pe stradă şi trebuie să împartă partea 
carosabilă cu alţi utilizatori ce se bucură de aceleaşi 
drepturi. 

Însă utilizarea de pavaje în loc de asfalt poate scădea 
confortul bicicliştilor, în acelaşi fel în care îl scade şi 
pentru şoferi. Această măsură poate să nu fie o soluţie 
potrivită pentru rutele ciclabile foarte des frecventate. 
O soluţie ar fi realizarea benzii pentru biciclete din as-
falt, iar restul părţii carosabile din pavaj. Acest aspect 
este discutat in Partea a II-a Capitolul 1.8.

Figura 38:  Drum pavat din zona rezidenţială 
Sursa: Maaß 2012

Figura 39:  Piatră cubică în centrul oraşului 
Sursa: Ziel 2012
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1.7.4 Deviere verticală 

Devierile verticale sunt cele mai comune măsuri de cal-
mare a traficului. Cele mai comune sunt aşa-numitele 
„cocoaşe de viteză”. Acestea diferă ca design, mărime 
şi material folosit, însă efectul este acelaşi. Reducerea 
vitezei se produce în momentul în care şoferii trebuie 
să încetinească pentru a evita disconfortul la trecerea 
peste aceste obstacole

Totuşi, criticii scot în evidenţă efectul negativ pe care 
aceste dispozitive îl au asupra vehiculelor de urgenţă. 
Ambulanţele sunt încetinite iar munca medicilor din 
interior este afectată de denivelare. Din acest motiv 
devierile verticale nu sunt folosite pe drumurile prin-
cipale. În unele ţări se folosesc pernele de viteză pen-
tru a evita astfel de conflicte. Maşinile de urgenţă au 
garda la sol mai ridicată, putând astfel să treacă fără a 
încetini, în timp ce autovehiculele normale trebuie să 
încetinească. 

Figura 40:  Limitator de viteză în Odense 
Sursa: Rudolph 2012

Figura 41:  Limitator de viteză în Odense 
Sursa: Gostic 2012

1.7.5 Deviere orizontală 

O altă modalitate de a încetini traficul este instalar-
ea de devieri orizonatale, cum ar fi şicanele sau alte 
obiecte cu rol similar. Un design „acordă prioritate”, 
în care o bandă este eliminată iar vehiculele ce intră 
într-o zonă sunt obligate să cedeze trecerea, poate fi 
o altă modalitate foarte bună. Această abordare este 
adeseori combinată cu semne la porţile de acces în 
zonele rezidenţiale. O altă posibilitate este folosirea 
curbelor, astfel încât maşinile să parcurgă o distanţă 
dreaptă doar un anumit timp. Aceste devieri pot fi real-
izate într-o manieră care nu afectează bicicliştii. 

Figura 42:  Deviere orizonatală ce obligă acordarea priorităţii 
Source: Fricke 2012

Figura 43:  Design al unei străzi cu curbe suplimentare 
Source: Maaß 2012
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1.7.6 Zone cu limită de viteză de 30 km/h

Acolo unde utilizatori diferiţi împart spaţiul rutier, este 
necesar un efort suplimentar pentru a asigura siguranţa 
fiecăruia. Astfel, viteza în cadrul unei zone este adese-
ori limitată la 30 km/h sau chiar mai puţin (20 km/h sau 
viteză de deplasare a pietonilor). Principalul beneficiu 
îl reprezintă un mediu ambiant îmbunătăţit şi o per-
cepţie socială mai bună. 

Doar semnalizarea nu va conduce la acceptarea lim-
itărilor de viteză. De aceea uneori sunt instalate porţi 
de acces sau devieri la intrarea în aceste zone. De 
asemenea este eliminat axul central al drumului, iar 
spaţiul de deplasare este mult mai îngust. De aseme-
nea acordarea prorităţii de dreapta încetineşte trafi-
cul, doarece şoferii trebuie să oprească în intersecţii. 
În cazul şicanelor, spaţiile de parcare sau curbele sunt 
folosite astfel încât maşinile să nu poată merge în linie 
dreaptă pe o distanţă foarte mare.

Figura 44:  Deviere orizonatală ce obligă acordarea priorităţii 
Sursa: www.wikipedia.de 2012

Figura 45:  Design al unei străzi cu curbe suplimentare 
Sursa: Fricke 2012

1.7.7 Sisteme de control pentru camioane

Sistemele de control pentru camioane pot interzice ac-
cesul camioanelor de mare tonaj şi le pot forţa să uti-
lizeze o singură rută pentru a traversa o zonă. Aceste 
măsuri menţin restul zonei fără camioane. 

Alte scheme de control forţează camioanele să folos-
ească anumite drumuri cât mai mult timp cu putinţă. 
Acest lucru este folosit mai ales atunci când traficul se 
apropie de o zonă aglomerată sau de una rezidenţială. 
În Londra34  operatorii trebuie să obţină un permis cu o 
rută specială de urmat în cazul camioanelor peste 18t, 
pentru a putea intra în oraș.

Legislaţia rutieră trebuie să definească condiţiile (de 
ex. greutatea unui camion) în care camioanele cad 
sub incidenţa reglementărilor. Nu toate legislaţiile ru-
tiere oferă posibilitatea implementării unor astfel de 
scheme. Totuşi, reducerea numărului de camioane de 
tonaj mare creşte semnificativ condiţiile propice pent-
ru ciclism, cât şi condiţiile de viaţă.

Figura 46:  Semn de ocolire pentru camioane 
Sursa: www.wikipedia.de 2012

34 http://www.londonlorrycontrol.com/
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1.7.8 Zonele pietonale

Zonele pietonale şi cele fără maşini reprezintă măsuri 
bune pentru creşterea calităţii mediului ambiant. Acest 
lucru se realizează de obicei în centrul oraşelor, unde 
există mulţi agenţi comerciali şi numeroşi pietoni. Tra-
ficul motorizat este direcţionat spre parcări cu plată 
aflate la marginea zonelor pietonale. În unele cazuri, 
utilizarea bicicletei în aceste zone este interzisă sau 
limitată la momente ale zilei în care pietonii sunt mai 
puţini. Dacă poate fi sau nu permis accesul bicicletelor, 
depinde de condiţiile locale (a se vedea Partea a II-a 
Capitolul 1.16.12). Însă, bineînţeles că este de dorit să 
nu se interzică accesul bicicletelor în zonele pietonale. 

Figura 47:  Zonă pietonală în Odense 
Sursa: Petrova 2012

Lectură facultativă:

Shared Space: Department of Transport (2011) 
Local Transport Note 1/11 on Shared Space 
URL http://www.dft.gov.uk/publications/ltn-01-
11/
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1.8 Alegerea tipului de infrastructură 

Aşa cum a fost prezentat în capitolele anterioare, ex-
istă diverse tipuri (forme) de piste pentru biciclete şi 
diverse posibilităţi de construire a acestora. Întrebările 
care se ridică sunt:

• Cum să alegem forma adecvată? 

• Ce criterii pot fi folosite pentru a decide dacă for-
ma aleasă îndeplineşte cerinţele? 

Următoarele criterii vă vor ajuta în estimarea gradului 
de utilizabilitate a fiecărei forme, depinzând de dif-
erite circumstanţe.

Volumul traficului

Volumul traficului (maşini pe oră) pe drumul pe care 
se planifică construirea unei piste pentru biciclete cât 
şi viteza de proiectare  a acestor vehicule sunt criterii 
importante în alegerea formei potrivite. Graniţele sunt 
flexibile, astfel că există mai mult de o posibilitate. 
Figura 48 şi Figura 49 prezintă ce formă ar trebui aleasă 
în funcţie de viteza de proiectare35 şi volumul traficului. 
Se recomandă alegerea pistelor pentru biciclete dacă 
viteza şi/sau volumul sunt mari.

35 V85: Descrie viteza de deplasare a maşinii (V=viteza) care 
nu este depăşită de 85 % din totalul şoferilor în condiţii de ploaie

Volumul de trafic greu 

Acest criteriu ia în considerare faptul că riscul ca un 
biciclist să fie implicat într-un accident creşte odată 
cu creşterea traficului greu, mai ales în acţiunile de 
depăşire. Se recomandă alegerea pistelor pentru bici-
clete cu cât creşte mai mult rata traficului greu în tota-
lul volumului traficului.

Disponibilitatea spațiului

Disponibilitatea spaţiului are în vedere faptul dacă o 
anumită formă poate fi folosită în siguranţă. Este im-
portant să se verifice dacă se păstrează distanţele de 
siguranţă şi dacă există obstacole ce pot fi îndepărtate 
sau este necesară realizarea unei îngustări. Trebuie 
comparat şi evaluat spaţiul necesar şi spaţiul disponibil. 

Dacă planificatorul ajunge la concluzia că forma aleasă 
nu poate fi folosită în siguranţă, atunci trebuie aleasă 
altă formă. Desigur, trebui erealizate aceleaşi verificări.

Figura 48:  Alegerea tipului de infrastructură pe baza volumului de trafic şi vitezei de proiectare pentru străzile cu 2 benzi
Sursa:  ERA 2010

Figura 49:  Alegerea tipului de infrastructură pe baza volumului de trafic şi vitezei de proiectare pentru străzile cu 4 benzi
Sursa:  ERA 2010
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Parcarea

Acest criteriu ia în considerare riscul implicării într-un 
accident din cauza maşinilor care parchează. Acesta 
conţine toate acţiunile necesare efectuării manevrei de 
parcare cât şi deschiderea bruscă a portierei. Se reco-
mandă utilizarea pistelor pentru biciclete dacă există 
nevoia efectuării mai multor manevre pentru parcare.

Intersecții și accesul la proprietate

Acest criteriu ia în considerare maşinile ce virează şi 
traversează infrastructura de ciclism. Poate fi exprimat 
de numărul de intersecţii şi drumuri de acces la propri-
etăţile private per kilometru, de-a lungul unei secţiuni a 
drumului. Accesul la proprietăţile private se ia în consid-
erare doar dacă există un volum semnificativ de maşini 
care virează (accesul la parcări, garaje etc.). Dacă plan-
ificatorul ajunge la concluzia că forma aleasă nu poate 
fi folosită în siguranţă, atunci trebuie aleasă altă formă. 
Desigur, trebuie realizate aceleaşi verificări.

Înclinația longitudinală

Acest criteriu ia în considerare viteza mare la coborâre 
a unui biciclist dar şi spaţiul lateral mai mare necesar 
la urcare. Ambele cazuri – urcare şi coborâre – trebuie 
evaluate separat. 

Se recomandă alegerea unei piste pentru biciclete dacă 
gradul de înclinaţie este foarte abrupt.

Dacă panta este foarte lungă, atunci trebuie aplicată 
o bandă pentru biciclete. Vitezele mari nu sunt com-
patibile cu pietonii şi necesită o rază vizuală mai mare. 
Deci, se preferă utilizarea benzilor pentru biciclete36

1.9 Construcția

Următorul capitol tratează aspecte ce privesc con-
strucţia infrastructurii.

1.9.1 Pavajul - Tipul de suprafață

Pavajul folosit în infrastructura de ciclism este o altă 
problemă importantă. În lipsa suspensiilor la biciclete, 
utilizarea unei suprafeţe line, fără denivelări, cu puţine 
obstacole reprezintă un bun punct de plecare. Fiecare 
denivelare din suprafaţă va fi transmisă prin interme-
diul roţilor direct coloanei vertebrale şi încheieturilor 
biciclistului, lucru nesănătos pentru organism. O bici-
cletă normală de oraş nu are suspensii. Bicicletele de 
generaţie mai nouă au suspensii (cel puţin la furcă), 
însă aceasta are capacităţi limitate în comparaţie cu 

36  ERA (2010)

suspensiile unei maşini. Bicicliştii sunt expuşi la nu-
meroase zdruncinături şi clătinături. Din moment ce 
o suprafaţă neuniformă implică disconfort, planifica-
torii trebuie să evite apariţia gropilor şi ridicăturilor la 
îmbinările din pavaje. 

Majoritatea grupurilor şi cluburilor de ciclism (de ex. 
ADFC Germania) cer ca pavajele pentru benzile şi piste-
le de biciclete să fie realizate din asfalt (a se vedea 
Figura 50). Acesată suprafaţă oferă confortul cel mai 
ridicat pentru biciclişti şi pe ele pot fi aplicate marcaje 
cu uşurinţă. Betonul are cam aceleaşi avantaje ca şi 
asfaltul, însă acesta necesită îmbinări la fiecare câţiva 
metri, ceea ce poate crea un anumit disconfort. 

Utilizarea plăcilor de beton trebuie luată în considerare 
în detaliu. Plăcile par să fie atractive, în special cele cu 
margini netede (Figura 51 şi Figura 52). Plăcile colorate 
(roşu, galben sau verde) pot fi folosite pentru a creşte 
gradul de atenţie.

Figura 50:  Paviment din asfalt, Bolzano (Italia)
Sursa:  Rudolph 2011

Figura 51:  Plăci roşii din beton, cu margini netede, Hamburg 
(Germania)

Sursa:  Rudolph 2011
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Însă plăcile au dezavantajul că după un anumit timp 
devin neuniforme, din moment ce nu sunt fixate. 
Topirea gheţii, rădăcinile sau chiar instabilitatea solului 
pot provoca denivelarea suprafeţei. (Figura 54).

În general piatra cubică trebuie evitată din moment ce 
suprafaţa este foarte neuniformă iar îmbinările sunt 
foarte largi pentru bicicletele cu cauciuri înguste (Fig-
ura 53). În plus, piatra cubică devine foarte alunecoasă 
în timpul ploii şi ninsorii, fiind o cauză de risc

Figura 52:  Plăci roşii din beton, cu margini netede, Hamburg 
(Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 53:  Piatră cubică, Hamburg (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

Figura 54:  Plăci instalate greşit, Hamburg (Germania
Sursa:  Rudolph 2011

Argumente/utilizarea plăcilor  

pro
• Uşor de instalat/ de înlocuit
• Diverse culori disponibile
• Pitoreşti 
• Uşor de adus la acelaşi nivel
• Pot fi reparate parţial la costuri scăzute

contra
• Probleme cu marcajele (la îmbinări)
• O instalare defectuoasă = suprafaţă neuniformă (a 

se vedea Figura 54)
• Disconfort pentru biciclişti (la îmbinări)
• Apariţia plantelor la îmbinări (disconfort)
• Rădăcinile plantelor pot crea o suprafaţă neuni-

formă

1.9.2 Pavajul – culoarea suprafeţei/marcaje 
rutiere

Biciclistul aflat pe bicicletă nu are protecţie. În cazul 
unui accident, acesta este expus riscurilor şi poate fi 
rănit foarte uşor. Astfel că biciclistul trebuie protejat de 
infrastructură în cel mai bun mod posibil. O măsură efi-
cientă este colorarea pavajului în culori semnalizatoare.

Suprafeţele colorate nu au nicicun înţeles legal. Nu ex-
istă obligativitatea folosirii acestora. Pot fi folositoare 
pentru evidenţierea marcajelor benzii pentru biciclete 
şi comunică şoferilor că suprafaţa respectivă este desti-
nată utilizării de către biciclişti. Pot de asemenea aju-
ta bicicliştii în urmărirea unei rute sau în poziţionarea 
corectă pe partea carosabilă. 

Suprafeţele colorate sunt relativ scumpe. Folosite în 
exces, pot deveni deranjante vizual şi îşi pot pierde 
efectul de subliniere a existenţei pistei de biciclete, 
chiar acolo unde sunt necesare cel mai mult. Pentru 
a obţine cel mai bun efect, trebuie folosite cu moder-
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Figura 55:  Trecere colorată albastru, Copenhaga (Danemar-
ca)

Sursa:  Müller 20111

Figura 56:  Paviment roşu, Hamburg (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

aţie. De exemplu, decât să se folosească culoarea pe 
întreaga lungime a pistei, mai bine se iau în considerare 
anumite porțiuni în care ar fi cea mai potrivită, cum ar 
fi locurile în care pista traversează un sector de drum. 
Suprafeţele colorate sunt folositoare în special pentru 
benzile de biciclete, distanţate faţă de borduri, cum ar 
fi o linie avansată pentru oprire. 

Colorarea poate fi potrivită:

• Pe banda de intrare din cadrul unei zone de oprire 
avansate;

• Pe benzile care nu sunt lângă marginea drumului şi 
pe benzile de virare la dreapta;

• Pe benzile pentru biciclete din sens invers;

• Pe benzile de biciclete în afara parcărilor;

• Pe benzile pentru biciclete de-a lungul benzilor 
rutiere înguste;

• În unele intersecţii în care anumite manevre sunt 
limitate pentru biciclişti;

• În locaţiile unde se poate semnaliza un potenţial 
risc;

• Pe benzile pentru biciclete cu dublu sens.

Selectarea culorii potrivite este o problemă pentru 
autoritatea rutieră relevantă, însă în interesul consist-
enţei şi simplităţii întreţinerii se recomandă utilizarea 
unei singure culori pentru infrastructura de ciclism în 
cadrul zonei de acţiune a autorităţii rutiere respective. 
Cele mai des folosite sunt suprafeţele verzi şi roşii. În 
comparaţie cu marcajele rutiere, durabilitatea unei 
asemenea suprafeţe este mică şi variază în funcţie de 
materialele folosite, culoare şi metoda de aplicare. 
Aceste lucruri trebuie luate în considerare când se de-
cide necesitatea suprafeţelor colorate, deoarece aces-
tea se adună la costurile de întreţinere.37

Atenţia trebuie redirecţionată spre ciclist, în special în 
locurile în care acesta se intersectează cu traficul mo-
torizat. În acest timp se stabilesc culori diferite. Rosu, 
verde, galben şi albastru sunt culori ce pot fi întâlnite 
în toată Europa. Obiectivul pavimentelor colorate este 
acela de a creşte atenţia şi îmbunătăţi vizibilitatea bici-
cliştilor. Figura 55 prezintă o traversare pentru biciclişti 
colorată în albastru, în Copenhaga. Figura 56 prezintă o 
trecere colorată în roşu, în Hamburg, Germania, unde 
volumul traficului motorizat este foarte ridicat.

37  Paragraf preluat de la Departamentul pentru Transport (2008)
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Studiu de caz: Autostrada Ciclistică Barclays, Londra (Anglia)

Super-autostrăzile ciclistice Barclays (BCS) au în to-
tal 12 rute ce pornesc din afara Londrei spre cen-
trul oraşului şi sunt denumite conform unor coduri 
(litere şi cifre) pentru o mai bună înţelegere. Su-
per-autostrăzile sunt realizate în cadrul unui part-
eneriat public-privat (PPP) între oraşul Londra şi 
Barclays Bank PLC.
Acestea asigură o călătorie mai sigură, mai rapidă şi 
mai directă în oraş.
Primele 4 astfel de autostrăzi pentru biciclete au 
fost lansate în 2010. Celelalte 8 vor fi realizate până 
în 2015.

Principii de design:

Directe şi continue

Noile rute sunt marcate clar şi sunt uşor de urmat. 
Există noi semne şi marcaje rutiere, dar şi informaţii 
privind timpul deplasării sau legături cu alte rute.

Confortabile şi convenabile

Suprafeţele de drum sunt îmbunătăţite şi au fost 
eliminate obstacolele pentru a obţine un confort 
sporit. De asemenea, Londra a introdus 2000 de noi 
spaţii de parcare de-a lungul sau în apropierea rut-
elor.

  
Figura 57:  Imagini ale Super-autostrăzii din Londra
Sursa:       tfl.gov.uk and bbcimg.co.uk 2011

Mai sigure

Benzile Super-autostrăzii au cel puţin 1,5 m lăţime 
şi continuă şi în intersecţii. La semafoare sunt dis-
ponibile zone de oprire avansate pentru a ajuta bici-
cliştii să fie în faţa maşinilor. Numeroase intersecţii 
au fost redesenate astfel încât să asigure bicicliştilor 
mai mult spaţiu şi o siguranţă mai mare. Au fost in-
stalate oglinzi în intersecţii (‘Trixi’) pentru sporirea 
siguranţei, permiţând astfel şoferilor de camioane 
să aibă o vizibilitate mare asupra bicicliştilor care 
virează stânga.

Impact
Prima evaluare (la 1 an după implementare) a arătat 
că numărul de biciclişti a crescut cu un semnificativ 
procent de 46 % pe Autostrada 7 şi chiar cu 83 % pe 
Autostrada 3. Pe secţiuni mai mici se poate observa o 
creştere cu până la 200 %.
Un procent de 8 până la 14 % dintre biciclişti au 
declarat că au trecut la utilizarea bicicletei după in-
troducerea autostrăzilor. Timpul mediu de deplasare 
a putut fi redus cu aproximativ 5 minute. În decursul 
primului an nu au existat accidente fatale în care să 
fie implicaţi biciclişti.

Lectură facultativă:

Transport of London

http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11901.aspx.



105 

Capitolul II: Infrastructura de ciclism urban

1.9.3 Bordurile

Realizarea bordurilor şi alegerea tipului acestora este un 
element crucial în infrastructura de ciclism. Bordurile 
sunt folosite ca separator fizic între suprafaţa carosabilă 
şi pistele de biciclete sau trotuare. Există două materi-
ale din care pot fi fabricate bordurile: beton şi granit. 
În timp ce granitul este mai rezistent şi are o durată 
de viaţă mai mare, betonul este mai ieftin şi poate fi 
modelat.

În intersecţii şi traversări, bordurile trebuie să fie co-
borâte la nivelul pavimentului (Figura 58). În trecut, 
această coborâre era realizată astfel încât se putea 
simţi o uşoară diferenţă de nivel, de 2-3 cm. După cum 
se vede în Figura 59 (granit) şi în Figura 60 (beton), 
acest mod de implementare se transmite biciclistu-
lui sub formă de impact, datorită lipsei suspensiilor. 
Traversarea acestor diferenţe la viteze mari înseamnă 
un impact puternic asupra coloanei vertebrale. Bor-
durile care nu sunt coborâte la nivelul pavimentului în 
intersecţii, nu trebuie acceptate. 

Figura 58:  Bordură din granit, cu tranziţie uniformă între pista 
de biciclete şi suprafaţa rutieră, Hamburg (Germa-
nia)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 59:  Bordură din granit – impactul cu roata, Hamburg 
(Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 60:  Bordură din beton, cu margini rotunjite – impac-
tul cu roata, Hamburg (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Rezultatul diferenţei de nivel este deteriorarea cu 
uşurinţă a roţii şi disconfortul simţit de biciclst. De 
asemenea biciclistul trebuie să încetinească la fiecare 
traversare, chiar şi atunci când are prioritate. Pentru 
ciclismul utilitar (navetă, cumpărături etc.) precondiţia 
este ca biciclistul să poate fi capabil să menţină o an-
umită viteză de croazieră pentru a parcurge distanţa 
respectivă într-un timp rezonabil. În concluzie, este 
necesară folosirea de borduri ca cele din Figura 58.

1.9.4 Iluminatul

Principalele funcţii ale iluminatului sunt:

• Creşterea siguranţei rutiere,

• Îmbunătăţirea fluxului de trafic,

• Creşterea confortului,

• Îmbunătăţirea siguranţei sociale,

• Vizibilitatea unei anumite zone

(Principalele) rute ciclabile sunt folosite mai intens în 
cadrul reţelelor ce fac legătura între sate, districte, 
cartiere. Acesta este motivul pentru care aceste legătu-
ri fac subiectul unor cerinţe stricte în ceea ce priveşte 
traficul. Întotdeauna  principalele rute ciclabile au fost 
iluminate. Cu cât viteza de proiectare este mai mare, 
cu atât creşte şi necesitatea vizibilităţii pe o distanţă 
mai mare, care poate influenţa nivelul de iluminare.

1.9.5 Iluminatul şi categoria drumului

Drumurile din interiorul oraşelor pot fi categorizate 
conform funcţiilor pe care le îndeplinesc. Având trei 
tipuri de drumuri, se poate acoperi structura rutieră a 
oricărui oraş. În general există artere, drumuri de acces 
şi de distribuire.
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O arteră este un drum urban de capacitate mare. Pot 
servi ca puncte de legătură pentru autostrăzi.

Un drum de acces este un drum fără acces limitat 
poziţionat paralel cu un drum de mare viteză, pe care 
îl alimentează prin intermediul unor puncte de acces 
(noduri). 

Un drum de distribuire este un drum de capacitate 
mică-moderată ce deserveşte la transferarea traficului 
de pe străzile locale pe artere.

Astfel, asigurarea iluminatului care să îndeplinească 
necesitățile unui biciclist, este suficient pentru a fi uti-
lizat şi de restul participanţilor la trafic.

Figura 61:  Iluminat special pentru piste de biciclete sepa-
rate, Stockholm (Suedia)

Sursa:  Müller 2011

Cu cât viteza de proiectare este mai mare, cu atât şi 
distanţa de vedere creşte, fapt ce poate influenţa nive-
lul de iluminare. Tabelul 5 prezintă cerinţele pentru ti-
purile de drum.

Tipul drumului Nivelul de iluminare
Străzi 30 lx
Treceri de pietoni 50 lx
Zone rezidenţiale 1 -10 lx

Tabelul 5: Nivelul de iluminare necesar pentru diverse tipuri 
de drum

Sursa:  Manualul de Design al Infrastructurii Ciclistice pen-
tru Sub-continentul Indian

Facilitarea acestor valori trebuie făcută prin utilizarea 
unor corpuri de iluminat montate la înălţimea şi dis-
tanţa orizontală corectă. Locaţia stâlpilor este decisă 

de categoria drumului respectiv. Pe un stâlp pot fi mon-
tate două corpuri de iluminat, dacă stâlpul se află între 
pista de biciclete şi partea carosabilă, la înălţimi dif-
erite pentru a ilumina zona desemnată la nivelul nece-
sar. Acest lucru ar reduce numărul de stâlpi necesari 
şi aglomerarea verticală pe orice categorie de drum. 
Vizibilitatea unei piste de biciclete nu este determinată 
de cantitatea de lumină ce cade pe ea, ci de cantitatea 
de lumină reflectată de suprafaţa acesteia (luminanţa). 
Având în vedere luminanţa, alegerea preferabilă este 
betonul. Dezavantajul utilizării betonului este efectul 
de strălucire în timpul zilelor ploioase când soarele 
este jos. Trebuie aplicat un tratament special pentru a 
permite utilizarea pistei în condiţii de siguranţă. Aceste 
tratamente pot include plantarea de copaci ce vor um-
bri pista şi vor reduce efectul de strălucire. 

1.9.6 Culoarea luminii

Iluminatul stradal trebuie să producă suficientă inten-
sitate pentru a putea recunoaşte feţe şi obiecte de la o 
anumită distanţă. Alegerea preferată este lumina albă. 
Avantajele luminii albe sunt: 

• În cadrul unei porţiuni separate, se poate distinge 
cu uşurinţă între zonele rapide şi cele lente.

• Creează foarte uşor contrast pentru pietoni 

• Crește economiile anuale38

1.9.7 Întreținere

Întreţinerea întregii infrastructuri de ciclism este 
foarte importantă. Datorită utilizării de către biciclişti 
şi maşini grele, în special în intersecţii, infrastructu-
ra este supusă unei uzuri suplimentare. Condiţiile me-
teo, infiltrarea apei distrug suprafeţele şi marcajele. 
Lucrările asupra suprafeţelor au cel mai mare impact 
negativ asupra calităţii infrastructurii de ciclism, aşa 
cum se vede şi în Figura 62. Trebuie să existe o per-
soană din cadrul municipalităţii care să verifice regulat 
starea infrastructurii (de ex. o dată la doi ani). Pagube-
le rezultate în urma trecerii anotimpurilor sau în urma 
lucrărilor de construcţie trebuie remediate imediat.

38 Paragraf preluat din Manualul de Design al Infrastructurii 
Ciclistice pentru Sub-continentul Indian (n/a)
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Figura 62:  Marcaje şi suprafaţă întreţinute prost, Hamburg 
(Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

1.9.8 Operare

Facilităţile de ciclism nu necesită doar un design bun, 
ci şi o întreţinere şi o gestionare eficientă. Suprafeţele 
proaste, vegetaţia adiacentă, cioburile, iluminatul 
prost, etc. afectează bicicliştii mai mult decât traficul 
motorizat şi sunt o sursă continuă de reclamaţii. Este 
deci esenţial ca pistele de bicicletă să fie inspectate 
şi întreţinute într-un mod regulat, la fel ca şi în cazul 
reţelelor de drumuri.

Toată infrastructura nouă de ciclism trebuie livrată în-
tr-o manieră care minimizează costurile ciclului de vi-
ată, inclusiv costurile privind întreţinerea. 

Pentru a meţine în bună stare condiţiile pentru bicicliş-
ti, trebuie acordată atenţie condiţiei suprafeţei caros-
abile, la o distanţă de 1,5 – 2,0 m de la bordură. Pentru 
pistele construite în afara drumului, atât construirea 
lor cât şi peisajul ambiant trebuie să aibă ca obiectiv 
reducerea costurilor de întreţinere. 

Autoritatea relevantă trebuie să instituie o procedură 
de monitorizare şi întreţinere pentru fiecare segment al 
reţelei de ciclism, iar infrastructura trebuie verificată 
regulat. 

Trebuie să existe posibilitatea pentru publicul larg să 
raporteze problemele de întreţinere, care trebuie re-
mediate imediat. (a se vedea capitolul 3).

După fiecare perioadă de vreme cu intemperii prelun-
gită, cum ar fi ploi, vânturi puternice sau zăpadă, este 
posibil să fie necesare lucrări suplimentare de întreţi-
nere39. 

Pentru a garanta o călătorie sigură cu bicicleta, este 
esenţială întreţinerea infrastructurii pe tot parcursul 
anului. Plantele şi arborii trebuie curăţați atunci când 
intră în zona pistelor de biciclete. Suprafaţa inegală a 
pistei trebuie reparată şi netezită. Iarna, zăpada tre-
buie curăţată. Un bun exemplu este oraşul Copenhaga, 
în care administraţia drumurilor curăţă întâi zăpada de 
pe pistele de biciclete şi abia apoi de pe străzi.

39 Paragraf preluat din SEStran South East of Scotland Transport    

Partnership (2008) 

Figura 63:  Îndepărtarea pietrişului după perioada de iarnă, 
Hamburg (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 64:  Îndepărtarea frunzelor şi resturilor vegetale, 
Hamburg (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011



108 

Figura 65:  Pistă pentru biciclete după o întreţinere 
suplimentară în iarnă, Stockholm (Suedia)

Sursa:  Müller 2011

Figura 66:  Pistă pentru biciclete după o întreţinere 
suplimentară în iarnă (detaliu), Stockholm 
(Suedia)

Sursa:  Müller 2011

1.9.9 Îndepărtarea obstacolelor

De obicei bicicliştii se confruntă cu multe obstacole. 
Atunci când se planifică infrastructura de ciclism, 
planificatorul trebuie să ia întotdeauna în considerare 
faptul că bicicliştii sunt sensibili la siguranţă dar şi la 
calitatea suprafeţelor folosite, obstacolelor întâlnite. 
Datorită faptului că bicicletele de oraș nu dispun de 
suspensii, bicicliştii sunt sensibili la schimbările surven-
ite în calitatea suprafeţelor.

În ultimii ani, tot mai multe biciclete au fost echipate 
cu suspensii. Furcile cu suspensie au devenit populare 
mai ales în cazul bicicletelor de oraş. Totuşi, diferenţa 
de confort dintre maşini şi biciclete este mare. Datorită 
volumului mare de trafic şi vitezei maşinilor, infrastruc-
tura rutieră este lipsită de obstacole, are o suprafaţă 
lină iar întreaga infrastructură este realizată în aşa fel 
încât traficul să fie cât mai eficient, cu un grad de con-
fort maxim pentru şoferi.

Doar o infrastructură de calitate va atrage mai mulţi 
biciclişti. Succesul depinde mai ales de realizarea aces-
teia fără obstacole. Pentru a sensibiliza planificatorii 
cu privire la ce anume poate fi considerat obstacol şi 
ce nu, următoarele imagini prezintă unele greşeli ce se 
fac în mod repetat:

• Aplicarea inegală a bordurilor (a se vedea capito-
lul 1.8.3),

• Obstacole pe pista de biciclete, cum ar fi coşurile 
de gunoi (Figura 67), instalaţiile electrice, scur-
gerile, gurile de canal, staţiile de autobuz, staţii 
de încărcare pentru maşinile electrice (Figura 68) 
etc.,

• Pietonii care circulă pe / pe lângă pista de bici-
clete cauzând întârzieri (Figura 68),

• Intersecţiile,

• Lipsa continuităţii (Figura 69) şi schimbarea cal-
ităţii suprafeţei ( Figura 70).

Figura 67:  Coşuri de gunoi şi prize pentru maşini electrice pe 
pista de biciclete, Hamburg (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 68:  Pietoni traversând pista de biciclete, Copenhaga 
(Danemarca)

Sursa:  Rudolph 20111
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Figura 69:  Terminarea bruscă a pistei, Hamburg (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

Figura 70:  Schimbarea calităţii pistei, Hamburg (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

Figura 71:  Gură de canal ridicată la 2,5 cm deasupra 
pavimentului, Hamburg (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 72:  Maşină parcată pe pista comună, Hamburg 
(Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

1.10 Semnale luminoase  

Intersecţiile semaforizate pot fi un pericol pentru bici-
clişti. Totuşi, sunt indispensabile atunci când aceştia 
doresc să traverseze intersecții aglomerate. Un de-
sign prietenos trebuie să facă vizibili bicicliştii, să per-
mită manevre scurte şi uşoare, şi să reducă timpul de 
aşteptare, cum ar fi un viraj prioritar la dreapta sau o 
bandă de aşteptare în faţa maşinilor. Pe principalele rute 
ciclabile, o semaforizare separată pentru biciclişti le 
poate oferi acestora avantaj în faţa traficului motorizat.

Intersecţiile semaforizate sunt întotdeauna a doua cea 
mai bună opţiune pentru biciclişti, în termeni de sigu-
ranţă. De fapt, intersecţiile semaforizate, cu 4 benzi, 
sunt periculoase şi ar trebui evitate. Normele olandeze 
spun că sensurile giratorii sunt mult mai sigure decât 
semafoarele instalate în astfel de intersecţii.

În practică, semafoarele sunt folosite atunci când inter-
secţia trebuie să gestioneze rapid un flux mare de vehi-
cule. Acestea pot gestiona până la 30.000 um/zi, mult 
mai mult decât un sens giratoriu.

Adeseori aceste drumuri aglomerate prezintă interes 
ca şi legături ciclistice. Majoritatea corespund rutelor 
istorice şi conectează destinaţii importante, în general 
centrul oraşelor. În aceste cazuri este logic să existe 
rute majore ciclabile sau chiar legături ce urmează 
acelaşi drum. Există câteva situaţii în care se recoman-
dă utilizarea semafoarelor în cadrul unei reţele cicla-
bile.

• O rută principală de ciclism de-a lungul unui drum 
de distribuţie care traversează un alt drum de 
acest fel (ambele au un flux de peste aproximativ 
1.000 um/h).

• O legătură ciclistică traversează un drum extrem 
de aglomerat (aproximativ 1.500 um/h). Legătura 
poate fi pe o pistă, pe un drum local de acces sau 
pe un drum de distribuţie.

• La intensităţi de peste 1,500 um/h se recomandă 
realizarea unui tunel ciclabil. În principiu, pe dru-
murile de distribuire a traficului, bicicliştii se află 
pe piste separate. 
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1.10.1 Semafoare – cerinţe generale

Datorită numărului mare de vehicole motorizate, desig-
nul intersecţiilor trebuie să mărească vizibilitatea şi 
siguranţa bicicliştilor.

O dispoziţie simplă ar fi permiterea virajului la dreapta 
pentru biciclişti, pe culoarea roşie a semaforului.

• O cale de virare la dreapta pentru biciclişti, 
înaintea semaforului permite acestora să pedaleze 
continuu. Pentru a se încadra în siguranţă în trafic, 
aceştia trebuie să se afle pe o pistă de biciclete 
sau zonă protejată. Acest lucru oferă avantaj bici-
cliştilor asupra traficului motorizat.

• În unele ţări, cum ar fi Olanda, reglementările ru-
tiere fac posibil virajul la dreapta al bicicliştilor 
pe culoarea roşie a semaforului, chiar şi fără ex-
istenţa fizică a unei piste. 

• În ambele cazuri există posibilitatea unui conflict 
cu pietonii. Astfel, acest lucru se aplică cel mai 
bine în zonele cu pietoni puţini.

O altă metodă simplă şi eficientă este realizarea de linii 
avansate de oprire pentru biciclişti.

• Linia de oprire pentru maşini este trasată mai în 
spate, făcând astfel loc bicicliştilor, la 4-5 m în faţa 
maşinilor. Acest aspect crează o zonă de aşteptare 
pe înreaga suprafaţă carosabilă pentru biciclişti. 
Zona trebuie marcată cu simbolul bicicletei. Se 
poate lua în considerare şi colorarea suprafeţei.

• Este recomandată utilizarea unei piste de biciclete 
de alimentare. Aceasta permite bicicliştilor să 
depăşească traficul staţionat şi îi conduce spre zona 
avansată de oprire. Lungimea acestei benzi trebuie 
să corespundă lungimii maxime a cozii formate de 
traficul motorizat. De obicei această bandă este 
întâlnită lângă marginea suprafeţei carosabile, însă 
uneori şi între două benzi rutiere. 

• Zona avansată permite tuturor bicicliştilor (cei ce 
virează la stânga, dreapta sau merg înainte) să se 
poziţioneze în zona cu maximă vizibilitate din faţa 
traficului motorizat. În plus, au avantaj atunci când 
semaforul se face verde.

• Această măsură poate deveni o prevedere gener-
ală în cadrul tuturor intersecţiilor semaforizate, 
creând un beneficiu uniform şi uşor de recunoscut.

Virajul la stânga este o manevră dificilă la semafor.Pen-
tru a evita neplăcerile, bicicliştii sunt direcţionaţi întâi 
puţin spre dreapta, înainte de a traversa înainte. Există 
două posibilităţi pentru acest lucru: 

Figura 73:  Semafor pentru biciclişti, viraj stânga, Leipzig 
(Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 74:  Semafor pentru biciclişti, obligatoriu înainte, 
Basel (Elveţia)

Sursa:  Rudolph 2011

• Impunerea unei manevre duble pentru virarea la 
stânga.Când semaforul se face verde, biciclistul 
întâi traversează drumul lateral şi apoi trebuie să 
aştepte lumina verde pentru direcţia opusă pentru 
a traversa al doilea drum lateral. 

• Aceeaşi manevră poate fi realizată într-un sin-
gur pas, prin marcarea unei zone pentru bicicliş-
ti în faţa semaforului. Când este verde, biciclis-
tul se deplasează uşor spre dreapta în zona de 
aşteptare. Aceasta se află în faţa semnalului roşu 
din dreapta. Biciclistul poate traversa imediat ce 
se iveşte oportunitatea. Dezavantajul este faptul 
că manevra poate părea ilogică şi surprinzătoare 
pentru ceilalţi participanţi la trafic: biciclistul 
traversează spre o direcţie care are culoarea roşie 
la semafor.40

40  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2011h)
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1.10.2 “Verde” pentru biciclete

În mod tradiţional, semafoarele sunt concepute să ges-
tioneze fluxuri mari de vehicule motorizate. Culoarea 
verde pentru pietoni şi biciclişti durează puţin, iar tim-
pul de aşteptare este mare. Aici problema o reprezintă 
timpul de aşteptare şi întârzierile. Viteza de deplasare 
şi timpul deplasării sunt cruciale pentru calitatea reţe-
lei, în special în nodurile cele mai importante. Cu cât 
timpul de întârziere este mai mic pentru biciclişti, cu 
atât devine ciclismul mai competitiv, în comparaţie cu 
alte mijloace de transport. În acest sens, măsura prin-
cipală este reducerea duratei de deplasare cu bicicleta 
cât mai mult posibil.

Un timp de aşteptare de 15 secunde pentru biciclişti este 
considerat normal (acesta corespunde unei jumătăţi din 
timpul de aştepate la semafor din momentul apariţiei 
culorii roşii). Atunci când se traversează un drum prin-
cipal nesemaforizat, acest timp poate fi mai scurt, însă 
în orele de vârf, biciclistul poate aştepta şi de până la 
patru ori mai mult.Timpul maxim de aşteptare recoman-
dat pentru biciclişti este de 90 de secunde în zonele 
construite şi 100 de secunde în afara acestora (timpul 
maxim de aşteptare corespunde tipului culorii roşii a 
semaforului).

Adeseori această durată este mărită la 120 de secunde, 
ca măsură de precauţie. În multe cazuri, reducerea aces-
tui timp nu favorizează doar bicicliştii, ci îmbunătăţeşte 
şi fluxul traficului. Durata recomandată de FGSV41 Ger-
mania este de 90 de secunde.

• Pot fi utilizate semafoare pentru biciclişti pentru a 
le acorda mai mult timp.

• Bicicliştii pot primi un avans la plecare. Acest lu-
cru le permite să se deplaseze în interiorul inter-
secţiei în siguranţă în faţa maşinilor şi să se bucure 
de o vizibilitate mărită din partea şoferilor. Acest 
lucru este util mai ales când mulţi biciclişti virează 
la stânga sau multe maşini la dreapta. Efectul este 
similar realizării unei linii avansate de oprire (a se 
vedea mai sus).

• Bicicliştii pot primi undă verde separată pentru 
toate direcţiile de deplasare, în timp ce traficul 
motorizat este imobilizat. Astfel sunt eliminate 
toate conflictele între biciclişti şi şoferi, însă ex-
istă riscul coliziunii între două biciclete, dar care 
este mai puţin grav. Dezavantajul îl reprezintă 
creşterea timpului de aşteptare pentru şoferi.

• Alternativ, pot fi folosite semafoare echipate cu 
buton, atunci când o pistă întâlneşte un drum 
principal. Acest lucru este recomandat din motive 

41  FGSV, RiLSA (2010)

de siguranţă când este probabil să nu se respecte 
principiul priorităţii de dreapta sau când fluxul 
de trafic este prea mare. În acest caz, timpul de 
aşteptare pentru biciclişti trebuie să fie cât mai 
mic posibil.

• Bicicliştii pot fi favorizaţi şi prin utilizarea unor 
sisteme inteligente de detecţie în trafic. De ex-
emplu, lumina verde pentru ei poate fi menţinută 
în funcţiune atâta timp cât nu există alt tip de 
trafic (detectarea traficului motorizat). Alternativ, 
maşinilor le este interzis accesul atâta timp cât 
există biciclişti care traversează (detectarea bici-
cletelor). Dezavantajul celei de-a doua soluţii este 
că timpul de aşteptare poate creşte iar şoferii pot 
fi derutaţi, crezând că este vorba de o funcţionare 
eronată a semaforului şi astfel îşi continuă depla-
sarea.

• Semafoarele pentru biciclişti pot fi echipate cu un 
afişaj cu numărătoare inversă înainte de apariţia 
luminii verzi. Experienţele din Olanda arată că 
bicicliştii percep timpul de aşteptare cu 50 % mai 
scurt. De asemenea aceştia ignoră lumina roşie 
mai puţin. Dezavantajul este că acest instrument 
prezintă încredere numai însoţit de un regulamnet 
pentru semafoare statice. În cazul semafoarelor 
dinamice, dependente de detectarea vehiculelor, 
instrumentul devine nefolositor.

Figura 75:  Semafor prevăzut cu numărătoare inversă, Ham-
burg (Germania)

Sursa:  Fricke 2012
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Luminile pot fi reglementate în favoarea bicicliştilor 
chiar şi fără instalarea de semafoare separate pentru 
aceştia. Când virajele la stânga sunt foarte dese, un 
semafor pentru stânga poate grupa toate categoriile de 
participanţi la trafic, inclusiv:

• Bicicletele: Doar cei ce virează la stânga primesc 
undă verde, în timp ce traficul spre înainte este 
oprit. Acest aspect crează o mişcare lină spre 
stânga, fără conflicte. Nu mai există nevoia pen-
tru manevre duble pentru efectuarea virajului la 
stânga. În acest fel timpul de aşteptare este în-
jumătăţit. Dezavantajul este că măreşte timpul de 
aşteptare pentru celelalte direcţii.

• Semafoarele pot fi sincronizate pentru a creea o 
undă verde continuă pentru biciclişti. Abordarea 
este bine cunoscută pentru traficul motorizat, dar 
poate fi aplicată şi pentru biciclete. Poate fi luată 
în considerare pe rute cu flux mare de biciclişti, 
fie pe o bandă de biciclete fie pe o pistă de bici-
clete separată. Acest lucru se recomandă în cazul 
intersecţiilor apropiate (aproximativ 100 m una de 
alta). Acest lucru poate fi combinat cu un semnal 
de detecţie, astfel încât unda verde să fie între-
ruptă când fluxul de biciclişti este mic. Unda verde 
pentru biciclişti poate conduce la mărirea timpu-
lui de aşteptare în celelalte direcţii.42

1.10.3 Puncte forte ale intersecţiilor 
semaforizate

• Marcajele rutiere pot fi o reglementare eficientă 
din punct de vedere al costului, ce îmbunătăţeşte 
vizibilitatea bicicliştilor, siguranţa şi confortul: li-
nii avansate de oprire, benzi pentru viraje, etc. 
Pot fi aplicate cu uşurinţă în majoritatea inter-
secţiilor semaforizate.

• Designul fizic poate furniza zone de depăşire, 
eliminând timpul de aşteptare.

• Sincronizarea semafoarelor ce favorizează bici-
cliştii, fie că sunt special instalate pentru ei sau 
nu, pot creea beneficii majore pentru fluxurile de 
biciclişti.43

1.10.4 Puncte slabe ale intersecţiilor 
semaforizate

• Intersecţiile semaforizate ce gestionează fluxuri 
mari de vehicule sunt un pericol pentru biciclişti şi 
neatractive datorită timpului de aşteptare. 

• Marcajele rutiere prezintă încredere pentru bici-
cliştii experimentaţi, însă nu sunt suficiente pen-
tru cei nexperimentaţi şi copii singuri. Trebuie 

42  Paragraf preluat din consorțiul PRESTO (2011h)
43  Paragraf preluat din consorțiul PRESTO (2011h)

găsite rute alternative.

• Unele soluţii de reglementare în favoarea bicicliş-
tilor vor creşte timpul de aşteptare pentru traficul 
motorizat şi pot fi justificate doar în cazurile în 
care fluxurile de biciclişti sunt semnificative.

O opţiune alternativă este înlocuirea semafoarelor cu 
sensuri giratorii în cazul în care intensitatea traficului 
nu este foarte mare sau când se dezvoltă politici de re-
ducere a intensităţii traficului. Când intensitatea este 
foarte mare şi prezintă pericol pentru aceştia, se reco-
mandă separarea bicicliştilor.44

1.10.5 Utilizarea benzilor pentru transportul 
în comun

Sub viteze de 30 km/h, bicicliştii şi autobuzele se pot 
amesteca. La viteze mai mari, totuşi, ar trebui sepa-
raţi: diferenţa de masă, viteza, fac mixarea acestora 
imposibilă. Totuşi, în oraşele cu reţele dense de trans-
port în comun, acest lucru nu este întotdeauna posibil. 
Mai mult, autobuzele sunt adeseori blocate în trafic, 
iar pentru evitarea acestor situaţii, benzile speciale au 
devenit tot mai des întâlnite.

Benzile pentru autobuze/biciclete sunt atractive pent-
ru biciclişti, deoarece le permit să depăşească cozile de 
autovehicule. Totuşi, siguranţa trebuie garantată. Auto-
buzele ar trebui să aibă o viteză sub 30 km/h, iar banda 
suficient de lată încât să permită depăşirea bicicletelor.

Figura 76:  Biciclete pe banda de transport în comun, Paris 
(Franţa)

Sursa:  web.pdx.edu

Pe distanţe lungi, autobuzele vor circula cu viteză prea 
mare şi vor afecta siguranţa şi confortul biciclistului. 
Benzile speciale pentru autobuze nu trebuie folosite ca 
înlocuitor pentru pistele de biciclete, care întotdeauna 
vor fi mai sigure şi mai confortabile.45

44  Paragraf preluat din consorțiul PRESTO (2011h)
45  Paragraf preluat din consorțiul PRESTO (2010a)
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Pentru a permite accesul bicicliştilor pe benzile spe-
ciale ale transportului în comun şi pentru a avea spaţiul 
necesar efectuării depăşirii, lăţimea preferabilă a aces-
tor benzi trebuie să fie între 4,6 m şi minim 4,25 m. 
3,0 m este lăţimea minimă absolută şi ar trebui să fie 
utilizată doar pentru distanţe scurte şi unde realizarea 
unei benzi mai late nu este posibilă.

Figura 77:  Biciclist şi autobuz, nu există spaţiu de siguranţă 
pentru biciclist, Londra (UK)

Sursa:  IBC, Daggers 2010

Din motive de siguranţă bicicliştii ar trebui separaţi de 
autobuze, cu excepţia drumurilor cu restricţii de viteză. 
În mod ideal, rutele ciclabile sunt realizate departe de 
rutele autobuzelor. Dacă sunt pe acelaşi drum, atunci 
bicicliştii ar trebui să aibă propria bandă sau pistă de 
biciclete. Acest lucru poate necesita desfiinţarea unei 
benzi de circulaţie sau reducerea lăţimii trotuarului. 
Bicicliştilor ar trebui să le fie permisă utilizarea sensuri-
lor unice pentru autobuze, însă ideal pe o pistă sepa-
rată. Aceasta este practica standard în oraşele cu expe-
rienţă, asigurându-se maximul de siguranţă şi confort. 

Totuşi, multe oraşe începătoare trebuie să se descurce 
cu străzi înguste şi reţele dense de transport în comun, 
mai ales în zonele centrale. Astfel, se permite utiliza-
rea benzilor speciale pentru transportul în comun şi de 
către biciclişti. 

Dincolo de riscul privind siguranţa bicicliştilor, apare 
şi factorul întârzierii autobuzelor. Dacă acestea sunt 
încetinite de biciclişti, este afectat scopul acestora. 
De asemenea beneficiile pentru biciclişti sunt limitate: 
trebuie să aştepte în spatele autobuzelor la stopuri sau 
să se ferească pentru a putea fi depăşiţi de autobuze. 

În practică, experienţele sunt în mare parte pozitive. 
Majoritatea schemelor sunt continuate şi multiplicate. 
Iniţial stringente, cerinţele privind lăţimea sunt mai 
apoi chiar abandonate. Studiile recente din UK au arătat 
că întârzierile şi riscurile par minime. Întârzierile iau 
forma scăderii vitezei autobuzului aflat în spatele unui 

biciclist în apropierea unei staţii de autobuz. Bicicliştii 
mai lenţi evită întârzierea autobuzului prin accelearre 
sau permiterea trecerii autobuzului. De asemenea, au-
tobuzele depășesc bicicliştii prin pătrunderea pe partea 
carosabilă. 

Totuşi, trebuie să realizăm că benzile pentru transpor-
tul în comun au o atractivitate limitată. Pentru bici-
cliştii experimentaţi, îmbunătăţirea va fi apreciată, dar 
cei ne-experimentaţi se vor simţi inconfortabil împăţind 
acelaşi spaţiu cu un autobuz. De asemenea, părinţii vor 
avea dubii în a-şi lăsa copii să utilizeze aceste benzi sin-
guri. Acest lucru înseamnă că utilizarea benzilor pentru 
transportul în comun este un pas înainte pentru ciclism, 
dar nu va fi semnificativ în atragerea unui număr mai 
mare de biciclişti. 

Însă există riscul real ca benzile pentru transportul în 
comun să fie supra-utilizate pentru a evita alegerile di-
ficile privind alocarea spaţială. Opţiunea de bază ar fi 
separarea bicicliştilor şi autobuzelor: întotdeauna acest 
lucru este mai sigur şi mai confortabil, şi va atrage mai 
mulţi biciclişti. Însă ar putea necesita desfiinţarea unei 
benzi de circulaţie sau îngustarea trotuarului.46

1.10.6 Aspectul pistelor de biciclete în staţiile 
de autobuz

Noile staţii de autobuz ar trebui auditate pentru a se 
asigura că nu compromit siguranţa şi nevoile biciclişti-
lor. În zonele rurale în care probabilitatea ca staţia să 
fie mai depărtată, asigurarea unei parcări pentru bici-
clete trebuie luată în considerare pentru a creşte inte-
grarea dintre aceste două moduri de transport.47

Figura 78:  Bandă comună pentru biciclete şi autobuz, Ham-
burg (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

46  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2011i)
47  Paragraf preluat din SEStran (2008)
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1.10.7 Designul podurilor şi pasajelor 
subterane 

Există două mari obstacole pentru biciclişti: traversările 
periculoase şi intersecţiile (chiar dacă au semafoare 
sau sensuri giratorii), şi obstacole fizice cum ar fi râuri-
le, canalele şi căile ferate.

Trebuie luate în considerare soluţii de separare pe orice 
nivel al reţelei de ciclism, în interiorul şi în afara zone-
lor construite, din două motive importante, în legătură 
cu cerinţele calităţii reţelei:

Pentru a îmbunătăţi direcţia de deplasare: evitarea ob-
stacolelor ar presupune o ocolire, ce ar mări distanţa 
parcursă de biciclist şi ar compromite gradul de atrac-
tivitate al reţelei;

Pentru a îmbunătăţi siguranţa: nu există o soluţie gen-
erală care să garanteze suficient siguranţa bicicliştilor 
la evitarea obstacolelor.

Aceste soluţii se recomandă a fi folosite în intersecţiile 
cele mai aglomerate şi la drumurile cu volum mare de 
trafic. Câteva situaţii tipice:

• O legătură ciclabilă traversează un drum cu regim 
de viteză mare (peste 70 km/h).

• O legătură ciclabilă pe un drum local de acces 
foarte aglomerat (peste 500 um/h) se intersec-
tează cu un drum foarte aglomerat (peste 1.500 
um/h), în special în cazul unei rute foarte folosite.

• O legătură ciclabilă de pe un drum aglomerat 
(peste 1.000 um/h) se intersectează cu un drum 
aglomerat (peste 1.500 um/h).

Pasajele subterane pot fi folosite pentru a traversa o 
secţiune aglomerată a unui drum sau un sens giratoriu 
cu două benzi.

Adeseori zonele urbane conţin obstacole liniare pentru 
biciclişti: drumuri mari, râuri, canale, căi ferate. În ma-
joritatea cazurilor, sunt furnizate puncte de traversare, 
însă depărtate unele de altele. Acest lucru crează o 
barieră fizică pentru biciclişti, impunând ocoliri ne-
atractive. În alte cazuri, punctele de traversare sunt 
mai dese, însă pot reprezenta o barieră psihologică, 
cum pot fi de exemplu intersecţiile foarte aglomerate. 
Oraşele ar trebui să fie conştiente mai ales de barierele 
apărute în urma realizării de proiecte de infrastruc-
tură. Adeseori străzile sunt trunchiate şi devin drumuri 
fără ieșire: construcţia autostrăzilor, centuri şi căi fer-
ate; eliminarea intersecţiilor pentru modernizarea unui 
drum; închiderea trecerilor la nivel cu calea ferată din 
motive de siguranţă. Îndepărtarea barierei nu este în-
totdeauna o opţiune. Însă, având o vedere clară asupra 

reţelei de ciclism, există posibilitatea realizării unor 
traversări separate.

Odată ce s-a luat decizia separării, există două opţiuni: 
un pod sau un tunel ciclabil. Ambele au atât avantaje 
cât şi dezavantaje, sumarizate în tabelul de mai jos. 
Greutatea fiecărui factor depinde de situaţia existentă. 
De exemplu, argumentul siguranţei sociale va fi mai 
puţin important într-o zonă urbană aglomerată decât 
într-o locaţie izolată din afara zonei construite. Vorbind 
la modul general,

• Tunelurile sunt cea mai confortabilă soluţie pentru 
biciclişti, însă se simt nesiguri dacă acestea sunt 
realizate prost; de asemenea acestea sunt şi mai 
costisitoare;

• Podurile sunt în general mai ieftine, sunt plăcute 
vizual şi fac bibicliştii să se simtă în siguranţă, însă 
sunt mai greu de parcurs.

Oricând este posibil, recomandăm ridicarea sau cob-
orârea părţii carosabile pentru a reduce pantele. Ide-
al, bicicliştii ar trebui să pedaleze la nivelul solului. 
Ridicarea părţii carosabile necesită un tunel mai puţin 
adânc. Coborârea părţii carosabile menţine podul la un 
nivel scăzut faţă de sol. În sensurile unice majore, se 
poate creea o reţea de pasaje subterane pentru bicicliş-
ti, separate, prin ridicarea nivelului părţii carosabile. 
Pasajele subterane duc spre partea deschisă a drumu-
lui, în care bicicliştii pot schimba direcţia de mers. Un 
avantaj ar fi faptul că pasajele sunt scurte, îndepărtând 
astfel marile dezavantaje.

Desigur, crearea unui pasaj subteran complet dezvoltat 
sau al unei pasarele pentru traficul motorizat, menţine 
bicicliştii la nivelul solului. Aceste soluţii costisitoare, 
complexe şi consumatoare de timp pot fi justificate cu 
greu doar de nevoile bicicliştilor, deşi interesul acesto-
ra trebuie luat în considerare.48

48 Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2011g) şi adaptat
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1.10.8 Designul pasajelor subterane 

Atunci când se realizează pasae subterane pentru bici-
clete, este esenţial să se folosească dimensiuni gen-
eroase şi să se creeze un simţ al spaţiului şi deschid-
eri. Un tunel îngust, întunecat şi ascuns nu va fi folosit 
niciodată. Trebuie avute în vedere urrmătoarele reco-
mandări.

• Este preferabil să menţinem bicicliştii la nivelul 
solului. Dacă acest lucru nu este posibil, ridicaţi 
partea carosabilă cu aproximativ 2,0 m pentru a 
reduce adâncimea tunelului. Se evită de aseme-
nea problemele cu apa.

• Folosiţi dimensiuni cât mai confortabile. Pasajul 
ar trebui să aibă cel puţin 2,5 m înălţime şi 3,5 m 
lăţime (3,0 m dacă există şi un trotuar). Gradul de 
înclinare ar trebui să fie de cel mult 1 la 20.

• Menţineţi întrările deschise şi neobstrucţionate. 
Evitaţi vegetaţia înaltă, colţurile sau orice alt-
ceva ar putea obstrucţiona vederea. La intrarea 
în tunel, ieşirea din acesta trebuie să fie vizibilă. 
Acest lucru sporeşte confortul şi permite bici-
clistului menţinerea vitezei. De asemenea îm-
bunătăţeşte siguranţa socială.

• Asiguraţi-vă că pereţii se diminuează spre vârf 
creând un sentiment de spaţiu deschis. Evitaţi 
pereţii drepţi verticali.

• Creaţi ferestre de lumină în tavanul pasajului. 
Separarea benzilor de trafic face posibil acest luc-
ru pentru pasajul de sub ele. Insula sensului gira-
toriu ar trebui să permită intrarea luminii, atunci 
când este instalat deasupra unui pasaj subteran.

Figura 79:  Pasaj ne-atractiv: întunecat, nu se vede ieşirea, 
relativ mic (Olanda)

Sursa:  Noordholland Dagblad

Figura 80:  Pod/ Pasaj atractiv, Veenendaal (Olanda)
Sursa:  Municipalitatea din Veenendaal (Nederland in 

beeld)

Aspect Pod Pasaj subteran

Confort

- Urcă + Coboară

- Pante mai înalte şi mai abrupte + Pante mai puţine şi mai joase

- Expus la vânt și ploaie + Nu este expus la vânt şi ploi

- Poate induce teamă dacă este la înălţime 
– poduri lungi şi înguste - Poate induce teama de spaţii închide – tunelurile 

lungi şi înguste

Siguranță per-
sonală

+ Induce siguranţă în spaţiu deschis, vizibil 
de la distanţă - Induce nesiguranţă dacă se află într-un spaţiu 

închis, fără control social

- Poate atrage vagabonzi

Peisaj urban
- Impact vizual puternic, deasupra nivelului 

solului cu pante lungi + Impact vizual limitat, sub nivelul solului cu 
pante scurte

Potenţial arhitectural mare - Potenţial arhitectural limitat

Costuri + În general mai ieftin - În general mai scump, luând în calcul şi măsurile 
împotriva infiltraţiilor

Tabelul 6:   Comparaţie între aspecte de planificare pentru poduri şi pasaje subterane
Sursa:     Consorțiul PRESTO 
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• Instalaţi echipamente de iluminat de calitate şi 
care să fie rezistente la vandalism, de preferat în-
castrate în tavan sau pereţi. Feţele trebuie să fie 
uşor de recunoscut.

• Atunci când sunt folosite şi de pietoni, realizaţi un 
trotuar pe o parte (lăţime minim 1,0 m).

• Furnizaţi mai multe căi de acces. Bicicliştii pot fo-
losi un pasaj de lângă o scară pentru a traversa pe 
drumul de lângă tunel.49

Figura 81:  Pasaj subteran pentru biciclete, Zwolle (Olanda)
Sursa:  ten Klooster

1.10.9 Designul podurilor

Când se realizează un pod, este esenţial să se reducă 
diferenţele de înăţime pe cât de mult posibil şi să se 
acorde biciclistului un sentiment de siguranţă şi în-
credere.

Următoarele recomandări trebuie avute în vedere.

• Menţineţi bicicliştii la un nivel cât mai apropiat 
de sol. Coborâţi partea carosabilă pentru a scădea 
urcarea.

• Folosiţi dimensiuni confortabile. Podul ar trebui să 
aibă cel puţin 3,5 m lăţime (3,0 m dacă există şi 
un trotuar). Gradul de înclinare ar trebui să fie de 
cel mult 1 la 20.

• Asiguraţi o înălţime de cel puţin 4,5 m.

• Luaţi în considerare acoperirea podului, ca măsură 
de protecţie împotriva vântului şi ploii.

• Realizaţi un parapet de cel puţin 1,2 m înălţime.

• Când lipseşte spaţiul, se poate lua în considerare 
realizarea unei rampe progresive. Bicicliştii urcă 
rampa în etape. Acest lucru ar putea reduce în-
clinaţia şi furniza puncte de odihnă. Totuşi, ar tre-
bui realizate curbe sau spirale pentru a permite 

49  Paragraf prealuat din Consorţiul PRESTO (2011g)

continuarea deplasării pe bicicletă.

• Dacă nu există spaţiu pentru realizarea unei ram-
pe, luaţi în calcul realizarea unor scări prevăzute 
cu şanţ pentru biciclete. Aceasta este a doua cea 
mai bună soluţie, din moment ce bicicliştii trebuie 
să coboare şi să împingă bicicleta. Şanţurile tre-
buie să fie de calitate pentru a asigura un confort 
maxim şi un efort minim pentru biciclişti. 

• Realizaţi şanţuri pe ambele părţi ale scărilor.

Figura 82:  Pod ciclabil peste calea ferată, Stuttgart (Germa-
nia)

Sursa:   IBC, Daggers 2012

• Folosiţi şanţuri realizate din beton. Pe scările deja 
existente se pot realiza şanţuri de metal, folosind 
acelaşi criteriu calitativ. 

• Înclinaţia şanţului nu trebuie să fie mai mare de 25 
% pentru a asigura confortul.

• Şanţul trebuie să aibă o lăţime cuprinsă între 0,08 
m şi 0,12 m, realizat la o distanţă de 0,03 m - 0,05 
m faţă de marginea scării.

• Poziţionaţi balustrada aproape de zid pentru a evi-
ta contactul cu coarnele bicicletei.

• Facilitaţi accesul la partea de sus a scărilor. Un lift 
este binevenit.

Totuşi, mulţi dintre utilizatori nu se simt confortabil cu 
aceste soluţii. Astfel pot fi recomandate ca fiind soluţii 
suplimentare, şi ca singura opţiune pentru reducerea 
diferenţelor de nivel.50

50  Paragraf prealuat din Consorţiul PRESTO (2011g)
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Figura 84:  Linie avansată de oprire, Hamburg (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

Figura 85:  Schiţa unei linii avansate de oprire
Sursa:  Rudolph

Figura 83:  Pod ciclabil, Hamburg (Germania)
Sursa:  Müller 2011

1.11 Linii avansate de oprire pentru 
biciclişti 

În intersecţiile semaforizate, o linie avansată de oprire 
cu o zonă pentru bicicletele ce virează la stânga este 
aplicabilă. Zona ar trebui să aibă o dimensiune de cel 
puţin 5,0 m. În acest fel, bicicliştii sunt foarte vizibili 
şi pot efectua virajul la stânga în condiţii de siguranţă 
deplină, în faţa traficului motorizat la lumina verde a 
semaforului. În plus, o bandă specială pentru ei, pe 
lângă banda ocupată de maşini îi ajută să evite coada 
formată la semafor. Această măsură este folositoare în 
cazul în care diferenţa de viteză dintre maşini şi bici-
clete nu este foarte mare (< 50 km/h). În intersecţiile 
complexe şi foarte aglomerate, este mai sigur să se 
separe bicicliştii de traficul motorizat şi să se impună 
efectuarea manevrei de virare la stânda în două etape.51

51  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010a)
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2. Pedelec/Biciclete electrice

Figure 1:  Pedelec
Source:  riese+mueller 

2.1 Informaţii generale despre pedelec 
şi biciclete electrice

În anii recenţi, bicicletele propulsate electric au de-
venit tot mai interesante pentru cumpărători. Aşa nu-
mitele pedelec – bicicletă cu pedale asistată electric 
(pentru definiţii consultaţi capitolul de mai jos) – ajută 
biciclistul cu un mic motor electric în timp ce ped-
alează.

Aceste bicilete nu sunt populare doar în zonele cu relief 
deluros. Oamenii le folosesc şi în regiuni plate, mai ales 
în Olanda. Cunoscute ca fiind bicilete pentru leneşi sau 
vârstnici, pedelecurile sunt acum la fel de populare şi 
în rândul tinerilor şi bătrânilor, femeilor şi bărbaţilor, 
dar mai ales în rândul navetiştilor.

Pentru câţiva ani, vânzările de pedelec în UE au cres-
cut constant. Figura 87 prezintă vânzările din Germania 
pentru perioada 2007 - 2010. În 2010, au fost vândute 
peste 200.000 de astfel de biciclete electrice. Previziu-
nile anticipează o creştere de până la 400.000 - 600.000 
pe an până în 2015. 
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Figura 87:  Vânzările de pedelec pe an, în Germania
Sursa:  gopedelec.eu 2011

2.2 Definiții

Termenul “bicicletă electrică” acoperă două concepte 
tehnice diferite de vehicole cu motor electric auxiliar. 
Chiar au şi un statut legal diferit:

2.2.1 Pedelec (până la 25 km/h)

Bicicletele echipate cu motor auxiliar ce nu pot fi 
propulsate exclusiv de acel motor. Doar când biciclis-
tul pedalează, abia atunci motorul întră în funcţiune. 
Aceste vehicule sunt denumite în general pedelec. Un 
pedelec echipat cu un senzor de viteză va necesita 
pedalarea înainte ca motorul să pornească. Standardul 
EN 15194 permite o viteză de la 0 la 5 km/h, motorul 
furnizând puterea principală pentru propulsie. Când 
viteza depăşeşte 5 km/h, trebuie folosite pedalele iar 
curentul este redus progresiv până când bicicleta atinge 
viteza de 25 km/h52.

2.2.2 Biciclete electrice (peste 25 km/h)

Bicicletele echipate cu un motor electric auxiliar ce 
pot fi propulsate exclusiv de acel motor. Nu este nece-
sară acţionarea pedalelor de către biciclist. În general, 
aceste vehicule sunt denumite biciclete electrice53.

2.3 Oportunităţi pentru traficul urban

Conform Anuarului Statistic al CE pe 2011, Energia şi 
Transportul UE în Cifre, fiecare cetăţean european face 
în medie 3 deplasări pe zi. Jumătate dintre acestea nu 
sunt mai lungi de 3 km. Totuşi, jumătate din toate de-
plasările cu maşina sunt sub 6 km. Aceste cifre demon-
strează în mod clar potenţialul uriaş substituirii deplas-
ărilor efectuate cu maşina, cu bicicleta54.

Dotat cu motorul electric auxiliar, pedelecul este un 
mijloc de transport verde. Chiar şi deplasări de 10 km 
pot fi realizate cu uşurinţă. Cantitatea de energie con-
sumată este foarte mică în comparaţie cu cea folos-
ită de maşini sau motociclete. Consumul de energie se 
situează între 0,5 - 2,0 kWh per 100 km, depinzând de 
topologia traseului. Acest lucru înseamnă că şi costurile 
de operare ale pedelecurilor sunt scăzute. Pentru 100 
km, costurile directe cu energia se situează în jurul a 
EUR 0,10 - EUR 0,40 (calculat pentru Germania unde 
1,0 kWh costă aproximativ EUR 0,20). Costurile trebuie 
calculate pentru fiecare ţară în parte, dar totuşi ele 
sunt mai mici decât cele pentru maşini şi motociclete. 

52  Paragraf preluat din Go Pedelec! (2011)
53  Paragraf preluat din Go Pedelec! (2011)
54  Consorțiul PRESTO (2010b)
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Chiar şi mopedele costă mai mult decât pedelecurile. 
Producătorii de pedelecuri oferă o rază de acţiune a 
bateriei de 40 - 60 km (36 V - 500 Wh).

Datorită faptului că pedelecurile sunt dotate cu un mo-
tor auxiliar ce asistă biciclistul, au potenţialul să în-
locuiască multe din călătoriile efectuate de obicei cu 
maşina. Proiectul PRESTO55 sprezintă unele aspecte in-
teresante cu privire la preferinţa pentru pedelecuri în 
detrimentul bicicletelor obişnuite:

• Ciclismul conveţional este (prea) dificil

• Pedalarea cu vântul în faţă este mai uşoară

• Permit acoperirea unor distanţe mai mari fără 
prea mult efort

• Uşurinţă la urcarea pantelor

• Viteză mai mare (mai puţin timp ) fără un efort 
prea mare

• Alternativă la mijloacele de transport mai puţin 
verzi

• Lipsa transpiraţiei. 

Bicicleta electrică este mai ales potrivită pentru con-
vingerea şoferilor să îşi lase maşina atunci când efec-
tuează deplasări scurte. Cum a fost prezentat şi în 
tabelul de mai sus, interesul pentru pedelecuri creşte 
datorită faptului că fac ciclismul mai uşor şi mai con-
fortabil56.

Studiul elveţian “Elektro-Zweiräder – Auswirkungen auf 
das Mobilitätsverhalten” (Vehicole Electrice pe două 
roţi – Efecte asupra Mobilităţii) arată că utilizarea 
pedelecurilor a dus la o scădere cu 5,2 % a distanţe-
lor parcurse cu maşina. Mai mult, studiul a arătat că 
pedelecurile incită oamenii la schimbarea comporta-
mentului privind deplasările.

Navetiştii optează pentru maşină în detrimentul bici-
cletei dacă distanţa de parcurs este mai mare de 7 km. 
Viteza medie a unei biciclete electrice este de 24 km/h, 
comparativ cu 17 km/h la o bicicletă tradiţională. Din 
moment ce bicicletele electrice fac mersul pe bicicletă 
mai ușor şi mai confortabil, se pot lua în considerare şi 
distanţe de până la 15 km.

Angajatorii îşi pot încuraja angajaţii să folosească un 
pedelec pentru navetă, partcipând de exemplu într-un 
program de acordare de stimulente, prin includerea 
pedelecurilor în planul de mobilitate sau prin închir-
ierea acestora.

Pedelecurile rezolvă de asemenea problema trans-
portării greutăţilor, fie că este vorba de un copil pe 

55  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010b)
56  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010b)

portbajaul din spate, sacoşe în faţă sau în remorcă.

De asemenea evită problemele cu parcarea din oraş.

Din nou, livrările la domiciliu revin la modă. Fiecare 
agent comercial redescoperă acest serviciu pentru cli-
enţi, în încercarea de a se distinge faţă de competiţie şi 
pentru a-şi îmbunătăţi relaţiile cu clienţii. Dacă înainte 
ar fi folosit un moped pentru acest serviciu, astăzi 
pedelecurile se dovedesc a fi la fel de eficiente şi rapi-
de, numai că sunt şi mai silenţioase şi verzi. Acest lucru 
va contribui pozitiv la imaginea companiei respective. 
În acelaşi timp, serviciile de livrări pizza şi de curierat 
renunţă la mopede în favoarea pedelecurilor57.

Transportul mărfurilor în zona urbană

Studiile efectuate în diverse oraşe din Germania şi Aus-
tria au arătat că 20-25 % din totalul deplasărilor din 
oraşe au legătură cu transportul de marfă. Alte studii 
indică chiar şi cifre de 44-54 % din totalul deplasărilor 
ca fiind realizate pentru transportarea bunurilor, iar 
34-42 % dintre acestea implică bunuri uşoare. În acest 
sector există o piaţă uriaşă pentru curieri de a folosi 
bicilete electrice, sector în care transportul de mărfuri 
se realizează aproape în totalitate cu ajutorul autove-
hiculelor.

Figura 88:  Diverse companii de logistică văd viitorul 
livrărilor pe bicicletă

Sursa:  Cargocycling.org și Cyclelogistics.eu 

Chiar şi compania suedeză IKEA a realizat avantajele 
pedelecurilor şi a introdus pedelecuri de închiriat, echi-
pate cu remorci, astfel încât chiar şi faimoasele “Biblio-
teci Billy” pot fi transportate chiar de către cumpărător 
fără a utiliza maşina (Figura 89).

57  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2010b)
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Figura 89:  IKEA CargoBike Delft, Olanda
Sursa:  railzone.nl

Figura 90:  Pedelec
Sursa:  riese+mueller

Avocaţii, bancherii, medicii, agenţii imobiliari, toţi fo-
losesc pedelecuri pentru a face mai uşoare deplasările 
în interes de serviciu. În timpul Conferinţei privind Cli-
ma, din 2009-Copenhaga, hotelul Avenue Hotel a pus la 
dispoziţia celor cazaţi acolo 14 pedelecuri, pentru a-i 
ajuta să îşi ”înverzească” şederea. Este doar unul din 
multele hoteluri care şi-au creat o flotă de pedelecuri 
pentru clienţi, în general oameni de afaceri. Pedelec-
urile le permit să ajungă în timp util la întâlniri. Astfel, 
apar companii noi ce oferă pedelecuri nu doar hoteluri-
lor, ci şi companiilor, consiliilor locale etc.

Există şi alte grupuri care au beneficii de pe urma 
bicicletelor electrice. De exemplu angajaţii adminis-
traţiilor locale şi politicienii, persoanele cu probleme 
de sănătate şi turiştii.

2.4 Cerinţe de infrastructură pentru 
pedelecuri şi biciclete electrice

Un număr mare de bicilete electrice cât şi faptul că 
viteza acestora este mai mare decât a bicicletelor con-
venţionale, duce la necesitatea apariţiei unor schim-
bări în infrastructură. Cerinţele includ mai multe „au-
tostrăzi ciclabile”, facilităţi de parcare mai numeroase 
şi mai sigure şi puncte de încărcare a bateriilor. 

În ceea ce priveşte drumurile, trebuie făcută distincţia 
între infrastructura de ciclism separată şi ciclismul in-
tegrat. Pentru un număr de utilizatori ai pedelecurilor 
(navetiştii), viteza este factorul principal. Astfel pare 
logic că pe porţiunile de infrastructură separată, aceşti 
vor circula cu viteză mărită.

Ca rezultat, coabitarea bicicletelor electrice cu cele 
convenţionale şi în acest caz siguranţa rutieră, trebuie 
monitorizate. Dacă proporţia de pedelecuri devine 
substanţială, este foarte probabil ca infrastructura să 
necesite ajustări, cum ar fi de exemplu lărgirea ben-
zilor şi pistelor pentru biciclete58.

Oamenii sunt pregătiţi să meargă la serviciu pe bici-
cletă dacă distanţa este cuprinsă între 0 şi 15 km. Dis-
ponibilitatea unor rute rapide şi confortabile este exact 
unul dintre motivele pentru care şoferii trec la bici-
cletă. Aceste „autostrăzi ciclabile” sunt perfecte pent-
ru pedelecuri. Astfel, ne putem aştepta la o creştere a 
numărului de navetişti ce folosesc pedelecuri pe astfel 
de rute.

Pedelecurile necesită benzi mai largi, sau chiar străzi 
separate ciclabile cu o suprafaţă netedă fără obstacole. 
Benzile convenţionale pentru bicilete nu vor fi folosite.

Cât despre ciclismul integrat, calmarea traficului şi 
managementul vitezei transportului motorizat sunt es-
enţiale, astfel încât pedelecurilor le este permisă ur-
marea fluxului traficului. O viteză de 30 km/h le per-
mite să se integreze perfect cu alte vehicule, cum ar fi 
maşinile. Datorită faptului că pedelecurile se mişcă mai 
repede, benzile destinate transportului în comun pot fi 
de asemenea o soluţie.

58  Paragraf preluat din Consoţiul PRESTO (2010b)
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Figura 94:  Distribuţia preţurilor pedelecurilor în Flandra
Sursa:  Piaţa de pedelecuri, Flandra

Încărcarea bateriei unui pedelec este o operaţiune sim-
plă, ce necesită doar existenţa unei prize normale. În 
majoritatea cazurilor, este posibilă încărcarea acasă a 
bateriei înainte de efectuarea călătoriei, însă disponibil-
itatea unor puncte de încărcare în afara caselor aduce 
un plus de confort utilizatorilor. Acest lucru permite uti-
lizarea mai îndelungată a bateriei. Astfel, utilizatorul nu 
trebuie să îşi facă griji că nu va avea de unde alimenta 
dacă rămâne în pană pe durata deplasării. 

În Olanda există în prezent peste 400 de puncte gratuite 
de reîncărcare, pe tot cuprinsul ţări. Acestea sunt locali-
zate în restaurante, hoteluri, magazine de biciclete, mu-
zee etc.

În afară de aceste puncte individuale de reîncărcare, ex-
istă şi staţii colective de reîncărcare, instalate în garajele 
clădirilor de apartamente şi parcările pentru maşini etc. 

Figura 91:  Deplasare rapidă cu pedelec
Sursa:  Müller 2011

Figura 92:  Deplasare rapidă cu pedelec
Sursa:  riese+mueller

Figura 93:  Autostradă ciclabilă realizată în Olanda
Sursa:  fietsen.123.nl

2.5 Cerinţe privind parcarea şi 
reîncărcarea

Având în vedere valoarea acestor vehicule, aşteptările 
utilizatorilor în ceea ce priveşte parcările vor fi mai 
mari. Figura 94 prezintă preţul mediu de achiziţie al 
unui pedelec în Flandra este undeva în jurul valorii 
de 1.500 - 2.000 EUR, lucru ce poate fi extrapolat mai 
mult sau mai puţin la toată Europa. Va exista o cerere 
crescândă nu doar pentru parcări mai mari, mai sigure 
ci şi pentru facilităţi care să nu deterioreze pedelec-
urile. Preţul mediu pentru Flandra este prezentat ca 
exemplu.
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Studiile au arătat că există cerere pentru astfel de puncte 
publice de reîncărcare.

Iniţiativa englezească „Park and Charge”59 permite uti-
lizatorilor acestor tipuri de vehicule să le depoziteze 
într-o locaţie sigură şi să le conecteze la o sursă de 
curent. Sistemul Park & Charge foloseşte o tehnolo-
gie inteligentă care recunoaşte necesarul de volţi al 
fiecărui vehicul pe baterie, asigurând astfel o încărcare 
eficientă şi sigură. Majoritatea bicicletelor electrice se 
încarcă complet în 1 oră, la un cost mai mic de EUR 0,10 
de fiecare dată.

59  http://www.parkandcharge.com/

Sanyo a anunţat instalarea unui Loc de Parcare Solar, 
ce încorporează panouri solare şi sisteme pe bază de 
baterii lithium-ion în combinaţie cu pedelecuri. Această 
instalaţie este un sistem perfect independent şi verde 
ce elimină utilizarea combustibililor fosili. Energia gen-
erată de panourile solare este înmagazinată pentru ali-
mentarea a 40 de pedelecuri şi a sistemului propriu de 
iluminat.
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3. Facilități de parcare 

Sistemele mici de parcare pentru biciclete cum ar fi 
standurile în formă de U, permit bicicliştilor parcarea şi 
securizarea bicicletei pentru o scurtă perioadă de timp 
în apropierea destinaţiei. Alte facilităţi de depozitare 
mai elaborate, cum ar fi depozitele supravegheate, 
permit bicicliştilor să depoziteze bicicleta pentru peri-
oade mai mari de timp la distanţe mai mari de punctul 
de destinaţie. Produsele disponibile variază de la dis-
pozitive mici de parcare ieftine până la sisteme auto-
mate. Bicicletele pot fi parcate oriunde, rezemate de 
un perete sau legate de un stâlp sau balustradă (acolo 
unde acest lucru este permis).

Oriunde există o concentrare mare de biciclete, pre-
vizionată sau dorită, acestea trebuie acompaniate de o 
facilitate de parcare bine organizată, sigură şi publică. 
Acest lucru va încuraja utilizarea bicicletei.

Figura 95:  Sistem elegant de prindere a bicicletelor, Ham-
burg (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

Figura 96:  Standuri în formă de U, Hamburg (Germania)
Sursa:  Rudolph 2011

• Pentru parcarea pe termen scurt a bicicletelor, 
ar trebui asigurat un spaţiu special, distribuit pe 
lângă străzi şi pieţe. Acestea trebuie echipate cu 
sisteme potrivite de parcare pentru biciclete.

• Pentru parcarea pe termen lung şi protecţie împo-
triva furturilor, trebuie asigurate facilităţi păzite, 
cum ar fi centrele de biciclete. Pot varia de la sis-
teme individuale până la staţii de biciclete.

3.1 Facilităţi de parcare non-publice 
(acasă)

În zonele rezidenţiale, toţi locatarii ar trebui să aibă un 
loc sigur de depozitare al bicicletei peste noapte. Acest 
lucru este crucial în încurajarea deţinerii unei biciclete 
şi în practicarea ciclismului. Un depozit pentru bici-
clete ar trebui să fie inclus ca standard în construcţia 
noilor locuinţe, prin intermediul negocierilor şi regle-
mentărilor. În zonele mai vechi, trebuie găsite modal-
ităţi de depozitare în apropierea reşedinţelor, care să 
fie păzite. 

Toate clădirile necesită un spaţiu adecvat depozitării 
bicicletelor. Aceasta este una dintre cele trei compo-
nente indispensabile din lanţul deplasării: depozitarea 
acasă, deplasarea pe o reţea ciclabilă şi parcarea sau 
depozitarea la destinaţie. Politicile de parcare privind 
bicicletele sunt axate pe parcarea la destinaţie. Însă a 
devenit tot mai clar că necesitatea parcării la domiciliu 
este la fel de importantă.

Problema reiese mai ales în zonele rezidenţiale înghe-
suite, predominate de apartamente sau case mici fără 
garaje sau alte spaţii de depozitare. Acest lucru este ti-
pic pentru majoritatea centrelor istorice şi suburbiilor. 
Însă  poate fi întâlnită şi în cazul cartierelor mai noi cu 
locuinţe mici:

• Lipseşte spaţiul pentru păstrarea bicicletei în in-
teriorul casei. Doar bicicliştii pasionați vor urca cu 
bicicleta scările înguste până la apartament.

• Parcarea bicicletelor pe stradă noaptea este 
riscantă. În Olanda, jumătate dintre bicicletele 
furate sunt cele din apropierea caselor. Să fii ob-
ligat să îţi încui bicicleta de fiecare dată poate 
deveni iritant. Dacă bicicleta se află tot timpul 
afară, neacoperită, se va degrada mai repede sau 
va fi vandalizată. Iar mai multe biciclete parcate 
pe trotuar vor deveni un obstacol.

O astfel de situaţie descurajează achiziţionarea unei 
biciclete şi utilizarea ei, chiar dacă există o reţea bună 
de ciclism şi spaţii de parcare adecvate la destinaţie. 



124 

3.2 Facilităţi de depozitare în cartiere

Autorităţile publice pot crea şi opera facilităţi de de-
pozitare de cartier pentru biciclete: clădiri, părţi ale 
unor clădiri sau zone închise.

• Restricţionarea accesului la un grup fix de 
rezidenţi. Fiecare rezident are spaţiul propriu de 
parcare cu acces permanent la el, cu o cheie sau 
card.

• Detectarea oportunităţilor privind disponibili-
tatea spaţiilor. Pot fi integrate noi construcţii în 
spaţiile publice sau în spaţiile libere dintre clădi-
ri. În aceste cazuri, autorităţile locale depind de 
piaţa imobiliară, aceste locuri putându-se dovedi 
a fi scumpe. Totuşi, există adeseori oportunităţi de 
reutilizare a spaţiului existent, cum ar fi transfor-
marea în depozit a unui spaţiu comercial nefolos-
it/ abandonat, a unui subsol de clădire etc. alte 
opţiuni ar fi acoperirea unei grădini, rezervarea 
unei părţi dintr-o parcare subterană pentru maşini 
sau mai simplu transformarea unui garaj.

• Luaţi în considerare adăugarea unui mic spaţiu 
pentru efectuarea reparaţiilor.

• Limitaţi distanţele de mers pe jos la maxim 150 
m. O bună locaţie este una la care se ajunge uşor 
şi în timp scurt de cât mai mulţi utilizatori. Acest 
aspect este bazat pe experienţa olandeză (a se ve-
dea mai jos) şi poate varia în alte părţi.

Distanţa maximă de mers pe jos Acceptabil pentru
75 m 46 %
150 m 32 %
Peste 150 m 21 %

Tabelul 7:  Distanţa maximă de mers pe jos până la un  de-
pozit de cartier

Sursa:    Proiectul PRESTO – Parcarea bicicletelor în zonele 
rezidenţiale

• Realizaţi un sistem adecvat de finanţare şi gestion-
are. Tarifele anuale în Olanda variază de la EUR 35 
la EUR 90, cu un trend de menţinere sub EUR 50. 
Disponibilitatea de a plăti variază şi poate fi eval-
uată în avans. În general, depozitele de cartier nu 
vor fi viabile financiar fără suport public. Proprie-
tarii unui spaţiu nefolosit, totuşi, pot accepta ben-
eficii mai mici. Includerea unor spaţii pentru mo-
pede şi motociclete poate creşte profitabilitatea: 
spaţiul pentru ele este puţin, iar proprietarii sunt 
dispuşi să plătească mai mult. Principalele sarci-
ni de gestionare sunt înregistrarea utilizatorilor, 
colectarea taxei de depozitare şi întreţinerea (nu 
supravegherea permanentă). Gestionarul este de 
preferat să locuiască în apropiere şi să fie găsit 

uşor, în caz de urgenţă. Se recomandă încheierea 
unui contract cu fiecare utilizator 

• Luaţi în considerare o abordare bazată pe cerere. 
În loc să ia iniţiativa în găsirea de spaţii pentru 
depozitare, autoritatea poate pregăti toate proce-
durile necesare şi apoi să invite rezidenţii să vină 
cu propuneri. Acest lucru are un avantaj dublu: se 
cunoaşte cererea reală iar rezidenţii pot propune 
oportunităţi locale.

3.3 Facilităţi publice de depozitare

Toate oraşele care iau în serios problema ciclismului ar 
trebui să realizeze o strategie pentru parcări în centrul 
oraşelor. Un mix de facilităţi de parcare dispersate în 
tot oraşul vor oferi bicicliştilor un acces facil la desti-
naţiile importante din oraş. O analiză observaţională ar 
trebui să determine aceste locaţii, numărul lor şi cali-
tatea acestora. Ca rezultat, acest lucru va atrage mai 
mulţi biciclişti, va îmbunătăţi calitatea spaţiului public 
şi va creşte atractivitatea în centrul oraşului.60

În primul rând, bicicliştii trebuie să aibă unde să îşi 
parcheze bicicletele. Parcarea înseamnă lăsarea bici-
cletei pentru o scurtă perioadă de timp, 2 ore sau mai 
puţin. Vor dori să parcheze cât mai aproape de desti-
naţie, în general la mai puţin de 50 m. Cercetările în 
marile oraşe din UK arată că: întrebaţi de ce parchează 
într-o anumită locaţie, 86 % din biciclişti au răspuns 
că fac acest lucru deoarece era aproape de destinaţie 
(doar 16 % din motive de securitate); 75 % dintre ei 
parchează pentru o durată mai mică de 1 oră la 50 m 
de destinaţie. Această cerinţă trebuie să fie întrunită 
în cadrul unei oferte de mici facilităţi de parcare, la 
intervale mici de distanţă. 

Cea mai simplă metodă este rezervarea unui spaţiu spe-
cial, fără a instala un sistem de parcare. Acest lucru 
se poate realiza prin simpla marcare pe paviment, prin 
folosirea diverselor materiale sau prin intermediul mo-
bilierului stradal. Aceste aspecte vor atrage bicicliştii. 
Avantajul este acela că rămâne spaţiu pentru alte uti-
lizări. Totuşi, este potrivit doar pentru bicicletele ce 
au propriul sistem de sprijin şi lacăt încorporat. Chiar 
şi atunci, bicicleta nu este ataşată de un obiect fix iar 
riscul căderii, vandalizării sau furtului există. 

Se recomandă furnizarea unei structuri fixe de care 
bicicleta poate fi sprijinită şi încuiată. Poate fi vorba 
de un stand, pentru o singură bicicletă sau pentru o 
bicicletă de fiecare parte, sau de un rastel, pentru mai 
multe biciclete în rând. 

60  Paragraf preluat din consorțiul PRESTO (2011j)
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Pe piaţă este disponibilă o mare varietate de astfel de 
produse, însă nu toate de calitate. Următoarele criterii 
trebuie luate în considerare în evaluarea calităţii pro-
dusului. 

• Asigură stabilitate? O bicicletă cu o greutate de 
10 kg nu va putea sta dreaptă. 

• Asigură protecţie împotriva furtului? Trebuie să 
existe posibilitatea asigurării atât a cadrului cât şi 
a roţii din faţă. Dacă se poate bloca numai o roată, 
hoţii pot detaşa roata rămasă liberă. Dacă bicicle-
ta este echipată cu o încuietoare încorporată, şi 
nu prinsă de sistemul de parcare, hoţii pot pleca 
cu bicicleta. 

• Este compatibil cu mai multe modele de bici-
clete? Multe sisteme ce reţin furca sau roata din 
faţă pot să nu fie potrivite pentru bicicletele de 
copii, cursiere sau popularele biciclete pliabile. 
Astfel, trebuie luate în considerare soluţii speci-
fice în unele situaţii, cum ar fi furnizarea unor sis-
teme pentru bicicletele copiilor în cadrul şcolilor. 

• Este practic? Sistemul trebuie să fie uşor de folosit 
şi să necesite un efort minim din partea utilizato-
rului. Dispozitivele anti-furt prea sofisticate pot fi 
confuze în operare. Orice sistem ce necesită ridi-
carea bicicletei va fi folosit mai puţin. 

• Este robust? Sistemul trebuie să fie fixat ferm 
de perete sau paviment, protejat împotriva in-
temperiilor şi furtului. Părţi mici din sisteme pot 
adeseori provoca stricăciuni bicicletei. Sisteme-
le cu lacăte încorporate, riscă să nu funcţioneze 
corespunzător sau să fie vandalizate. 

• Este uşor de întreţinut? Sistemul nu trebuie să 
atragă depozitarea gunoiului şi trebuie să fie uşor 
de curaţat, chiar şi când este ocupat la capacita-
tea maximă. 

Având în vedere aceste recomandări, nu este de mira-
re că cel mai folosit sistem este cel în formă de U. 
Înălţimea lui este cuprinsă între 0,7 m şi 0,8 m. Cadrul 
bicicletei se sprijină de el, iar roata poate fi blocată 
cu un singur lacăt. Este uşor de folosit şi se potriveşte 
oricărui tip de bicicletă. Are un design simplu, robust 
este uşor de instalat şi greu de vandalizat. O bară ori-
zontală suplimentară poate fi instalată pentru a sprijini 
bicicletele mai mici. Mai mult, pot fi puse una lângă alta 
mai multe biciclete şi acoperite. Permite o varietate de 
design pentru a se încadra cu mobilierul stradal.

Din acelaşi motiv este de dorit să nu se utilizeze sisteme 
de prindere joase pentru roata din faţă. Acestea pot 
fi sisteme în asfalt, ataşate de pereţi sau încorporate 
în rastele. Nu oferă stabilitate suficientă, astfel încât 
bicicletele se pot răsturna şi strica. De asemenea nu 
permit securizarea cadrului. Rastelele atrag frunzele şi 

gunoiul, necesitând astfel o întreţinere mai mare. 

Dulapurile individuale pentru biciclete sunt folosite în 
situaţii ce necesită protecţie împotriva furturilor şi van-
dalismului, însă în locurile în care cererea este prea 
mică pentru crearea unor facilităţi de depozitare su-
pravegheate (de ex. gări mici, centrul oraşelor). 

Figura 97:  Sisteme de prindere pentru biciclete, Copenhaga 
(Danemarca)

Sursa:  Müller 2011

Figura 98:  Loc de depozitare pentru biciclete, acoper-
it,lângă staţia de metrou, Hamburg (Germania)

Sursa:  Rudolph 2011

• Dulapurile din spaţiile publice sunt de obicei 
închiriate pentru perioade cuprinse între o zi şi 
un an. Utilizatorul primeşte o cheie unică. Aceştia 
plătesc în plus pentru securitate şi spaţiul rezer-
vat. Dulapurile permit de asemenea depozitar-
ea accesoriilor în siguranţă: căşti, pompe, haine 
speciale etc. Opţiunile de închidere variază de la 
chei, la lacăte cu cifru, carduri etc. dezavantajul 
este că acest spaţiu nu este folosit eficient, din 
moment ce rămâne liber pentru anumite perioade 
de timp. 

• Dulapurile pot fi folosite şi într-o manieră mai 
flexibilă, după regula primul venit-primul servit. 
Acestea pot fi gratuite: utilizatorul îşi aduce 
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propriul sistem de închidere sau introduce o 
monedă pe care apoi o recuperează. Însă aceste 
aspecte duc uşor la abuzuri: dulapurile sunt 
folosite pentru depozitarea altor materiale sau 
sunt monopolizate. Alternativ, utilizatorii plătesc o 
chirie pe termen scurt şi primesc o cheie sau un cod 
de acces. Recent, au apărut dulapuri electronice, 
pe care utilizatorii le pot accesa cu ajutorul unui 
card şi pe care le rezervă în prealabil.

• Dulapurile individuale sunt în general mobile şi pot 
fi mutate în alte locaţii. Pe de altă parte, sunt vo-
luminoase şi consumă mai mult spaţiu decât dacă 
s-ar parca lângă ele. Asta înseamnă că sunt mai 
greu de integrat fizic şi estetic în spaţiul public. 
De asemenea pot necesita o formă suplimentară 
de supraveghere şi întreţinere. 

• Dulapurile pot fi gestionate de autorităţile pub-
lice, o companie de transport public, o firmă de 
parcare sau de un furnizor privat. 

• Costul unui astfel de dulap este de aproximativ 
1.000 EUR. 

Figura 99:  Dulapuri de închiriat pentru biciclete, Witten 
(Germania)

Sursa:  Müller 2011

Figura 100:  Dulapuri de închiriat pentru biciclete, Hamburg

Sursa:  Rudolph 2011

Un sistem de depozitare colectivă pentru biciclete 
poate conţine un număr variabil de biciclete. Fiecare 
utilizator plăteşte chirie şi are o cheie. 

• Avantajul cel mai mare al unui astfel de sistem 
este acela că ocupă mai puţin spaţiu pentru acelaşi 
număr de biciclete decât dulapurile individuale. 

• Utilizatorii trebuie să se cunoască între ei. În 
acest fel se organizează sistemele de depozitare 
de cartier. 

• Un utilizator poate fi numit supraveghetor şi per-
soană de contact pentru organizaţia ce pune la 
dispoziţie astfel de sisteme. 

• Sistemele de depozitare colectivă pot fi instalate 
pe stradă. Un exemplu este ‘cilindrul pentru bici-
clete’ folosit adeseori în cartierele (în Olanda) în 
care nu există suficient spaţiu pentru a parca bici-
cletele în afara străzii. Costul unui astfel de sis-
tem pentru 10 biciclete este de 5.000 EUR.

Figura 101:  Cilindru pentru biciclete, Delft (Olanda)
Sursa:  Ellywa, Wikipedia.org, 2007
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3.4 Recomandări de design ale spațiilor 
de parcare pentru biciclete 
standard de adulţi

• Asiguraţi o adâncime de 2,0 m, minim 1,8 m.

• Asiguraţi o lăţime de 0,65 m. Aceasta este distanţa 
necesară parcării bicicletelor între ele, datorită 
coarnelor, ce au o lungime cuprinsă între 0,5 şi 
0,65 m. Astfel bicicliştii pot parca uşor, fără a su-
prapune coarnele peste cele ale altei biciclete. 
Sub această dimensiune, cel mai probabil va fi fo-
losit un spaţiu de parcare din două.

• Asiguraţi o cale de acces de 1,8 m, pentru o 
manevrare cu uşurinţă a bicicletei. În facilităţile 
mari de depozitare, oamenii trebuie să poată 
trece unul pe lângă altul cu tot cu biciclete: în 
acest caz asiguraţi-vă că lăţimea acestei căi este 
de 3,0 m - 3,5 m.

• Asiguraţi un spaţiu mai mare pentru nevoi speci-
fice. La magazinele mari sau la centrele comer-
ciale, lăţimea trebuie să crească pentru a per-
mite clienţilor încărcarea cu uşurinţă a bagajelor. 
Acelaşi lucru se aplică şi facilităţilor din zona creş-
elor sau grădiniţelor, pentru a permite părinţilor 
urcarea cu uşurinţă a copilului în dispozitul ataşat 
bicicletei. Dacă nu este spaţiu, clienţii şi părinţii 
vor fi nevoiţi să face aceste manevre în spaţiul de 
acces, blocând astfel pe ceilalţi utilizatori.

Figura 102:  Ghid danez privind dimensiunile de parcare (se 
recomandă dimensiuni puţin mai mari)

Sursa:    Consorțiul PRESTO 2011

• Luaţi în considerare sistemele compacte pe nive-
luri. În acestea, bicicletele pot fi depozitate pe 
niveluri. În acest fel coarnele bicicletelor nu se vor 
mai încurca, iar distanţa dintre ele poate fi redusă 
la 4,0 m (min. 0,38 m). Diferenţa de nivel trebuie 
să fie cel puţin 0,25 m iar înălţimea de ridicare nu 
mai mare de 0,35 m.

• Luaţi în considerare parcarea în unghi. Când bici-
cletele sunt parcate sub un unghi de 45°, există o 
foarte mică şansă ca ghidoanele să se încurce. În 
plus, acest lucru reduce adâncimea spaţiului nece-
sar pentru manevrare. Distanţa poate fi redusă la 
0,5 m (sau chiar 0,4 m) iar adâncimea la 1,4 m. 
Inconvenientul este că spaţiul de parcare poate fi 
accesat doar dintr-o direcţie.

• Permiteţi un consum de spaţiu standard de of 1,8 
m2 per bicicletă. Acesta include spaţiul de parcare 
(1,3 m2) şi o zonă comună de acces pentru două 
rânduri (0,5 m2 per bicicletă). Poate varia de la 
1,0 m2 pentru soluţiile compacte până la 3,0 m2 
dar cu o adâncime mai confortabilă de 0,8 m.

• Utilizaţi parcarea pe două niveluri doar ca ultimă 
soluţie. O astfel de parcare, o bicicletă deasupra 
alteia, reduce semnificativ consumul de spaţiu 
cu până la 50 %. În facilităţile mari de parcare, 
acest aspect poate fi inevitabil pentru reducerea 
distanţei de parcurs pe jos. Totuşi, ridicarea bici-
cletelor necesită un efort serios pe care mulţi bici-
clişti vor evita să il facă. Efortul poate fi redus prin 
instalarea raftului de jos puţin sub nivelul solului 
şi dotarea cu o rampă a raftului de sus, sau prin 
dispozitive mecanice de ridicare61.

61  Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2011k)
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toate tipurile de informaţii cu privire la mediul local, 
fie că este vorba despre un oraş sau despre o regiune. 
Informaţia generală se referă la toate tipurile de surse ce 
au ca obiectiv ciclismul ca mijloc de transport, probleme 
de ordin tehnic şi echipament. În timp ce informaţiile 
locale şi generale se adresează biciclistului, informaţia 
pentru experţi se adresează experţilor în ciclism care 
sunt implicaţi în planificarea şi promovarea ciclismului.

2.1	 Informaţii	locale	cu	privire	la	ciclism

Pe lângă furnizarea informaţiilor generale cu privire 
la beneficiile şi posibilităţile ciclismului ca mijloc de 
transport zilnic, este important să informăm oamenii 
despre infrastructura locală de ciclism, facilităţile 
oferite, evenimente şi cultura ciclistică. Oamenii vor 
folosi opţiunile locale de ciclism doar dacă sunt informaţi 
corespunzător despre posibilităţile existente. Prin 
urmare, este esenţial să se furnizeze informaţii locale 
cum ar fi hărţi, broşuri sau calendare care să conţină 
tot ce este de ştiut despre ciclism într-un oraş sau într-o 
regiune anume. Următoarele exemple vă vor furniza 
câteva idei cu privire la măsuri locale de informare 
privind ciclismul.

2.1.1	 Hărţi	locale	de	ciclism,	planificatoare	de	
rute,	aplicaţii

O hartă pentru biciclişti oferă informaţii despre rute 
ciclistice sau drumuri potrivite pentru ciclism. Harta 
reprezintă un instrument pentru planificarea traseului. 
O hartă poate oferi recomandări prin informarea asupra 
volumului traficului sau calităţii suprafeței ciclabile, 
şi poate indica locurile de parcare pentru biciclete, 
legăturile cu transportul public, relaţii timp-distanţă, 
zone de odihnă şi multe altele. O versiune online a 
hărţii oferă spaţiu pentru mult mai multă informaţie. 
Un pliant care să indice rutele ciclabile este un punct 
bun de pornire, în cazul în care banii reprezintă o 
problemă. O metodă bună de acoperire a unei părţi din 
costuri o reprezintă sponsorizările sau oferirea de spaţiu 
publicitar. Informaţii despre ciclism pot fi de asemenea 
introduse şi în hărţile rutiere obişnuite. Realizarea unei 
hărţi ciclistice este o oportunitate bună de analizare 
a situaţiei locale în cea ce priveşte ciclismul. Figura 1 
prezintă harta ciclistică a oraşului Bolzano din Italia, în 
format de buzunar. (95.000 de locuitori).1

1     Paragraf extras din Urbanczyk (2010) şi editat 

1. Serviciile	ca	parte	a	unui	sistem	
integrat	de	ciclism	

Promovarea ciclismului ca mijloc de transport zilnic în 
cadrul unei strategii integrate de ciclism presupune şi 
măsuri ce privesc serviciile pentru ciclişti. Serviciile 
fac utilizarea bicicletei mai uşoară şi mai confortabilă, 
astfel ciclismul devenind un mod de transport uzual în 
mediile urbane. 

Capitolul de faţă va prezenta toate tipurile de măsuri 
și servicii ce pot fi implementate pentru încurajarea 
utilizării bicicletei ca mijloc de transport zilnic. Sunt 
prezentate măsuri ce privesc serviciile, cum ar fi 
informarea, integrarea cu transportul public, scheme 
de bike-sharing, servicii pentru parcări de biciclete, dar 
şi altele. Aceste servicii, pe lângă o infrastructură de 
calitate, pot face ciclismul mai atractiv.

Studiile de caz prezentate şi exemplele posibilităţilor 
de servicii deja existente au ca scop furnizarea de idei 
pentru adaptarea soluţiilor de bune practici. 

The case studies presented and the examples of already 
existing service possibilities are aiming to provide ideas 
for the adaption of good practice solutions.

2.	 Informarea

Informaţiile despre ciclism în general, despre facilităţile 
oferite bicicliştilor, despre servicii şi alte domenii ale 
ciclismului reprezintă o parte importantă a fiecărei 
politici de mobilitate. Astfel, trebuie avută în vedere o 
informare adecvată atunci când se încearcă promovarea 
ciclismului. Bicicliştii vor folosi infrastructura, facilităţile 
şi serviciile doar dacă au cunoştinţă de existenţa acestora 
şi posibilităţile pe care le oferă. 

Informarea este o parte esenţială a serviciilor pentru 
biciclişti, iar o informare adecvată ar putea cuprinde de 
exemplu informaţii despre rute sau facilităţi de parcare. 
Însă, furnizarea de informaţii despre ciclism poate fi 
văzută de asemenea şi ca parte importantă a comunicării 
de marketing. 

Există diferite dimensiuni ale informării. Distingem 
astfel informaţii locale, informaţii generale şi informaţii 
pentru experţi. Informaţiile locale despre ciclism includ 
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   să se situeze de obicei între valorile 1:15.000 
şi 25.000. Hărţile regionale au o scară cuprinsă 
între 1:25.000 şi 150.000. O hartă pentru 
biciclişti trebuie să includă şi o legendă.

• Gradul de comparaţie şi de utilizabilitate: Harta 
de bază trebuie să fie harta oficială a oraşului, 
aşa cum a fost furnizată de către administraţia 
oraşului. Formatul hărţii (pliabilă etc.) trebuie 
să permită o utilizare cât mai facilă în timpul 
călătoriei. Materialul din care este realizată 
trebuie să fie durabil şi pe cât posibil să reziste 
fenomenelor meteo.

• Tipărirea: Se recomandă utilizarea a patru 
culori.

• Actualizarea: Harta pentru biciclişti trebuie 
actualizată cu regularitate (de preferinţă în 
fiecare an).

• Versiunea de buzunar: Format mic, pliabil, 
care să conţină principalele informaţii despre 
ciclism – poate fi o opţiune în cazul în care 
bugetul este limitat.

• Costuri: Acestea depind de materialul utilizat, 
calitatea tiparului, mărimea, dacă este sau nu 
pliabilă, scopul pentru care a fost produsă şi 
numărul de copii produse. Sponsorizarea este 
un mijloc de acoperire totală sau parţială a 
acestor costuri.

O metodă complementară la harta clasică o 

Figura1: Harta ciclistică a oraşului Bolzano, format de buzunar (Italia)
Sursa:  Hefter 2012

Cum	putem	avea	o	hartă	bună	pentru	biciclişti?	

O hartă pentru biciclişti ar trebui să includă cel 
puţin următoarele informaţii2: 

• Pistele de biciclete şi zonele fără maşini (dacă 
acestea există) şi drumurile propice ciclismului 
[de ex. zone liniştite din punct de vedere al 
traficului auto, zone cu viteze de până la 30 
km/h], şi ideal, să conţină indicaţii privind 
calitatea suprafeţei ciclabile, volumul traficului 
şi zone de evitat

• Numele străzilor, străzile cu sens unic (şi dacă 
este permis ciclismul din sens invers)

• Facilităţi de parcare a bicicletelor

• Semne comune de circulaţie

• Destinaţii locale (centre comerciale, şcoli, 
biblioteci, etc.)

• Date de contact folositoare (de ex. ale 
cluburilor locale de ciclism, angajat al primăriei 
responsabil de ciclism)

• Consideraţii privind realizarea hărţilor pentru 
biciclişti:

• Scara: Lizibilitatea este un factor important şi 
poate fi crescută prin utilizarea scării, culorilor 
şi contrastului potrivite. Depinzând de mărimea 
oraşului sau a reţelei, scara trebuie 

2 Paragraf extras din proiectul PRESTO (2011a) 
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reprezintă planificatoarele de rută on-line sau 
mobile. Acestea permit planificarea rutei înainte 
de pornirea la drum. Figura 2 prezintă o captură de 
ecran al planificatorului online pentru Regiunea de 
Nord a Germaniei, Rhine-Westphalia.

Figura 2: Captură de ecran a Radroutenplaner NRW
Sursa:  www.radroutenplaner.nrw.de (22.11.2011)

În anii recenţi, aplicaţiile pentru telefoane mobile 
inteligente (“Apps”) au extins aceste posibilităţi, în 
sensul orientării în timp real şi de planificare a rutei, 
chiar şi atunci când biciclistul a pornit deja la drum (a 
se vedea Figura 3).

Figura 3: Imagine a unei aplicaţii pentru telefoane inteligente
Sursa:  www.radroutenplaner.nrw.de (22.11.2011)

Studiu	de	caz:	Proiectul	Naviki

Naviki este un planificator de rute online care permite 
utilizatorilor să îşi planifice călătoriile cu bicicleta şi 
să le documenteze pe pagina web a priectului (a se 
vedea Figura 4). Noile rute pot fi încărcate pe pagina 
web, completând astfel baza de date deja existentă.

Utilizatorii pot de asemenea descărca aplicaţia Naviki 
pentru telefon şi o pot folosi ca sistem de navigare.

Naviki oferă oraşelor, regiunilor sau altor parteneri, 
posibilitatea de adaptare a platformei Naviki la 
propriile lor aplicaţi. De exemplu, oraşele pot 
furniza serviciul Naviki împreună cu logo-ul oraşului 
pe pagina lor web.

În cadrul Programului Intelligent Energy Europe, 
proiectul Naviki va fi extins şi în alte ţări europene. 
Acest lucru poate fi o şansă pentru adaptarea 
planificatorului Naviki conform nevoilor oraşelor 
participante în proiectul mobile2020 (implementat 
în perioada 2011-2014)3.

3  Proiectul Naviki (2011)

Figura 4: Captură de ecran a paginii web a proiectului
Sursa:  www.naviki.org (22.11.2011)

Lectură	suplimentară:

DIFU - Institutul German pentru Afaceri Urbane (2012): Cycling Expertise – Mapping – Routing – Navigation for 
Cycling. Disponibil on-line la adresa: http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/en/transferstelle/.

Consorţiul PRESTO (2011a): Fişă: hărţi ciclistice
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2.1.2	 Centre	 de	 informare	 pentru	
mobilitate

Un centru de informare pentru ciclism este o locaţie 
fizică (cu posibilitatea de a oferi şi servicii de internet) 
cu acces public în care bicicliştii sau potenţialii biciclişti 
pot merge şi pune întrebări şi obţine informaţii cu privire 
la mobilitate în general sau despre ciclism. Informaţiile 
furnizate includ hărţi, informaţii pentru instruirea 
privind mersul pe bicicletă (siguranţă şi educaţie, 
reparaţii etc.), date de contact ale organizaţiilor locale 
de ciclism, evenimente, etc.4  

Centrele de mobilitate servesc aceluiaşi scop, însă 
includ şi informaţii cu privire la toate formele de 
transport durabil: transport public, ciclism, mersul pe 
jos, car-sharing, etc.

Un centru de informare ciclistică furnizează informaţii 
cetăţenilor care nu au altfel acces la informaţii cu 
privire la opţiunile de transport din oraş. De asemenea, 
creşte nivelul de conştientizare în rândul celor ce nu 
utilizează bicicleta, joacă rol de sursă de informare şi 
oferă ciclismului posibilitatea de a fi văzut ca mijloc de 
transport zilnic.

Deşi scopul principal îl reprezintă furnizarea de 
informaţii pentru încurajarea şi sprijinirea ciclismului 
ca mijloc zilnic de transport, informaţia furnizată 
poate fi folositoare şi ciclo-turiştilor, un grup deloc de 
neglijat.

Centrele de informare turistică pot include şi această 
parte de mobilitate. Deoarece sunt deja existente în 
multe oraşe cu atracţii turistice din România, investiţia 
poate fi una redusă. Angajaţii din aceste centre pot 
fi instruiţi să ofere informaţii despre infrastructura şi 
serviciile locale pentru biciclişti. 

Deşi scopul principal îl reprezintă furnizarea de 
informaţii pentru încurajarea şi sprijinirea ciclismului 
ca mijloc zilnic de transport, informaţia furnizată 
poate fi folositoare şi ciclo-turiştilor, un grup deloc de 
neglijat.

Centrele de informare turistică pot include şi această 
parte de mobilitate. Deoarece sunt deja existente în 
multe oraşe cu atracţii turistice din România, investiţia 
poate fi una redusă. Angajaţii din aceste centre pot 
fi instruiţi să ofere informaţii despre infrastructura şi 
serviciile locale pentru biciclişti. 

4 Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2011b) şi editat 

2.1.3	 Informaţii	şi	tururi	pentru	noii	rezidenți

Rezidenții noi dintr-un oraş reprezintă un grup 
ţintă ideal atunci când vine vorba de regândirea şi 
schimbarea comportamentului mobilităţii zilnice. 
Având acest lucru în minte, cel mai potrivit moment 
pentru a-i informa despre alternativele de transport 
disponibile, este cel în care aceştia se declară la 
biroul de evidenţă a populaţiei. Astfel, informaţiile 
pot ajuta la stabilirea unor noi obiceiuri de transport 
înainte ca oamenii să treacă la modalităţile uzuale de 
transport (maşina). Într-adevăr, o persoană care îşi 
schimbă reşedinţa se confruntă cu multe schimbări, 
cum ar fi găsirea unei locuinţe, noi zone comerciale, 
un nou serviciu. Aceste schimbări vin împreună cu noi 
împrejurări, noi călătorii zilnice şi astfel cu noi rute 
şi distanţe. În această etapă a vieţii, oamenii sunt 
mai dispuşi să accepte unele schimbări şi astfel să îşi 
schimbe mai uşor comportamentul rutinizat. În această 
etapă, beneficiile altor metode de transport, cum ar 
fi bicicleta, reprezintă o cale promiţătoare pentru a 
facilita utilizarea alternativelor la automobile. 

Un “ghid al noului locuitor” privind ciclismul (şi/sau 
alte moduri durabile de transport) reprezintă o unealtă 
puternică în acest sens (a se vedea Figura 5 pentru 
exemplul oraşului Aachen din Germania, 260.000 
locuitori).5

Figura 5: Material pentru noi locuitori ai oraşului Aachen 
(Germania)
Sursa:  Hefter 2011

Experienţele din Munchen (1.350.000 locuitori), unde 
fiecare nou cetăţean al orașului primeşte un astfel de 
ghid (a se vedea Figura 7) ce include informaţii despre 
transportul public şi ciclismul din oraş, arată că aceştia 
au folosit mai mult mijloacele durabile de transport, în 

5 Paragraf preluat din Urbanczyk (2010) şi editat 
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detrimentul maşinilor, faţă de cei care nu au primit acest ghid.

Studiu	de	caz:	“Mobilitätspunkt”	(Centru	de	Mobilitate)	–		Stuttgart,	Germania

Centrul de Mobilitate din Stuttgart (600.000 locuitori) a fost înfiinţat în 1998 însă, începând cu 2006, şi-a 
extins serviciile pentru a deveni un centru competent profesional în toate domeniile şi modurile de transport 
durabil. Principalele servicii furnizate sunt: informaţii personalizate privind toate mijloacele de transport 
public cât şi planificarea rutelor pentru şoferi, biciclişti, pietoni.6

• Serviciile solicitate includ:

• Informaţii individuale privind mobilitatea în legătură cu transportul public

• Programe de car-sharing

• Planificarea rutelor pentru şoferi, biciclişti şi pietoni

• Cursuri de instruire privind economisirea de carburant

 

6 Studiu de caz preluat din Consorţiul PRESTO (2011b)

Lectură	facultativă:

Consorţiul PRESTO (2011b): Fişa privind Centrele de Informare pentru Biciclişti /Centrele de Mobilitate.

Figura 6: Centrul de Mobilitate, Stuttgart (Germania)
Sursa:  Oraşul Stuttgart 2011

• Organizarea utilizării în comun a automobilului

• Informaţii privind facilităţile de parcare pentru 
automobile

• Informaţii despre mobilitate pentru persoanele 
nevăzătoare şi cu dizabilităţi

Obiectivul îl reprezintă creşterea cererii pentru ser-
vicii de mobilitate compatibile cu mediul şi furnizarea 
de noi servicii, cum ar fi închirierea de spaţii pentru 
biciclete (introdus în 2007).

Centrul de Mobilitate din Stuttgart este amplasat în 
Biroul de informare turistică din apropierea gării cen-
trale. Majoritatea activităţilor centrului de mobili-
tate au fost posibile datorită proiectelor finanţate de 
Uniunea Europeană. Pentru mai multe informaţii vă 
rugăm să vizitaţi pagina web Civitas (www.civitas.eu/
measure_sheet.phtml?lan=fr&id=281).

Studiu	de	caz:	Infochioşcuri	în	oraşul	Braşov	

Controversatele infochioşcuri, amplasate în spaţii publice, care au costat primăriile sume importante, sunt 
de multe ori vandalizate şi nefuncţionale. Dacă însă autorităţile se ocupă de aceste servicii, ele îşi pot atinge 
scopul iniţial, acela de a informa cetăţenii despre transportul public, trasee turistice, etc. O hartă a pistelor de 
biciclete, cu informaţii despre serviciile oferite bicicliştilor, poate fi introdusă în aceste infochioşcuri.
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Figura 7: Ghidul pentru noi cetăţeni ai oraşului Munchen
Sursa:  Hefter 2011

Alte oraşe oferă un astfel de ghid noilor cetăţeni ai 
orașului (de ex. oraşul Münster din Germania). Un 
astfel de set trebuie realizat în cooperare cu diversele 
părţi interesate cum ar fi operatorul de transport sau 
asociaţiile locale de gospodărire a spaţiului locativ. 
Toate informaţiile relevante trebuie incluse, prezentând 
cele mai importante aspecte (la liniuţă), consolidate 
într-o broşură sau într-un pliant. Prea multe informaţii 
însă pot avea un efect contrar, oamenii nedorind să 
citească foarte mult text. Ar trebui furnizate informaţii 
substanţiale despre7:

• Traficul pietonal şi ciclistic (cu explicaţii privind 
pistele de biciclete, semnalizarea pentru 
biciclişti, parcări pentru biciclete etc.)

• Cursuri de instruire pentru utilizarea bicicletei 
(dacă acestea există)

• Staţii de Bike & Ride şi scheme pentru închirierea 
bicicletelor (dacă există)

• Sistemele locale de transport în comun (autobuz, 
tramvai, tren) – de ex. preţul biletelor, orarul de 
transport etc.

Componente adiţionale pot fi hărţi detaşabile pentru 
biciclişti, chiar şi unele accesorii pentru biciclete, 
cupoane sau bilete gratuite pentru transportul public. 
Mai mult, acest ghid poate furniza informaţii cu privire 
la comercianţii de biciclete, organizaţii ciclistice, pagini 
web, sau informaţii de specialitate pentru persoanele cu 
handicap sau în vârstă. În orice caz trebuie menţionată 

7  Oraşul Münster (2009)

o persoană de contact (de ex. angajat al primăriei 
responsabil pentru ciclism) în cazul în care pot exista 
întrebări suplimentare. Un astfel de pachet pentru 
începători este un servicu care se potriveşte oraşelor 
începătoare, în ascensiune şi campioane deopotrivă.

În cadrul Proiectului UE LIFE CYCLE, un “pachet pentru 
noii cetăţeni ai orașului” a fost realizat incluzând toate 
informaţiile relevante despre ciclism.8

O altă abordare similară pentru informarea noilor 
rezidenți despre infrastructura ciclistică existentă 
şi despre rutele ciclabile dintr-o nouă locaţie, o 
reprezintă realizarea de tururi ciclistice. Beneficiul 
unor astfel de iniţiative este acela că participanţii au 
o experienţă biciclistică reală în noua locaţie. Aceste 
tururi sunt conduse de membri ai asociaţiilor locale 
de biciclişti, care pot astfel prezenta noilor rezidenți 
infrastructura şi rutele disponibile în locaţia respectivă. 
O formă specială de tururi pentru cetăţeni a fost 
introdusă în unele oraşe din Germania în anul 2011 de 
asociaţia utilizatorilor de biciclete ADFC. Aşa-numitele 
“ADFC City Pilots” oferă acest serviciu individual sau 
grupurilor mici de noi rezidenți interesaţi, răspund 
întrebărilor adresate de aceştia şi prezintă rute către 
destinaţii prestabilite. 

Astfel de tururi oferă şansa de a motiva oamenii să 
utilizeze bicicleta în noul mediu. În acelaşi timp, 
permite asociaţiilor locale de biciclişti să ia contact cu 
noii rezidenți şi să le cunoască nevoile şi cerinţele.9

8  Proiectul LIFE CYCLE (2009)
9  ADFC (2011a)
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Figura 8: ADFC City Pilot în Germania
Sursa:  ADFC, Wieland

şi navetiştii, dar şi pentru turiştii care nu sunt familiari 
cu oraşul. Conţinutul şi informaţiile acestor panouri de 
semnalizare poate fi diferit. 10

Figura 9: Panou de semnalizare, Bolzano (Italia)
Sursa:     Deffner 2011

În afară de semnele direcţionale, din cadrul semnalizării 
mai fac parte şi numele (culoarea) pistei, puncte de 
interes, atracţii turistice, centre sportive, informaţii 
despre transportul public, etc. Desigur că designul 
corporatist al mobilităţii locale, ca şi marcă, trebuie să 
fie bine recunoscut pe fiecare panou de semnalizare (a se 
vedea Capitolul 6.1.2 din partea a-IV a, Comunicare). În 
plus, existenţa acestor panouri de semnalizare în întreg 
oraşul, ajută la creşterea percepţiei şi conştientizării 
privind existenţa bicicliştilor în rândul participanţilor 
la trafic.

Pentru mai multe detalii privind punctele de informare 
şi sistemul corporatist de ciclism din Bolzano, vă rugăm 
să vedeţi Capitolul 6.1.2 din partea a-IV a “Comunicare 
şi marketing”.

2.1.5	 Broşuri	 locale,	 calendare,	 etc.	 pentru	
biciclişti

Ghiduri şi broşuri locale pentru biciclişti ce acoperă 
diverse aspecte, reprezintă o altă unealtă promoţională 
importantă. Conţinutul lor poate fi adaptat uşor la nivelul 

10 Paragraf preluat de la Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (fără an) şi 
editat

Principalele	persoane	interesate	iniţiatoare:
• Administraţia locală/ Biroul local de evidenţă a 

populaţiei
• Asociaţii locale de biciclişti
•	 Parteneriate	posibile	cu	persoanele	interesate	
la	nicel	local:

• Operatorul local de transport public

Lectură	facultativă:

• Turul ADFC pentru noi rezidenţi (Germania). În: FGM-
AMOR (Editor) (2011): Manualul de implementare 
LIFE CYCLE. Cum să desfăşurăm o acţiune de ciclism. 
Cap. 7, Pag. 84.

• Prezentarea ghidului pentru noii cetăţeni ai 
oraşului Munchen. Link: http://www.scp-knowledge.
eu/sites/default/files/CORPUS%20WP%203%20
WS%20II%20Martin%20Schreiner%20Marketing%20
Sustainable%20Mobility.pdf (20.12.2011).

2.1.4	 Semnalizare	 şi	 puncte	 de	 informare	
privind	rutele	locale	de	ciclism

Informaţii privind rutele şi facilităţile locale pentru 
biciclişti sunt o parte esenţială a fiecărei hărţi bune 
pentru bicilişti. Pe lângă prezentarea acestor aspecte 
în cadrul hărţilor, informaţiile pot fi furnizate şi 
de-a lungul rutelor, sub forma unor semnalizări şi 
puncte de informare. Un exemplu bun în ceea ce 
priveşte semnalizarea pentru biciclişti şi integrarea 
punctelor de informare în rutele ciclistice este oraşul 
italian Bolzano. În Bolzano, “semnalizarea orizontală 
îndeplineşte multe funcţii”. În primul rând este un 
instrument de informare ce ajută cetăţenii să se 
orienteze în oraş. Este realizată pentru toţi bicicliştii 
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de ciclism al fiecărui oraş. Pentru oraşele începătoare, 
un astfel de ghid poate include o scurtă istorie a 
bicicletelor şi ciclismului, o descriere a principalelor 
părţi ale bicicletei şi echipamentului necesar. Poate 
de asemenea conţine informaţii cu privire la modul în 
care se întreţine o bicicletă, cum se repară; poate de 
asemenea conţine informaţii despre siguranţă în timpul 
folosirii bicicletei ca mijloc de transport, dar şi hărţi ale 
traseelor locale de ciclism. Poate fi inclus, atât pentru 
oraşele începătoare cât şi pentru cele în ascensiune, un 
ghid al oraşului, informaţii despre utilizarea bicicletei 
atunci când mergem la cumpărături, informaţii despre 
parcările pentru biciclete şi cum se poate face legătura 
între ciclism şi transportul public. 11

Figura 10: Broşura “Velostadt Zürich”
Sursa:  Oraşul Zürich 2007

Figura 11: Calendar Ciclistic 

Sursa:  Oraşul Munchen 2011

11   Paragraf preluat din Urbanczyk (2010) şi editat

2.2	 Informaţii	generale	despre	ciclism

Informaţiile generale despre ciclism includ tot felul de 
materiale informaţionale sau pot evidenţia ocaziile în 
care oamenii sunt informaţi despre ciclism. Acestea pot 
inlcude de exemplu informaţii despre detalii tehnice şi 
diferenţe între biciclete, echipamentele disponibile şi 
potrivite, subiecte naţionale şi internaţionale despre 
ciclism, sau informaţiile furnizate on-line.

2.2.1	 Târguri	şi	evenimente	ciclistice

Un eveniment de testare de biciclete oferă publicului 
o oportunitate de testare şi utilizare a unei varietăţi 
de biciclete, despre a căror existenţă probabil nu au 
ştiut. Producătorii de biciclete sunt invitaţi să aducă o 
varietate cât mai mare de biciclete. Este realizată şi o 
pistă pentru a putea testa aceste biciclete. Depinzând 
de natura oraşului (începător, în ascensiune sau 
campion), accentul se poate pune pe potenţialii ciclişti, 
în general, sau pe nevoile unui anumit grup ţintă. Acest 
grup ţintă poate fi reprezentat de vârstnici, de cei cu 
dizabilităţi fizice, sau de familii cu copii mici.12

Principalul obstacol în calea ciclismului îl reprezintă 
lipsa unei biciclete confortabile şi perfectă din punct de 
vedere tehnic. Astăzi, oamenii pot afla despre varietatea 
modelelor de biciclete disponibile de pe internet sau 
din alte surse de publicitate. Însă, experienţa oferită de 
testarea bicicletelor este mult mai probabil să crească 
entuziasmul oamenilor pentru utilizarea acesteia.Fiind 
o realizare relativ nouă, achiziţionarea de biciclete 
electrice şi în sistem pedelec este mult mai puţin 
probabil să aibă loc, fără ca acestea să fie încercate 
mai întâi. Evenimentele de testare a bicicletelor oferă 
de asemenea participanţilor beneficiul comparării între 
diverse modele, care altfel nu ar fi disponibile la un 
singur agent comercial.

Figura 12:    Zi publică demonstrativă la Târgul Eurobike 
Sursă:          Ermah, Wikipedia 2009

12 Paragraf preluat din Consorţiul PRESTO (2011c) şi editat
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Grupuri	ţintă

În oraşele începătoare, grupul ţintă este reprezentat 
de potenţialii ciclişti. Aceştia pot fi, de exemplu, adulţi 
care au pedalat ultima oară în perioada copilăriei pe o 
bicicletă neconfortabilă şi care nu mai sunt la curent cu 
noile realizări în domeniul ciclismului.

Oraşele în ascensiune – în care ciclismul este la un nivel 
relativ normal, însă nu este integrat complet în cultura 
oraşului – reprezintă un loc bun pentru accentuarea 
utilizării bicicletei. De exemplu:

• Introducerea bicicletelor cargo cu care se pot realiza 
livrări regulate

• Punerea accentului pe familiile cu copii mici şi 
posibilitatea transportării lor pe bicicletă (scaune 
speciale pentru copii, etc.)

• În oraşele campioane, în care ciclismul este deja 
parte a culturii, accentul se poate pune pe grupuri 
ţintă specifice, cum ar fi cele cu limitări fizice. 
Acestea ar putea include:

• Biciclete orizontale (biciclete realizate în aşa fel 
încât biciclistul stă în poziţie aproape orizontală 
atunci când pedalează) pentru persoanele cu 
probleme la spate

• Triciclete sau triciclete orizontale pentru cei cu 
probleme de echilibru

• Biciclete cu acţionare manuală pentru paraplegici 
sau cei cu probleme de mobilitate

• Pedelecs şi biciclete electrice pentru cei care nu 
dispun de forţă fizică

• În oraşele colinare – fie ele începătoare, în 
ascensiune sau campioane – punerea accentului 
pe Pedelecs, sau chiar biciclete cu viteze, poate 
fi un mijloc de depăşire a barierei topografice.

Principalele	părţi	interesate	iniţiatoare:

• Organizaţii locale de ciclism sau grupuri de 
presiune

• Parteneriate posibile cu părţile interesate 
locale:

• Producătorii de biciclete sau comercianţii locali
• Producătorii de echipamente pentru biciclete
• Organizaţii sau asociaţii relevante din cadrul 

comunităţii grupurilor ţintă
• Media locală
• Organizaţii de turism

Lectură	facultativă:

Consorţiul PRESTO (2011c): Fişa: Evenimente de 
testare a bicicletelor.

Studiu	de	caz:	Bike	Fest	(Bucureşti)

În România, cel mai mare eveniment organizat pentru 
promovarea mersului pe bicicletă este Bike Fest. 
Organizat de 3 ani de Green Revolution, evenimentul 
aduce şansa de a testa biciclete de la majoritatea 
companiilor distribuitoare din România, cu o varietate 
de mărci şi tipuri. De asemenea, la ultima ediţie, 
Bike Fest a devenit un loc în care pentru un weekend 
bicicliştii pot participa la competiţii pentru toate 
nivelurile, pot asista la filme, prezentări ale unor 
ciclişti de performanţă sau care au călătorit toată 
Europa pe bicicletă, şi prezentări ale organizaţiilor 
care susţin mersul pe bicicletă. O altă parte utilă a 
evenimentului este dată de târgul de biciclete second-
hand organizat special pentru ca oricine, indiferent de 
bugetul personal, să poată să vândă sau să cumpere 
o bicicletă. La Bike Fest sunt prezenţi de asemenea 
mecanici profesionişti care îşi oferă serviciile pe gratis 
pentru 2 zile pentru a-şi promova atelierele. 

Principalele	părţi	interesate	iniţiatoare:

• Organizaţii locale de ciclism sau grupuri de 
presiune

Parteneriate	posibile	cu	părţile	interesate	locale:

• Producătorii de biciclete sau comercianţii locali

• Producătorii de echipamente pentru biciclete

• Organizaţii sau asociaţii relevante din cadrul 
comunităţii grupurilor ţintă

• Media locală

• Organizaţii de turism

2.2.2	 Echipamente	pentru	ciclism

Pentru biciclişti sau potenţiali biciclişti este importantă 
existenţa informaţiei despre biciclete şi echipamentele 
aferente. În special oamenii care nu merg pe bicicletă 
dar intenţionează să facă acest lucru în viitor, depind 
de informaţii credibile atunci când vine vorba despre 
achiziţionarea unei biciclete sau a echipamentului 
conex. Cei care deja utilizează bicicleta, sunt interesaţi 
adeseori de alegerea echipamentului potrivit. Atunci 
când se ia în calcul achiziţionarea unei noi biciclete, 
rapoartele de test, disponibile de exemplu în magazinele 
de specialitate, pot reprezenta o bună metodă de 
informare. Adeseori, asociaţiile naţionale de biciclişti 
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lansează propriile reviste sau pagini web în care sunt 
prezentate rezultatele unor teste şi în care oferă sfaturi 
privind componente sau echipamente pentru biciclete. 

Informaţii cu privire la echipamentele necesare unui 
biciclist reprezintă un punct important pentru siguranţa 
în practicarea mersului cu bicicleta. Asociaţiile naţionale 
de biciclişti dar şi ministerele naţionale sau autorităţile 
locale publică adesea broşuri ce conţin informaţii 
despre căşti, dispozitive de iluminat sau frâne, pentru 
a promova un ciclism sigur. Pentru echipamente cum 
ar fi căştile, posibilităţile de testare pot reprezenta 
de asemenea o ofertă rezonabilă. Figura 13 prezintă 
o cabină de testare a căştilor în oraşul Heidelberg, 
Germania (150.000 locuitori).

Figura 13: Punct testare căşti, Heidelberg (Germania)
Sursa:  ADFC Heidelberg 
 

Atunci când se promovează ciclismul ca mijloc de 
transport zilnic, este de ajutor să informăm populaţia 
despre echipamentul ce face pedalatul mai uşor şi mai 
confortabil. Astfel, este de mare ajutor informarea 
cu privire la componente ale bicicletei care sunt 
confortabile, haine de ploaie şi genţi de transport.

 

Figura 14: Broşura despre siguranţa ciclismului

Sursa:  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)/ 

www.grafikdesign-weber.de

2.3	 Informaţii	pentru	experţi	

Pentru experţii în ciclism şi persoanele implicate în 
promovarea activităţilor de ciclism, există o mare 
varietate de oferte informaţionale. Următoarele 
capitole vor furniza sfaturi utile cu privire la surse de 
informare, studii de caz, exemple de bune practici şi 
realizări curente din domeniul planificării şi promovării 
ciclismului. Aceste surse de informare pot fi de mare 
ajutor în găsirea de exemple funcţionale şi aplicabile, 
ce pot fi adaptate la propriile nevoi de activităţi de 
promovare a ciclismului.Information via internet. 

2.3.1	 Informaţii	on-line	

Astăzi, pentru mulţi oameni, internetul reprezintă 
sursa primară de informare. Iar acest lucru este 
adevărat şi atunci când căutăm informaţii privind 
ciclismul. Internetul oferă informaţii accesibile 
persoanelor interesate şi adeseori depăşeşte sursele 
clasice de informare cum ar fi broşurile şi pliantele 
tipărite. Astfel, informaţiile furnizate on-line sunt 
foarte importante atunci când se intenţionează 
promovarea schimbării comportamentului în favoarea 
ciclismului.

Toate campaniile curente de promovare a ciclismului – fie 
locale sau naţionale – utilizează aplicaţii on-line pentru 
a informa sau interacţiona cu persoanele interesate 
(pentru mai multe detalii privind marketingul on-line vă 
rugăm consultaţi Partea a IV-a a manualului, intitulată 
“Comunicare pentru schimbarea comportamentului”). 
În afara utilizării pentru promovarea ciclismului, 
paginile web pot fi folosite ca surse practice de 
informare.

Unele exemple on-line privind informaţii ciclistice 
pentru experţi (de ex. planificatori, multiplicatori) 
care sunt de ajutor pentru toţi cei implicaţi în măsurile 

de promovare a ciclismului, sunt paginile web ce • 
Netherlands Fietsberaad (www.fietsberaad.nl): Această 
pagină web furnizează cunoştinţe şi o bază de date în 
limba Engleză, ce colectează informaţii, studii de caz 
şi clipuri video despre subiecte ciclistice. Majoritatea 
exemplelor sunt din Olanda, însă pagina furnizează 
informaţii despre studii de caz şi publicaţii şi din alte 
ţări:

• Pagina web Eltis (www.eltis.org): Finanţat de 
către Programul Intelligent Energy Europe al UE, 
portalul conţine informaţii, studii de caz şi clipuri 
video despre toate subiectele şi proiectele de 
management al mobilităţii din Uniunea Europeană. 
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Pentru utilizatorii înregistraţi (“prietenii Eltis”), 
portalul furnizează informaţii sub formă de 
publicaţii, imagini sau statistici despre ciclism, ce 
permit o legătură directă cu alţi experţi înregistraţi. 
În afară de aceste facilităţi, secţiunea de servicii 
a paginii web oferă o privire de ansamblu asupra 
programelor curente de finanţare ale UE pentru 
proiectele de mobilitate.

• Pagina web Sustainable Urban Transport Project Asia 
(www.sutp.org): SUTP este un proiect internaţional 
de cooperare în domeniul transportului durabil în 
oraşe. Pagina web furnizează informaţii, sfaturi 
privind politicile de transport, studii şi exemple 
de transport durabil (inclusiv ciclism).

• Versiunea în Engleză a Platformei Germane 
“Fahrradportal” care este parte a strategiei 
naţionale de ciclism a Germaniei Error! Hyperlink 
reference not valid.) oferă expertiză sunb formă 
de fişe ce acoperă toate domeniile ciclismului. 
Fişele disponibile sunt grupate conform 
următoarelor subiecte: analize/indicatori de 
mobilitate, infrastructură, organizare, comunicare 
şi cooperare; servicii şi managementul mobilităţii.

• Pagina web a proiectului Lifecycle (www.lifecycle.
cc) include o bază de date cu studii de caz. 

• Paginile web ale Ambasadelor Ciclistice din 
Danemarca (www.cycling-embassy.dk), Marea 
Britanie (www.cycling-embassy.org.uk) şi Olanda 
(www.dutchcycling.nl) prezintă exemple naţionale 
bune pentru activităţi pro-ciclism (infrastructură 
şi promovare) publicului larg, astfel încât 
părţile interesate pot învăţa din experienţele şi 
cunoştinţele existente în aceste ţări.

• Pentru biciclişti, paginile web ce furnizează 
informaţii despre ciclism din regiune sau oraş, 
sunt esenţiale. Cele mai bune exemple de pagini 
locale conţin informaţii despre rutele locale de 
ciclism, facilităţi şi infrastructură, şi adeseori 
includ şi un planificator on-line al rutelor sau alte 
aplicaţii interactive (a se vedea mai jos). Unele 
oraşe au propriile pagini de ciclism, iar altele 
încorporează aceste informaţii în pagina oficială a 
administraţiei locale. 

Altă cale de a găsi informaţii despre ciclism local este 
Facebook, unde multe grupuri de ciclişti au pagini 
sau grupuri dedicate mersului pe bicicletă, adresate 
persoanelor dintr-un anumit oraş. 

 
Figura 15: Pagina de ciclism a oraşului Dublin (Irlanda)
Sursa:  www.dublincitycycling.ie

O altă modalitate de informare despre ciclism o 
reprezintă blogurile. Aceste bloguri pot fi lansate 
ca parte a unei campanii de promovare a ciclismului 
sau pot fi întreţinute de persoane private – adeseori 
entuziaşti ai ciclismului. Cel mai faimos blog este cu 
siguranţă www.copenhagenize.com, un blog iniţiat de o 
persoană privată, ce prezintă persoanele care utilizează 
bicicleta în Copenhaga. Obiectivul iniţiatorului este de 
aschimba imaginea ciclismului şi de a promova mesajul 
că ciclismul este un mijloc de transport zilnic.13

 

Figura 16: Capturi de ecran ale copenhagenize.com
Sursa:  www.copenhagenize.com 

Bineînţeles că internetul furnizează şi alte informaţii 
despre ciclism, cum ar fi informaţii despre produse, 
rezultate ale testelor, informaţii despre călătorii 
de vacanţă, etc. National & international bicycle  
associations

13  Colville-Andersen (2010)
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2.3.2	 Asociaţii	 internaţionale	&	 naţionale	 de	
biciclişti

Organizaţiile şi asociaţiile naţionale şi internaţionale 
de biciclişti sunt foarte importante pentru promovarea 
bicicletei. În afară de lobby-ul pentru utilizarea 
bicicletei, aceştia îndeplinesc şi un rol informaţional. 

La nivel european, Federaţia Europeană a Bicicliştilor 
(FEB) este o organizaţie umbrelă pentru asociaţiile 
naţionale de ciclism. Însă, în particular, asociaţiile 
naţionale sunt un punct important de contact pentru 
bicicliştii ce caută informaţie cu privire la situaţia locală 
a ciclismului. În multe oraşe, asociaţiile naţionale au 
birouri locale care oferă cicliştilor informaţii cu privire 
la infrastructura locală, rute şi mobilitatea ciclismului 
în general. Aceste birouri locale sunt importante pentru 
furnizarea de informaţii bicicliştilor. Adeseori bicicliştii 
pot cumpăra hărţi ciclistice sau se pot alătura tururilor 
iniţiate de asociaţiile locale de ciclism. În unele oraşe 
de exemplu, asociaţia ADFC din Germania furnizează 
tururi ciclistice speciale pentru noii rezidenţi (pentru 
detalii a se vedea capitolul 2.1.3).

Figura 17: Biroul local ADFC din Bremen (Germania)
Sursa:  ADFC Bremen, Grundey

 

Studiu de caz: “Radort-Bremen” (Germania)

Radort este un centru de informare şi service (a se 
vedea Figura 17) al sucursalei din Bremen a organ-
izaţiei Naţionale de Ciclism din Germania (ADFC). 
Serviciile lor includ:

• Codificare biciclete (pentru identificarea acestora 
în caz de furt)

• O piaţă pentru biciclete folosite (ce pune în 
legătură persoanele interesate în vânzarea/
cumpărarea de biciclete)

• Sfaturi privind ciclismul

• Broşuri informaţionale

Furnizează de asemenea literatură de specialitate şi 
informaţii despre:

• Hărţi regionale detaliate pentru călătoriile zilnice 
sau tururi mai lungi

• Hărţi ale tururilor organizate de ADFC (ce acoperă 
întreaga Germanie)

• Cărţi ale tururilor ciclistice pentru ţările vecine

• Cărţi de ciclism (ghiduri turistice, manuale 
tehnice)

• Recomandări privind locuri de cazare ce includ şi 
servicii pentru biciclete 

• urnale ciclistice ale ADFC (Radwelt)

În Bremen, costurile operaţionale ale Radort sunt 
subvenţionate de autoritatea locală14.

14 Studiu de caz preluat din Consorţiul PRESTO (2011b) şi 

editat 

Lectură	facultativă:

Consorţiul PRESTO (2011b): Fişa privind Centrele de 
Informare pentru Biciclişti /Centrele de Mobilitate.
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2.4	 Jurnale	profesionale	pentru	ciclism

O altă sursă importantă de informare pentru ciclişti 
şi în special pentru experţii din cadrul proceselor de 
planificare şi promovare pot fi jurnalele ce tratează 
subiecte de ciclism. De exemplu, majoritatea asociaţiilor 
naţionale de ciclism publică regulat astfel de jurnale. 
Aceste jurnale sunt adeseori disponibile în combinaţie 
cu calitatea de membru în asociaţia naţională.

Câteva exemple interesante de jurnale gratuite 
publicate pe internet de către asociaţiile de biciclişti 
sunt (vă rugăm să luaţi în considerare faptul că unele 
informaţii pot fi disponibile doar pentru un timp limitat):

• Unicul jurnal în Engleză al “Cycling Cities” - 
Dutch Fietsersbond (poate fi descărcat gratuit de 
la adresa at www.fietsersbond.nl/english-info).

• “Info-Bulletin” al Velokonferenz Schweiz (gratuit, 
disponibil doar în Germană).

• Revista “Cycle“ a CTC, organizaţia naţională de 
ciclism a Marii Britanii, ce poate fi citită gratuit 
on-line la adresa www.ctc.org.uk/.

3.	 Ciclism	şi	transport	public

În primul rând, ciclismul este un mod de transport pentru 
distanţe scurte, în general cuprinse între 1-10 km. Însă 
poate fi și parte din călătoriile pe distanţe lungi, ca mod 
de furnizare a călătorilor pentru transportul public. În 
prezentul manual, vom trata conexiunile intermodale 
între ciclism şi transportul public, infrastructura 
ce facilitează acest lucru şi problema transportării 
bicicletelor în mijloacele de transport în comun. 
Integrarea intermodală a ciclismului şi transportului 
public este un serviciu adiţional oferit de operatorii 
de transport în comun. Pentru a încuraja integrarea 
ciclismul şi a transportului public, este important 
să se cunoască beneficiile. Cu toate acestea, este 
esenţial să înţelegem că reglementările şi investiţiile 
în intermodalitate realizate de operatorii de transport 
în comun necesită un sprijin politic puternic. Cum 
majoritatea operatorilor de transport în comun sunt 
deţinuţi de către municipalităţi, factorii de decizie 
şi administrativi reprezintă grupuri ţintă importante 
atunci pentru încurajarea integrării intermodalităţii.15

3.1	 Beneficiile	integrării	intermodalităţii	

Toate staţiile transportului public trebuie considerate 
ca fiind puncte potenţiale inter-schimbabile între 
reţeaua de transport public şi reţeaua de piste de 
biciclete. Integrarea reţelelor de transport public cu 
cele de biciclete aduce beneficii atât pentru ciclism cât 
şi pentru transportul public. 

Transportul public şi ciclismul sunt în general două 
moduri complementare de transport. Pot fi combinate 
foarte uşor ca legături în cadrul unui lanţ de transport 
din uşă în uşă (a se vedea Figura 18). 1614

Figura 18: Exemplu pentru un lanţ de călătorii intermodal
Sursa:  Compilaţie proprie

15 Studiu de caz preluat din Consorţiul PRESTO (2011b) şi editat

16   Paragraf preluat din Dufour (2010) şi editat
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Benefici:

• Mersul pe bicicletă spre/ de la o staţie de transport 
în comun este o metodă eficientă de a realiza 
călătorii mai lungi (peste 7,5 km). Acest lucru 
depinde bineînţeles de calitatea subiectivă şi 
obiectivă a transportului public în sine, dar la fel de 
mult şi de condiţiile pentru interschimbabilitatea 
cu ciclismul. Acest lucru presupune existenţa unor 
opţiuni de parcare şi depozitare a bicicletelor 
care să fie sigure, de calitate, uşor accesibile şi 
permisive din punct de vedere al costurilor. Creşte 
mobilitatea celor ce nu utilizează maşina, la un 
preţ mic, şi reduce nevoia utilizării automobilului. 

• Pentru operatorul de transport public şi 
autoritatea de transport, ciclismul este un mijloc 
de alimentare cu călători foarte valoros, al 
cărui potenţial trebuie dezvoltat. În stațiile de 
transport public pot ajunge de zece ori mai mulți 
călători utilizând bicicleta, în schimbul mersului 
pe joc. (a se vedea Figura 19). Nevoia de locuri 
de parcare necesită mai puţin spaţiu decât în 
cazul automobilelor. Poate reduce nevoia de 
extra-capacitate a serviciului de transport public, 
reducând astfel costurile.

Figura 19: Aria potenţială de captare a Staţiilor de transport 
public
Sursa:  Compilaţie proprie, adaptată după Beim 2010

Potenţialul este uriaş. În Olanda, aproximativ 40 % din 
pasagerii trenurilor vin cu bicicleta, iar 10 % dintre 
aceştia îşi continuă drumul cu bicicleta. De asemenea, 
14 % din pasagerii autobuzelor folosesc bicicleta ca 
mijloc de acces la staţii.

3.2	 Facilităţi	 pentru	 parcare	 în	 staţiile	
de	transport	în	comun

Pentru a face această combinaţie atractivă, tot mai 
mulţi operatori de transport public investesc în facilităţi 
de parcare a bicicletelor în marile noduri de transport 
public.1815 

18 Paragraf preluat din Dufour (2010) şi editat 

Furnizarea de facilităţi de bună calitate pentru parcare 
şi depozitare este esenţială. Cum bicicletele sunt 
parcate pentru o perioadă mare de timp (> 2 ore) în 
staţiile de transport public, cerinţele utilizatorilor sunt 
ridicate atunci când vine vorba de siguranţă şi protecţie.

Mixul posibilităţilor de parcare trebuie adaptat la 
fiecare locaţie din cadrul sistemului de transport public.

• Se recomandă furnizarea a cel puţin unor rastele 
pentru biciclete, acoperite şi protejate de 
intemperii.

• Odată cu creşterea numărului de biciclete, pot fi 
oferite facilităţi pentru închirierea unor asemenea 
spaţii.

• La un număr foarte mare de biciclete, depozitarea 
colectivă poate fi luată în calcul, pe baza unui 
abonament.

• În cele mai mari noduri de transport, devine 
fezabilă existenţa unor parcări gratuite şi păzite, 
în cadrul unor clădiri special amenajate.

Parcările pentru biciclete ar trebui să fie standard 
în toate staţiile de tren din oraşe. Acestea trebuie 
realizate astfel încât interschimbabilitatea bicicletă-
tren să fie cât mai lină: amplasate pe o rută de acces 
logică, la o distanţă mică de mers pe jos faţă de peron, 
orar prelungit.

În ultimii 10 ani au fost construite majoritatea staţiilor 
pentru biciclete. Îşi au originea în Olanda, Germania şi 
Elveţia. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
capitolul 5.1.

Asigurarea de spaţii de parcare pentru biciclete are 
sens şi pe rutele majore ale sistemului de transport în 
comun, cum ar fi metroul şi tramvaiul uşor, autobuze. 
Ciclismul poate fi şi un mijloc de alimentare cu călători 
pentru serviciile regionale de transport. Pentru liniile 
locale de transport şi în oraşele mici, ciclismul este 
mai degrabă un înlocuitor al transportului public decât 
complementarul acestuia, având în vedere faptul ca 
stațiile sunt destul de numeroare, iar distanţele mai 
scurte.

Utilizarea bicicletei pentru realizarea părţii finale 
din călătorie este de asemenea atractivă. Pentru 
călătoriile regulate, se pot pune la dispoziţie biciclete 
la destinaţie. Navetiştii, de exemplu, pot sosi cu trenul, 
lua o bicicletă (proprie sau a companiei) din spaţiul de 
depozitare şi o pot aduce înapoi seara când se îndreaptă 
spre casă. Pentru călătorii ocazionale, bicicletele 
publice sau de închiriat reprezintă o opţiune. 

Unic este serviciul olandez OV-fiets. Acesta este 
un serviciu de închirieri biciclete la nivel naţional, 
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disponibil deţinătorilor de abonamente pentru calea 
ferată (a se vedea studiul de caz din capitolul 4.5). 

În localităţile din România, pentru a favoriza o investiţie 
mai mică, se pot studia traseele autobuzelor şi zonele 
rezidenţiale aflate la distanţe de peste 1km de o staţie 
de autobuz. La periferiile oraşelor distanţele medii 
între locuinţe şi staţii de transport public sunt mai mari 
decât în zonele centrale. Fenomenul de “întindere 
urbană” (din engleză “urban sprawl”) înseamnă 
extinderea oraşelor, de multe ori neconformă cu 
planurile urbanistice, care duce la creşterea numărului 
de kilometri parcurşi cu maşina. Astfel, dacă există 
totuşi o line de transport public care ajunge în zonele 
mărginaşe, implementarea unei parcări pentru biciclete 
ar încuraja intermodalitatea bicicletă-transport public 
în detrimentul utilizării autovehiculelor. 

3.3	 Permiterea	 accesului	 bicicletelor	 în	
mijloacele	de	transport	public

O formă de integrare, populară în multe ţări europene 
ce au o reţea de cale ferată foarte dezvoltată, este 
permiterea accesului bicicletelor în trenurile de 
suprafaţă sau subterane. În ciuda îngrijorărilor iniţiale, 
în practică, acest lucru s-a dovedit a fi relativ uşor de 
realizat, cu ajutorul unei bune planificări. Trebuie notat 
totuşi, că piaţa pentru acest serviciu (accesul bicicletelor 
în trenuri) este în principal una recreaţională. Germania 
a realizat că permiterea accesului bicicletelor în trenuri 
este profitabilă, deoarece atrage o nouă categorie 
de clienţi. Totuşi, relevanţa acestui serviciu pentru 
navetişti este limitată, din moment ce în orele de vârf, 
spaţiul disponibil nu permite transportarea multor 
biciclete. Singura excepţie o reprezintă bicicletele 
pliabile, o nişă de piaţă tipică.19 16

Figura 20: Accesul cu bicicleta în tren în Danemarca
Sursa:  www.eltis.org, Schiffer

Atunci când se implementează această opţiune, trebuie 
să se asigure faptul că traseul de la intrarea în gară 

19     Capitol preluat de la GTZ (Editor) / Godefrooij et al. (Ed.) 

(2009) şi editat 

şi până la peron, este adaptat pentru biciclete. Acest 
lucru presupune existenţa unor rampe speciale pe 
scări, scărilor rulante şi peroanele să fie la acelaşi nivel 
cu scara vagonului. 

Este de asemenea important să se aibă în vedere că 
toate măsurile de infrastructură implementate în 
gări, pe peroane sau în vagoane, pentru simplificarea 
accesului bicicletelor, vor avea un impact pozitiv şi 
asupra celorlalte categorii de călători. De exemplu 
pentru persoanele cu handicap locomotor aflate în 
cărucioare cu rotile, care pot profita de existenţa unor 
spaţii mai largi de acces pe peron sau în vagoanele 
trenurilor. 

Figura 21: Indicaţie – accesul bicicletelor este limitat
Sursa:  Hefter 2011

Mai jos prezentăm câteva măsuri care s-au dovedit de 
asemenea a fi eficiente:

Vagoane	speciale	pentru	biciclete:	O opţiune pentru 
includerea bicicletelor în trenurile de suprafaţă sau 
subterane, este adăugarea unui vagon special, o soluţie 
tipic germană pentru piaţa recreaţională. Un vehicul ce 
oferă o astfel de opţiune poate avea frecvenţe specifice 
(de ex. odata la 30 de minute), opreşte în fiecare staţie 
de pe traseu sau nu are locuri pe scaune. În unele cazuri, 
aceste vehicule poat avea instalate rastele verticale 
pentru depozitarea bicicletelor. Această opţiune se 
recomandă de asemenea şi în cazul în care majoritatea 
bicicletelor sunt de dimensiuni mari (roţi cu diametrul 
de 26-28 inch). O altă opţiune o reprezintă furnizarea 
unui spaţiu special în fiecare autobuz sau tren (de ex. 
la capătul fiecarui vagon) adaptat pentru biciclete (fără 
scaune sau cu rastele). Acest lucru permite accesul 
facil, din moment ce utilizatorii de biciclete nu trebuie 
să urmărească poziţionarea unui astfel de vagon, ci pot 
utiliza orice vagon din garnitura trenului.

Figura 23: Rastele pentru biciclete instalate pe un autobuz 



144 

Figura 23:   Rastele pentru biciclete instalate pe un autobuz 
în Germania
Sursa:      Hadhuey 2009, www.wikipedia.orgFigura 22: Rastele speciale pentru biciclete într-un tren 

InterCity din Germania
Sursa:  Tine, www.radreise-wiki.de

Spaţiu disponibil în vagoanele normale sau compar-
timentele pentru bagaje: Este de asemenea fezabil să 
se permită accesul bicicletelor în marginea vagoane-
lor, cum este cazul Denver Light Rail, în trenurile In-
terCity din Olanda, sau în vagoane specifice, Amtrak 
în SUA (compartimentul pentru bagaje). Aceste soluţii 
nu necesită întotdeauna existenţa unui vagon special, 
bazându-se pe o semnalizare corespunzătoare şi infor-
mare on-line pentru a funcţiona.

Unii operatori de transport pot cere o taxă suplimenta-
ră pentru transportul bicicletelor, alţii nu. Acest lucru 
poate fi privit cu neîncredere, mai ales în ţările în care 
călătorii au un venit scăzut. Totuşi, atunci când există 
o integrare perfectă a ciclismului cu transportul pub-
lic, se poate permite introducerea unei astfel de taxe, 
iar sumele colectate să fie folosite pentru întreţinerea 
acestor servicii. 

Restricţii de timp: Multe sisteme permit accesul bici-
cletelor în trenuri (şi uneori în autobuze) în afara orelor 
de vârf, însă capacitatea de transport din timpul orelor 
de vârf este limitată, chiar dacă atunci cererea pentru 
astfel de servicii este mai mare.

Biciclete pliabile: O altă opţiune o reprezintă bici-
cletele pliabile, ce pot fi depozitate cu uşurinţă sub 
scaune sau rezemate de pereţii vagonului, deşi acest 
tip de biciclete poate să nu fie disponibil în multe ţări, 
sau să fie prea scumpe pentru muţi utilizatori.

În unele oraşe, este permis accesul bicicletelor în au-
tobuze. Însă această posibilitate nu este chiar aşa de 
răspândită, în principal datorită spaţiului limitat din 
interiorul autobuzelor. O opţiune în acest sens ar fi in-
stalarea de rastele în spatele autobuzului (Figura 23).
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Figure 1:  Special bicycle compartment inside DB 
regional train

Source:  Hefter 2011

Studiu	de	caz:	Accesul	bicicletelor	în	trenurile	re-
gionale	din	Germania

Compania Germană de căi Ferate DB permite ac-
cesul bicicletelor în majoritatea trenurilor locale şi 
regionale. DB încurajează această practică în spe-
cial pentru ciclişti recreaţionali, însă facilităţile 
existente pot fi utilizate şi de navetişti. În unele 
regiuni există uneori limitări orare pentru accesul 
bicicletelor în trenuri datorită supraaglomerării 
acestora. Majoritatea vagoanelor din componenţa 
trenurilor locale sau regionale indică clar locuri spe-
ciale în care este permis accesul cu bicicleta (a se 
vedea Figura 24). Unele trenuri regionale de gener-
aţie mai nouă asigură chiar şi centuri de siguranţă 
pentru fixarea bicicletelor. Scaunele pliabile permit 
călătorilor să stea lângă bicicletă. (Figura 25)120. 

20      DB Mobility Logistics AG (2011) 

Figura 24: Indicaţie – accesul permis cu bicicleta
Sursa:  Hefter 2011

Figura 25:   Compartiment special pentru biciclete într-un 
tren regional al DB
Sursa:      Hefter 2011

Studiu	de	caz:	Metroul	din	Bucureşti

Cu câţiva ani în urmă Metrorex a permis accesul bici-
cletelor la metrou în zilele de weekend şi de săr-
bătoare. Din Ianuarie 2011, oricine îşi poate trans-
porta bicicleta cu metroul şi în zilele lucrătoare după 
ora 21:00. Acest serviciu este gratuit, iar bicicleta 
poate fi transportată prin spaţiile special amenajate 
pentru persoanele cu handicap, sau cu puţin mai 
mult efort, prin orice loc de acces la metrou. Singura 
regulă este amplasarea bicicletei în primul vagon, în 
partea din faţă şi susţinerea ei într-o poziţie de sigu-
ranţă faţă de ceilalţi pasageri. 

Studiu	de	caz:	CFR	Călători

În România, CFR Călători a introdus două variante 
pentru transportul bicicletelor. Prima se adresează 
bicicletelor nedemontabile, care se pot lua în trenuri-
le care dispun de spaţii interioare mari. Biletul este 
de 5 lei la trenurile Regio şi de 10 lei la trenurile In-
terRegio. A doua variantă presupune transportul gra-
tuit pentru biciclete pliabile/demontabile, pe toate 
trenurile, la clasa 1 şi a 2-a ca bagaj de mână, în lim-
ita spaţiului disponibil. În plus, CFR Călători permite 
transportul bicicletelor pe ruta internaţională Buda-
pesta-Braşov şi retur. Rutele naţionale şi trenurile cu 
vagoane speciale pentru transportul bicicletelor pot 
fi găsite aici: http://www.cfrcalatori.ro/content/Di-
namica-transportului-bicicletelor-cu-trenul-6013.

În primele 6 luni s-au vândut peste 1300 de bilete 
pentru transportul bicicletelor, iar numerele sunt în 
creştere faţă de anii anteriori. 

Lectură	facultativă:

Dufour, Dirk (2010): Ghidul de Politici Ciclistice PRES-
TO. Infrastructura de Ciclism. Capitolul 4: Ciclismul 
şi transportul public.

GTZ – Deutsche Gesellschaft für technische Zusam-
menarbeit (Editor) / Godefrooij, Tom; Pardo, Carlos-
felipe; Sagaris, Lake (Editori) (2009): Dezvoltarea de 
Politici ce includ Ciclismul. Manual. Eschborn, Utre-
cht. Capitolul 11: realizarea unui sistem de transport 
multimodal: integrarea ciclismului şi transportului 
public.

Van den Bulcke 2009: Bicicletele în transportul pub-
lic. Bicicletele în tramvaiul uşor, tramvai şi autobuz. 
(Velocity, 12 mai 2009, Bruxelles).
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4.	 Sisteme	de	bike-sharing	(SBS)

Sistemele de închiriere de biciclete sau de bike-sharing 
pot fi găsite în numeroase oraşe şi regiuni din toată 
Europa. În prezent, sistemul de bike-sharing este 
mai popular în ţările Europei de Vest şi Sud, în timp 
ce în Europa de Est, acesta nu este foarte cunoscut. 
De exemplu, sistemul poate fi întâlnit deja în oraşe 
ca Praga, Cracovia şi Liubliana. Existând diferenţe 
enorme între sistemele de bike-sharing actuale, este 
important să aruncăm o privire îndeaproape asupra 
caracteristicilor şi diverselor abordări ale acestora. 
Acest lucru este important în special atunci când se ia 
în considerare introducerea unei noi scheme de bike-
sharing, potrivite diferitelor condiţii locale. În general, 
majoritatea schemelor de bike-sharing, fie luate ca 
parte sau ca întreg, pot fi grupate în soluţii de înaltă 
tehnologie sau cu un grad scăzut de tehnologizare.

4.1	 Diferite	sisteme	de	bike-sharing

Nu toate sistemele de bike-sharing (SBS) sunt la fel. 
Acestea au caracteristici şi funcţii diferite ce pot 
fi (şi ar trebui) adaptate la situaţia locală. Factorii 
instituţionali şi fizici de design ai SBS pot fi grupaţi în 
următoarele categorii: design fizic, designul serviciilor 
şi designul institutuţional (a se vedea Figura 26). 

4.2	 Design	fizic

Tehnologia de acces

Tehnologiile de acces ale SBS sunt diverse şi depind 
de mărimea sistemului, disponibilitatea financiară şi 

tehnologia utilizată:

• Carduri: Cea mai comună metodă de acces este 
cardul (smartcardul). Bicicleta poate fi închiriată 
de la un terminal sau spaţiu amenajat special. 
Pot fi utilizate diferite tipuri de carduri, cum ar 
fi carduri magnetice, cu chip, de credit sau cu 
tehnologia RFID (a se vedea Figura 27). 

• Închiriere pe bază de cod: Utilizatorul sună la un 
număr de telefon sau trimite un SMS cu datele 
necesare către un număr central şi primeşte un 
cod de acces sau orice alte informaţii pentru 
acces. Codul de acces este introdus într-un 
dispozitiv mecanic sau electronic, permiţând 
astfel închirierea bicicletei.

• Chei: Unele sisteme, în special în Italia, 
funcţionează cu chei. Utilizatorul primeşte o cheie 
de la un dispozitiv sau chioşc de închiriere, unde 
trebuie să meargă şi să identifice bicicleta. 

•  Depunere de numerar: Unele scheme, cum ar fi City 
Bike din Aalborg, Danemarca (103.000 locuitori) 
care este parte a Proiectului CIVITAS ARCHIMEDES, 
pot fi folosite doar prin depunerea unei sume mici 
de bani în schimbul utilizării bicicletei (Figura 31). 
În momentul de faţă, utilizarea bicicletelor este 
gratuită21.17

21     Paragraf preluat din Büttner et al. (2011) şi editat 

Figura 27: Schema Citz Bikes cu card disponibilă în Stockholm
Sursa:  Kalina, choice GmbH

Figura 26: Diferenţe în sistemele de bike-sharing
Sursa:  Compilaţie proprie
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Bicicletele

Bicicletele din cadrul SBS diferă în ceea ce priveşte 
calitatea şi designul. Totuşi, prezintă următoarele 
caracteristici comune:

• Părţi robuste: pentru a minimiza daunele produse 
de vandalism şi pentru a facilita întreţinerea, 
operatorii de bike-sharing utilizează părţi ce pot 
fi înlocuite uşor. Mulţi operatori realizează părţi 
proprii ale bicicletelor pentru a reduce furturile 
(Figura 28).

• Design unic: pentru a evita furturile şi pentru a 
face bicicletele mai vizibile în spaţiile publice, 
operatorii utilizează un design unic, care diferă de 
cel al bicicletelor obişnuite. Astfel de biciclete au 
de obicei aceeaşi culoare, acelaşi cadru şi sunt uşor 
de recunoscut în caz că sunt furate sau revopsite. 
(a se vedea Figura 29, Figura 30 şi Figurile 32 - 38).

• O singură dimensiune: SBS adeseori oferă un singur 
tip de biciclete. Şaua reglabilă le fac potrivite 
pentru majoritatea utilizatorilor. Totuşi, unele 
categorii de utilizatori, cum ar fi persoanele cu 
copii, persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi, nu 
pot folosi în mod confortabil aceste biciclete.

Figura 28: Far încorporat aparţinând schemei “DB Call a bike”
Sursa:  Hefter 2011

Bicicletele diferă de asemenea şi în ceea ce priveşte 
unele caracteristici. Aceste diferenţe se datorează 
modului de operare, finanţării şi serviciului pe care îl 
oferă.

• Spaţiul de publicitate: operatorii ce finanţează 
o anumită schemă de bike-sharing şi îşi fac 
publicitate, realizează biciletele în acest sens. 
Cadrul bicicletelor şi unele părţi ale acestora 
asigură spaţii vizibile pentru publicitate (a se 
vedea Figura 33). 

• Încuietori pentru biciclete: Bicicletele aparţinând 
unor scheme ce includ staţii fizice de stocare cu  
tehnologie specializată, sunt de obicei încuiate 
electronic sau fizic (a se vedea Figurile 35 - 38). 
Foarte puţine dipsun şi de lacăte conveţionale. SBS 
ce nu dispun de staţii fizice de stocare, adeseori 
furnizează lacăte/ încuietori pentru asigurarea 
bicicletelor pe parcursul închirierii ( Figura 34).

Figura 30:  High-tech code lock of “DB Call a Bike”
Sursa:        Hefter 2011

Figura 31: Sistem cu plată în Aalborg (Danemarca)

Sursa:  Oraşul AalborgFigura 29:    Sistem de bike-sharing “DB Call a bike”, Frankfurt 
(Germania)  
Sursa:  Hefter 2011
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Figura 32: Bicicletă şi sistem de bike-sharing netehnologizat, 
Aalborg (Danemarca)

Sursa:  Oraşul Aalborg

Figura 33: Sistemul de bike-sharing netehnologizat 
“Nextbike”, Frankfurt (Germania)

Sursa:  Hefter 2011

Figura 34: Încuietoare pentru biciclete aparţinând sistemului 
Nextbike, Frankfurt (Germania)(netehnologizat)

Sursa:  Hefter 2011

Staţii

Staţiile sunt o caracteristică a majorităţii SBS. Acestea 
diferă prin prisma tehnologiei utilizate. SBS fără staţii 
nu sunt întâlnite foarte des, însă există câteva exemple.

• Staţii netehnologizate: Bicicleta este blocată/ 
încuiată mecanic în punctul de păstrare, fie cu un 
mecanism detaşabil fie cu o încuietoare proprie. Sunt 
oferite şi informaţii cu privire la staţie, procesul de 
închiriere şi staţiile învecinate.

Figura 35: Staţie a sistemului BalticBike, în care bicicletele 
sunt încuiate cu ajutorul unui sistem numeric 
(sistem de bike-sharing netehnologizat), Riga 
(Letonia)

Sursa:  Agenţia de energie Riga

• Staţii tehnologizate cu puncte de andocare: cele 
mai uzuale tipuri de staţii de bike-sharing includ 
puncte de andocare şi un terminal de închirieri – 
inter-conectate între ele. Bicicleta este încuiată de 
punctul de andocare controlat electronic. Procesul 
de închiriere are loc la punctul de închiriere (un 
birou sau chiar la punctul de andocare), şi poate 
include afişaj sensibil la atingere, cititoare de 
carduri, cititoare RFID, imprimante şi tastaturi. 
Staţiile de SBS pot oferi de asemenea spaţiu pentru 
publicitate şi informare (a se vedea Figurile 35 - 
37).
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Figura 36: SBS tehnologizat “Dublin bikes” cu staţie de acces 
fixă, Dublin (Irlanda)
Sursa:  Hefter 2011

Figura 37: Staţie tehnologizată de acces a sistemului de 
bike-sharing “Homeport”, Praga (Republica Cehă)

Sursa:  Birkholz 2011

Figura 38: Bicicletă Homeport, Praga (Republica Cehă)
Sursa:  Homeport

4.3	 Designul	serviciilor

Dimensiunea	şi	densitatea	schemei

Dimensiunea şi densitatea schemei sunt determinate de 
mărimea oraşului sau regiunii, grupurile ţintă, puterea 
financiară şi obiectivele SBS. Majoritatea schemelor 
urbane acoperă doar zonele centrale, dens populate 
ale oraşului, însă asigură o staţie la fiecare 300 de 
metri, oferind astfel utilizatorilor oportunitatea de a 
se deplasa în zona acoperită. Schemele regionale sunt 
mai puţin dense, însă sunt realizate de obicei pentru 
perioade de închiriere mai mari. 

Disponibilitatea	serviciului

Perioada de disponibilitate a servicului diferă de la 
oraş la oraş. Majoritatea schemelor sunt disponibile 24 
ore/7 zile. Totuşi, unele sunt închise pe timpul nopţii. 

Şi în ceea ce priveşte sezonalitatea, există mai multe 
cazuri. Unele scheme de bike-sharing nu sunt disponibile 
în timpul iernii, în timp ce altele sunt disponibile tot 
anul. Acest lucru depinde de caracteristicile regionale 
ale climei şi/sau cererii, dar şi de costurile de 
redistribuire (costurile cu personalul pe timpul nopţii, 
de exemplu).

Înregistrarea	

Înregistrarea este o cerinţă a majorităţii SBS pentru 
evitarea pierderii bicicletei de către utilizatorii anonimi 
sau pentru asigurarea plăţii pentru serviciu. Majoritatea 
serviciilor oferă diverse tipuri de înregistrare, pentru a 
menţine accesul la serviciu cât mai ridicat: la staţia 
de închiriere, pe internet, prin poştă, prin telefon 
sau personal. Costurile de înregistrare variază de la 
gratuitate până la câteva zeci de Euro, depinzând de 
perioada de valabilitate a înregistrării.

Majoritatea schemelor au costuri de înregistrare mai 
mici decât preţul utilizării altor moduri de transport, 
cum ar fi transportul public, taxi sau maşină. Adeseori, 
aceste tarife includ o perioadă de 30 de minute de 
inchiriere gratuită în cadrul perioadei de înregistrare. 
Unele sisteme, mai ales în Franţa şi Aalborg, cer o sumă 
de bani considerabilă, în momentul înregistrării.

Tarifele	

Tarifele au ca scop sprijinirea obiectivelor SBS. 
Majoritatea schemelor încurajează utilizarea zilnică 
pe termen scurt. De aceea primele 30 de minute sunt 
oferite gratuit de majoritatea sistemelor de bike-
sharing. Preţul de închiriere creşte exponenţial după 
terminarea perioadei de gratuitate şi ajunge până chiar 
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şi la suportarea unei amenzi. În cadrul altor scheme, 
închirierea trebuie plătită încă din primul minut de 
utilizare, menţinându-se un tarif unitar liniar, care de-a 
lungul zilei ajunge să fie minim. Majoritatea SBS includ 
amenzi sau păstrarea depunerii utilizatorului dacă 
bicicleta nu a fost returnată sau a fost avariată.

Informarea

Există numeroase posibilităţi de comunicare a tuturor 
informaţiilor privind SBS, începând cu creşterea 
conştientizării şi până la informaţii privind înregistrarea 
şi procesul de închiriere. Pe lângă canalele tradiţionale 
(cum ar fi publicitatea, paginile web, buletinele de ştiri, 
centrele de service sau liniile telefonice dedicate), unii 
operatori au început să utilizeze aplicaţii (Apps) pentru 
dispozitivele mobile sau telefoanele inteligente. Aceste 
aplicaţii oferă opţiuni de publicitate, informaţii despre 
SBS, oportunităţi de înregistrare şi informaţii în timp 
real despre staţii şi biciclete, depinzând de locaţia 
curentă a utilizatorului.2218

4.4	 Designul	instituţional

Operatorii

Operatorii SBS pot fi împărţiţi în cinci categorii 
principale:23  

• Companii de publicitate, furnizorii de mobilier 
urban sau alte servicii publice (cum ar fi de ex. 
JCDecaux, Clear Channel, Cemusa);

• Companii de transport publice sau private (de ex. 
Call a Bike – DB Rent, EFFIA, Veolia);

• Companii comerciale (de ex. Nextbike, Bicincittà, 
C’entro in bici);

• Operatori municipali (de ex. Vitoria Spain);

• Asociaţii sau cooperative (de ex. Greenstreet în 
Gothenburg, Chemnitzer Stadtfahrrad).

Dintre acestea, primele două sunt caracteristice 
sistemelor tehnologizate de dimensiuni mari, iar 
ultimele două sunt potrivite sistemelor mai mici.

Costurile	şi	finanţarea	sistemelor	de	bike-sharing

Costurile şi finanţarea reprezintă probleme cruciale în 
sistemele de bike-sharing. Trebuie luate în considerare 
două puncte de vedere: costurile privind investiţiile 
şi operarea unui SBS (punct de vedere operaţional); 
şi costurile legate de încheierea unui contract cu un 
operator (punctul de vedere al municipalităţii). 

22     Paragraf preluat din Büttner et al. (2011) şi editat
23     Paragraf preluat din Büttner et al. (2011) şi editat 

Principalele costuri din punct de vedere operaţional 
pot fi împărţite în două categorii: infrastructură & 
implementare şi costuri de exploatare.

Costurile de implementare pentru un sistem la scară 
largă pot însuma până la € 2.500 - € 3.000 de bicicletă, 
depinzând de configurarea sistemului. O schemă care 
nu prevede staţii sau prevede staţii, însă acestea nu 
necesită realizarea unei fundaţii (cum ar fi staţiile 
solare sau pe baza de baterii) poate fi implementată 
la o fracţiune din costurile unei staţii convenţionale. 
De obicei, costurile de implementare sunt amortizate 
pe durata contractului. Dacă municipalitatea operează 
o schemă de bike-sharing fără ajutorul unui contractor 
extern, costurile de implementare sunt amortizate pe 
durata de viaţă a SBS.

Costurile de exploatare în cadrul sistemelor la scară 
largă, sunt apreciate a fi de € 1.500 - € 2.500 /bicicletă/
an în majoritatea schemelor. 

Sursele principale de finanţare, din punct de vedere 
operaţional, sunt reprezentate de tarifele pentru 
înregistrare şi utilizare, plătite de utilizatori. Cum 
majoritatea sistemelor oferă o perioadă de 30 de 
minute de gratuitate, tarifele de înregistrare reprezintă 
cea mai importantă sursă de venit. Astfel, sunt 
necesare subvenţii în cazul majorităţii SBS, deoarece 
veniturile atrase de schemă abia pot acoperi costurile 
investiţionale şi operaţionale. Depinzând de tipul 
contractului cu operatorii, schema poate fi finanţată 
prin subvenţii directe, diverse contracte de publicitate, 
sponsorizări (întreaga schemă, staţiile sau bicicletele), 
prin tarife de parcare sau amenzi aplicate pentru 
congestionarea traficului.

Pentru finanţarea schemelor de închiriere de biciclete 
în oraşe mici şi mijlocii, pot fi concepute diverse 
abordări. Deoarece nu există o soluţie “standard”, 
oraşele interesate ar putea lua în calcul, de exemplu, 
parteneriate cu operatorii de transport, companiile 
producătoare de mobilier urban sau alţi sponsori din 
zona industrială, sub forma unor parteneriate public-
private. Un bun exemplu de astfel de parteneriat public-
privat este schema de închirieri biciclete Barclays din 
Londra. În plus, posibilitatea existenţei unor subvenţii 
naţionale sau a unei co-finanţări în cadrul unor proiecte 
Europene, trebuie luată în considerare atunci când se 
doreşte finanţarea unei scheme publice de închiriere 
de biciclete. Exemple de sisteme ce beneficiază de 
sprijin financiar din partea UE pot fi întâlnite în Aalborg 
(Danmarca) sau în Krakovia (Polonia) (consultaţi pagina 
www.civitas-initiative.eu), unde implementarea 
sistemelor de bike-sharing a fost sprijinită de iniţiativa 
UE - CIVITAS.
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4.5	 Integrarea	în	sistemele	de	transport	
public

Integrarea schemelor de bike-sharing în sistemele 
de transport public este o modalitate importantă de 
încurajare a lanţurilor intermodale de transport public. 
Astfel, în multe cazuri staţiile de bike-sharing sunt 
întâlnite în staţiile de transport în comun.2419 

 

24  Paragraf preluat din Büttner et al. (2011) şi editat 

Studiu	de	caz	OV-fiets	în	Olanda

Principalul grup ţintă al OV-fiets este reprezentat de 
navetişti şi utilizatorii frecvenţi ce doresc să com-
bine serviciul feroviar Olandez cu o schemă flexibilă 
de bike-sharing. OV-fiets asigură biciclete pe baza 
unui serviciu disponibil 24h/7 zile în 110 staţii de 
transport public şi alte 125 de puncte de închiriere. 
Adeseori, staţiile OV-fiets sunt combinate cu staţiile 
de parcare pentru biciclete. Accesul la bicicletele 
OV-fiets se face prin intermediul unui card OV-fi-
ets sau cu ajutorul unui permis feroviar. Principalul 
avantaj al OV-fiets este accesul confortabil, rapid şi 
uşor la biciclete, combinaţia cu transportul public 
şi numărul mare de staţii. Clienţii OV-fiets plătesc 
o taxă modică anuală şi apoi lunar pentru utilizarea 
serviciului.251

  

 

Figura 39:  Bicicletă netehnologizată OV-Fiets
Sursa:      Apdency 2009, www.wikipedia.org

 

Figura 40:  Distribuitor automat de biciclete, LentNijme-
gen (Olanda), (160.000 locuitori)
Sursa:         Apdency 2009, www.wikipedia.org

25      Bührmann (2007), Spapé (2011) 
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Integrarea în transportul public are loc pe trei niveluri: 
integrarea informaţiei, integrarea fizică şi în termeni 
de acces tehnologic şi tarife.

Integrarea informaţiei: informaţiile privind sistemele 
de bike-sharing sunt combinate cu informaţiile privind 
transportul public. Locaţiile staţiilor pot fi găsite pe 
hartă, în timp ce alte modalităţi de oferire a informaţiei 
pot fi reprezentate de pagini web, conectate între ele, 
astfel încât să se faciliteze rutarea intermodală.

Integrarea fizică: staţiile de bike-sharing sunt 
implementate ca serviciu paralel pentru calmarea 
transportului public în orele de vârf sau pentru a 
oferi servicii în zonele în care transportul public nu 
poate acoperi toate nevoile de mobilitate. Staţiile de 
bike-sharing sunt adeseori localizate lângă staţiile de 
transport public (de ex. V3 în Bordeaux cu Staţiile V+ 
în afara centrului, pentru utilizarea în conexiune cu 
transportul public).

Acces & tarife: unele scheme oferă acces la transportul 
public şi serviciul de bike-sharing doar pe baza unui 
singur card (a se vedea studiul de caz OV-fiets din 
Olanda). Utilizatorii transportului public pot beneficia 
uneori de condiţii speciale, cum ar fi un tarif unic zilnic 
sau o reducere atunci când utilizează un SBS şi alte 
moduri de transport.

4.6	 Factori	de	suces	pentru	sistemele	de	
bike-sharing

Motivele pentru succesul schemelor de bike-sharing 
sunt foarte complexe. Un indicator central este 
supravieţuirea pe termen lung a schemei. Cele mai 
importante aspecte ale supravieţuirii unei SBS sunt 
rezumate în cele şapte categorii de mai jos:   

Infrastructura de ciclism din oraş:2620

• Existenţa şi implementarea unui plan de 
infrastructură ciclistică

• Construirea şi întreţinerea pistelor şi culoarelor de 
biciclete

• Diverse măsuri de siguranţă în locurile de întâlnire 
cu traficul motorizat (cum ar fi intersecţiile) şi cu 
pietonii

• Locuri de parcare sigure pentru biciclete, în 
special în staţiile de transport public

Accesibilitatea utilizatorilor:

• Acces facil la sistem, din punct de vedere al 

26      Paragraf preluat din Büttner et al. (2011) şi editat 

spaţiului şi timpului

• Proces simplu de înregistrare

• Densitatea staţiilor sau bicicletelor în nodurile de 
cerere, locuri goale la destinaţie

• Reparație rapidă a stațiilor sau bicicletelor cu 
probleme de funcționare

• Orar/ Disponibilitate zilnică şi anuală.

Siguranţă:

• SBS pot creşte semnificativ numărul de călătorii 
efectuate cu bicicleta şi astfel numărul 
accidentelor. În acest context este important să 
luăm în considerare evaluarea cifrelor relative 
(de ex. accidentele/ 1000 de călătorii) şi nu cele 
absolute.

• Locaţia staţiilor trebuie să fie una sigură şi să nu 
constituie o inconvenienţă pentru alţi participanţi 
la trafic

• Vizibilitatea şi funcţionalitatea bicicletelor 
(lumini, frâne, parcare etc.).

Designul bicicletelor şi al staţiilor:

• Bicicletele şi staţiile trebuie să fie destul de robuste 
astfel încât să reziste vadalismului şi furtului

• De asemenea, bicicletele trebuie să aibe un design 
uniform şi distinct, astfel încât să fie vizibile în 
trafic (întărirea identităţii sistemului).

Modelul de finanţare (proprietate şi operare):

• Evident, modelul de finanţare este crucial pentru 
succesul pe termen lung al SBS. Două aspecte ale 
SBS sunt decisive pentru modelul de finanţare: 
ambiţiile administraţiei locale şi mărimea 
sitemului în relaţie cu mărimea oraşului.

Integrarea cu alte moduri de transport – technic şi 
practic:

• Integrarea SBS în alte moduri de transport 
(transport public, car sharing, feriboturi) în 
termeni de înregistrare, plată, carduri de acces 
etc. îmbunătăţeşte posibilităţile pentru utilizatori 
de a combina aceste moduri perfect şi contribuie 
la o scădere a costurilor lor de transport şi la o 
realizare mai eficientă a deplasării. Acest lucru 
este important în special în oraşele în care există 
mai mulţi operatori de transport public, caz în 
care este necesară cooperarea cu aceştia. 

• Există, de asemenea, câştiguri importante ce se 
realizează odată cu introducerea de noi tehnologii 
de comunicare şi informare: cartarea mobilă a 
locaţiilor staţiilor şi disponibilităţii bicicletelor, 
posibile conexiuni intermodale în staţiile de 
transport public, evaluarea în timp real a timpului 
de deplasare cu ajutorul diverselor combinaţii de 
moduri de transport, telefoane mobile ce joacă rol 
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de card de acces etc. Pentru sisteme la scară mică, 
acest model este greu de urmat, dacă schema 
depinde de investiţii majore; totuşi, unele dintre 
aceste sisteme la scară mică se bazează deja pe 
tehnologia mobilă. 

• Redistribuirea în trafic:

• Pentru a menţine nivelul serviciului oferit de 
sistem şi pentru a putea satisface instantaneu 
cererea locală pentru biciclete la staţii, este 
necesară o redistribuire constantă a bicicletelor 
de la punctele de destinaţie la cele de pornire. În 
mod normal, punctele de plecare şi destinaţie îşi 
schimbă rolul pe parcursul unei zile, atunci când 
navetiştii îşi schimbă direcţia de mers. În cadrul 
sistemelor eficiente de turism, acest aspect poate 
fi diferit, însă în aceste cazuri există câteva puncte 
de interes ce sunt considerate a fi destinaţii în 
timpul zilei, iar bicicletele sunt mutate la locul de 
origine după-amiaza.

Figura 41: Redistribuirea bicicletelor, Barcelona (Spania)
Sursa:  Belzunces 2007, www.wikipedia.org

4.7	 Exemple	de	sisteme	de	bike-sharing

Aşa cum au arătat capitolele anterioare, există o 
mare varietate de sisteme de bike-sharing cu diverse 
caracteristici tehnice şi instituţionale. O modalitate 
simplă dar uşoară de distingere între aceste sisteme 
este categorizarea lor în sisteme netehnologizate şi 
tehnologizate. Următoarele două exemple din ţările 
Europei de Est prezintă astfel de sisteme.

Studiu	de	caz:	Bicikelj	în	Slovenia

“Bicikelj”, din oraşul sloven Ljubljana (278.000 locuitori) 
este o schemă de bike-sharing operată de Europlakat şi 
compania de publicitate outdoor JCDecaux din Franţa. 
Acest sistem a fost introdus în Ljubljana în primăvara 
anului 2011, deci este relativ nou.

Sistemul asigură 300 de biciclete în 31 de staţii fixe din 
centrul oraşului. Staţiile pot fi localizate pe internet cu 
ajutorul unei hărţi interactive. Utilizatorii înregistraţi 
pot închiria şi returna bicicletele în cadrul unui sistem 
orar 24h/ 7 zile pe săptămână. Bicicletele pot fi 
închiriate cu ajutorul unui card cu cip şi a unui număr 
de indentificare (doar pentru abonaţii pe un an) dintr-o 
staţie specială. Abonamentele variază ca durată de la 
o săptămână până la un an. Tarifele abonamentelor 
sunt cuprinse între €1 pentru o săptămână şi doar €3 
pentru un an. În ambele cazuri, prima oră de utilizare 
este gratuită, iar utilizatorul trebuie să plătească doar 
dacă depăşeşte acest timp. Cei ce posedă abonament 
pentru o săptămână se pot înscrie pe pagina web Bicikelj 
cu ajutorul cardului de credit şi vor primi un număr de 
identificare pentru închirierea bicicletei.2721 

Având staţii fixe, plus un terminal şi un sistem de acces 
cu card, acest exemplu este unul ce face parte din 
categoria celor tehnologizate. Sistemul Bicikelj este 
aproape identic cu cel din Paris “Velib” sau cu “Dublin 
Bike” din Irlanda, ambele fiind operate de JCDecaux. 

Mai multe informaţii despre Bicikelj pot fi găsite pe 
pagina de internet: http://en.bicikelj.si/. Pentru mai 
multe informaţii despre sistemele de bike-sharing ale 
JCDecaux vă rugăm să consultaţi: http://en.cyclocity.
com/. 

Figura 42: Staţie tehnologizată Bicikelj în Slovenia
Sursa:   www.europlakat.si

Studiu	de	caz:	BalticBike	în	Letonia

În 2010 a fost lansată schema de bike-sharing “BalticBike” 
în oraşele Jurmala (55.000 de locuitori) şi Riga (880.000 
de locuitori). Acest sistem dispunea de 100 de biciclete 
în 11 locaţii. BalticBike este rodul cooperării dintre 
compania aeriană airBaltic şi compania Nextbike. 
Nextbike operează de asemenea scheme similare 
netehnologizate şi în Polonia, Germania, Austria şi în 

27       JCDecaux SA pentru EUROPLAKAT (2011) 
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alte ţări europene. 

Bicicletele din cadrul schemei BalticBike pot fi folosite 
de utilizatorii înregistraţi, iar accesul la acestea se 
acordă sunând la o linie telefonică dedicată (numărul 
de telefon este imprimat pe biciclete). Utilizatorul 
trebuie să introducă în telefon numărul bicicletei şi 
primeşte codul pentru deblocarea bicicletei. Bicicletele 
pot fi returnate în oricare dintre locaţiile BalticBike. 
Utilizatorii sistemului BalticBike trebuie să plătească cu 
cardul de credit pentru fiecare utilizare. Serviciul este 
disponibil 24h/ 7 zile.

Figura 43: Biciclete netehnologizate BalticBike
Sursa:  www.Balticbike.com

Schema BalticBike este un exemplu tipic de bike-
sharing netehnologizat datorită faptului că bicicletele 
şi staţiile de acces nu necesită utilizarea unor sisteme 
şi staţii computerizate. Bicicletele pot fi luate doar 
introducând codul recepționat prin telefon în sistemul 
lacătelor.2822

Grupurile ţintă cărora li se adresează BalticBike sunt 
reprezentate de turişti şi biciclişti care utilizează 
bicicleta în scop recreaţional, dar şi utilizatori obişnuiţi 
sau navetişti.

Mai multe informaţii pot fi găsite pe pagina de internet 
a BalticBike: http://www.balticbike.com. Informaţii 
despre diversele scheme Nextbike disponibile în Europa, 
se pot obţine accesând pagina http://www.nextbike.
net/.

Studiu	de	caz:	Cluj-Napoca

50 de staţii de self-service vor fi puse în funcţiune în 
Cluj-Napoca începând cu anul 2013. Bicicletele, în 
număr total de 540, vor putea fi împrumutate prin 

28     Nextbike GmbH (2011) 

folosirea unui card emis de primărie. Ele sunt prinse 
într-un rastel electronic, iar prin plasarea cardului într-
un dispozitiv de validare, se pot lua spre folosire. Aceste 
caracteristici fac din “CLUJ BIKE” un sistem high-tech 
(tehnologizat). 

Proiectul are finanţare europeană nerambursabilă în 
proporţie de 98%. 

Sursa: http://www.freerider.ro/mag/informatiile-
complete-despre-sistemul-de-bike-sharing-din-cluj-
napoca-38021.html

4.8	 Servicii	 publice	 de	 închirieri	 de	
biciclete

O altă modalitate de a pune la dispoziție biciclete 
publice o reprezintă serviciile de închirieri de biciclete. 
Principala diferenţă între serviciile de închirieri şi 
schemele de bike-sharing este aceea că serviciile de 
închirieri nu sunt funcţionale 24h/ 7 zile şi nu necesită 
staţii sau biciclete tehnologizate, deoarece procesul de 
închiriere este realizat de persoane desemnate în acest 
scop. Pe de altă parte, serviciile de închiriere necesită 
persoane angajate pentru a desfăşura întreg procesul. 
Închirierea şi returnarea bicicletelor este posibilă doar 
în intervalul orar specificat. În majoritatea cazurilor, 
bicicletele trebuie returnate în locul din care au fost 
închiriate şi nu în orice punct, cum se întâmplă în 
schemele de bike-sharing. 

Adeseori, serviciile de închiriere sunt oferite de 
comercianţii de biciclete sau de hoteluri, în regiunile 
turistice. Însă există exemple de servicii de închirieri 
de bicilete operate de municipalitate. De exemplu, în 
Bolzano, pot fi închiriate 130 de biciclete din centrul 
oraşului ( Figura 44). Orarul centrului de închirieri 
este 8am - 8pm în fiecare zi. Serviciul de închirieri din 
Bolzano este furnizat de către municipalitate şi face 
parte dintr-o strategie de ciclism a oraşului.

Un alt exemplu de serviciu de închiriere din Europa de 
Est este Cicloteque din Bucureşti, România (2 milioane 
de locuitori). Cicloteque este operat de organizaţia 
neguvernamentală MaiMultVerde. Bicicletele pot fi 
închiriate din cinci puncte din centrul oraşului, în 
intervalul orar stabilit. Cele 400 de biciclete disponibile 
pot fi închiriate şi returnate în oricare din cele cinci 
puncte între orele 8 am/10 am - 10pm în fiecare zi. 
Sistemul este sprijinit financiar de către o instituţie 
bancară, prezentă vizual pe spaţiile publicitare de pe 
biciclete.
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Figura 44: Staţie închiriere biciclete, Bolzano (Italia)
Sursa:  Deffner 2006

Figura 45: Punct de închiriere Cicloteque, Bucureşti 
(România)

Sursa:  Cicloteque / MaiMultVerde

Figura 46: Bicicletă Cicloteque, Bucureşti (România)
Sursa:  Cicloteque / MaiMultVerde

Lectură	facultativă:

Büttner et al. (2011): Optimizarea sistemelor de 
bike-sharing în oraşele europene. Manual. 

Harta mondială de bike-sharing pe Goog-
le-Maps: http://maps.google.com/
maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&m-
sid=104227318304000014160.00043d80f9456b-
3416ced

Blogul de bike-sharing: http://bike-sharing.blogspot.
com/

Articol Wikipedia despre sistemele de bike-sharing: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_sharing_sys-
tem
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5.	 Servicii	 de	 parcări	 pentru	
biciclete

Serviciile de parcare cuprind mai mult decât simpla 
furnizare a unei infrastructuri adecvate de parcare. 
Este esenţial să se ştie că serviciile de parcare, uneori, 
necesită puţine măsuri de infrastructură şi că serviciile 
adiţionale parcărilor sunt de asemenea importante. 

Subiectul realizării unei infrastructuri pentru parcare 
este deja explicat în detaliu în capitolul 2, planificarea 
infrastructurii, de aceea în acest capitol vom pune 
accentul pe serviciile conexe parcărilor, şi anume 
măsurilor soft.

5.1	 Staţii	pentru	biciclete	

Staţiile pentru biciclete sunt facilităţi mari de parcare, 
adeseori localizate în apropierea staţiilor de transport 
în comun, şi asigură locuri de parcare sigure şi vizibile. 
Realizarea facilităţilor pentru parcarea bicicletelor 
se face de obicei în cadrul unei infrastructuri deja 
existente. În cazul staţiilor de biciclete, aspectul care 
priveşte serviciile este o caracteristică importantă, 
astfel că staţiile pentru biciclete pot fi adăugate la 
măsurile ce privesc serviciile pentru biciclişti. Aceste 
staţii pot oferi o varietate mare de servicii, printre care 
amintim – în afară de parcarea păzită:

• Servicii de reparaţii şi întreţinere a bicicletelor

• Servicii de curăţare a bicicletelor, de ex. un 
dispozitiv automat de spălare

• Magazin de biciclete noi şi uzate

• Servicii de închiriere de biciclete, staţii de bike-
sharing

• Vânzare de hărţi ciclistice, broşuri sau accesorii

• Puncte de informare pentru biciclişti

• Inscripţionare coduri de securitate

• Servicii de reîncărcare pentru biciclete electrice şi 
Pedelec

În afară de serviciile tipice, staţiile de biciclete pot 
oferi şi alte servicii ce le fac durabile economic. Astfel 
de exemple pot fi:

• Servicii de curierat, poștă

• Vânzare bilete pentru transportul în comun 
(aplicabil în special staţiilor amplasate în 
apropierea staţiilor de transport în comun) 

• Birou de bagaje

• Mici magazine (cafenele, cofetării)

• Integrarea unui birou local de informare turistică

“Prin combinarea acestor servicii, personalul 
supraveghetor poate realiza sarcini suplimentare şi 
poate oferi în acelaşi timp un nivel ridicat al serviciilor 
pentru biciclişti.”29 23Combinaţia servicii - parcare ajută 
la creşterea profitabilităţii staţiilor pentru biciclete. În 
Germania, multe staţii pentru biciclete sunt gestionate 
de angajaţi proveniţi din cadrul unor scheme de creere 
de locuri de muncă (persoane care au avut un timp 
îndelungat de inactivitate în muncă sau ca măsură de 
calificare pentru şomeri).

Staţiile pentru biciclete pot reprezenta o legătură 
importantă în lanţul de transport public, deoarece 
oferă o integrare mai bună a bicicletelor în procesul 
de transport intermodal (a se vedea capitolul 3.2 din 
prezentul manual). Pentru mai multe detalii tehnice 
privind facilităţile de parcare pentru biciclete, vă 
rugăm să consultaţi partea a II-a a acestui manual.

Figura 47: Caracteristicile serviciilor staţiilor pentru biciclete
Sursa: Compilaţie proprie

29        Dufour (2010) 

Principalele persoane interesate iniţiatoare:

• Administraţia locală

Posibile parteneriate cu persoanele interesate de la 
nivel local:

• Operatorii de transport public

• Programe de integrare în muncă

• Asociaţii locale de biciclişti

• Comercianţi
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Lectură	facultativă:

Consorţiul PRESTO (2011d): Fişa: Facilităţi pentru 
Ciclism în nodurile de transport.
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Studiu	de	caz:	Staţie	pentru	biciclete	în	Mannheim	
(Germania)

Staţia pentru biciclete din Mannheim (Germania, 
325.000 locuitori) este localizată în apropierea gării 
centrale şi permite accesul liber la primul peron. Încă 
din 1997, staţia pentru biciclete a oferit bicicliştilor 
parcare sigură pentru 918 biciclete pe durata întregii 
săptămâni. Clădirea folosită pentru crearea staţiei 
aparţinea în trecut poştei, însă a fost abandonată, 
permiţând astfel schimbarea modului de utilizare al 
acesteia.

Staţia pentru biciclete din Mannheim este un exem-
plu tipic de combinare a parcării pentru biciclete cu 
alte servicii. De exemplu, staţia oferă de asemenea, 
următoarele servicii:

• Magazin de biciclete noi şi uzate, echipamente şi 
accesorii

• Servicii de reparare şi întreţinere a bicicletelor

• Închirierea de biciclete pe durata reparaţiilor la 
propria bicicletă

• Reciclarea bicicletelor vechi şi nefolosite

• Târg anual de biciclete

• Serviciu de închiriere biciclete

• Securizare prin coduri a bicicletelor

• Punct informativ al asociaţiei locale de biciclişti

Staţia din Mannheim este operată de o organizaţie 
non-profit locală publică ce urmăreşte calificarea 
şomerilor pentru o mai bună integrare a acestora 
pe piaţa muncii. De exemplu, aceştia sunt instruiţi 
în depanarea şi repararea bicicletelor. Combinarea 
cu programele de integrare în muncă poate ajuta la 
strângerea de fonduri suplimentare pentru înfiinţar-
ea altor staţii pentru biciclete şi oferă în plus o şansă 
tinerilor de a-şi găsi un loc de muncă.  

Figura 48: Staţie pentru biciclete, Mannheim (Germania)
Sursa:  Hefter 2011

5.2	 Aranjamente	speciale	pentru	
parcarea	bicicletelor	

Uneori, facilităţile de parcare sunt necesare pentru o 
perioadă scurtă de timp. Acest lucru se poate întâmpla 
de exemplu în timpul unor evenimente publice. 
Deplasarea la evenimente cum ar fi concerte în aer 
liber, evenimente sportive sau alte festivaluri se poate 
face şi cu bicicleta. În aceste cazuri nu este necesară 
realizarea de facilităţi de parcare permanente. 
Majoritatea organizatorilor nici nu iau uneori în calcul 
aceste facilităţi pentru biciclişti.

Astfel, oraşul Zurich din Elveţia (390.000 locuitori) a 
înfiinţat un serviciu potrivit pentru astfel de situaţii, 
punând la dispoziţie suporturi mobile pentru biciclete, 
ce pot fi închiriate gratuit. Organizatorii trebuie 
să plătească doar operaţiile ce presupun livrarea 
şi instalarea acestor standuri. Oraşul Zurich deţine 
un număr total de 235 de standuri, produse pentru 
Expoziţia naţională 2002. Cum închirierea unor astfel 
de standuri este foarte convenabilă, mulţi organizatori 
de evenimente apreciază acest serviciu. Administraţia 
oraşului caută să coopereze cu organizatorii de 
evenimente, cu scopul de a promova ciclismul, ca 

mijloc de transport la/ de la evenimente.311

O altă posibilitate de servicii oferite celor ce folosesc 
bicicleta pentru deplasarea la/ de la evenimente o    

31      Mayrhofer (2011) 

Figura 49: Standuri mobile pentru biciclete, Zurich (Elveţia)
Sursa:  Oraşul Zurich
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după introducerea „majordomului”, rata bicicletelor 
parcate greşit a scăzut semnificativ în jurul staţiilor de 
metrou selectate. Acest proiect este şi un exemplu de 
schimbare a atitudinii oamenilor, într-un mod pozitiv şi 
inovator.

Figura 51: Majordomul, Copenhaga (Denemarca)
Sursa:  Cycling Embassy of Denmark

5.4			Înlăturarea	bicicletelor	nefolosite

O abordare similară prin câteva aspecte “majordomului 
pentru biciclete“ din Copenhaga este practicată şi 
în Germania. Bicicletele uzate, vechi sau nefolosite 
de obicei parcate în spaţiul public, vor fi înlăturate 
permanent, în urma unei note ultimative. 

Figura 52: Bicicletă uzată cu semnul galben de atenţionare, 
Frankfurt, Germania
Sursă:        Hefter 2012

Ca exemplu, în oraşele Frankfurt şi Main, 
Mannheim3426şi Aachen3527serviciul de curăţenie 
publică, împreună cu poliţia locală, patrulează în 
centrele oraşelor şi în alte locaţii în care bicicletele 
sunt parcate în mod constant, pentru înlăturarea 
celor uzate sau neutilizate. 

26     Oraşul Mannheim (2011) 

27    Oraşul Aachen  (2011)

reprezintă spaţiile de parcare păzite sau zone în care 
bicicliştii pot parca bicicleta pe durata evenimentului. 
Astfel aceştia pot fi siguri că nu le vor fi furate bicicletele. 
Un astfel de exemplu de parcare păzită poate fi întâlnit 
în Dortmund (Germania, 580.000 locuitori), unde clubul 
local de ciclişti oferă posibilitatea parcării bicicletelor 
într-o zonă păzită, în timp ce localnicii urmăresc 
meciurile de fotbal ale echipei locale (Figura 50). 
Avantajul principal al parcărilor păzite o reprezintă 
efortul scăzut în ceea ce priveşte infrastructura, 
deoarece o zonă închisă, dotată cu standuri simple, 
poate fi folosită pentru parcarea unui număr mare de 
biciclete, în siguranţă.3224  

Figura 50: Parcare păzită, Dortmund (Germania)
Sursa:       ADFC Dortmund e.V.

5.3	 „Majordomul”	pentru	biciclete	

În Copenhaga, pentru a rezolva problema bicicletelor 
parcate greşit în jurul staţiilor de metrou, a fost 
realizat un proiect pilot în 2010. Acest proiect a introdus 
conceptul de „majordom” a cărui “cea mai importantă 
slujbă era să parcheze corect bicicletele în rastele, 
şi să facă acest lucru zâmbind.” Majordomul nu doar 
“muta bicicletele, ci şi ungea lanţul acestora sau umfla 
roţile dacă era cazul.”3325 

Pentru a informa bicicliştii că bicicletele urmau să fie 
relocate, au fost instalate semne iar pe biciclete se 
aplica un bileţel cu motivul relocării. Scopul proiectului 
de şase luni a fost acela de a schimba comportamentul în 
ceea ce priveşte parcarea bicicletelor, a acelor biciclişti 
care blocau intrarea în staţiile de metrou sau ieşirile de 
urgenţă. Proiectul „majordom pentru biciclete” a fost 
finanţat ca parte a unui proiect public de incluziune pe 
piaţa muncii a persoanelor inactive.

Proiectul s-a bucurat de un succes uriaş, deoarece 

32     Planungsbüro VIA eG (2004) 
33     Cycling Embassy of Denmark (2010) 
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6.	 Instruire	pentru	adulţi

Frica de trafic este unul din principalele motive din 
cauza căruia oamenii nu merg cu bicicleta36.28 Bicicliştii 
sunt mai vulnerabili decât partcipanţii la traficul 
motorizat, în special atunci când infrastructura lipseşte, 
iar condiţiile pentru practicarea ciclismului sunt 
sărace. Persoanelor care ar vrea să utilizeze mai des 
bicicleta le este frică de situaţiile aparent periculoase 
din traficul urban. Acest lucru este adevărat mai ales 
în cazul oraşelor cu o rată a utilizării bicicletelor mai 
mică de 5 % (oraşe începătoare), deoarece în aceste 
cazuri, ceilalţi participanţi la trafic nu sunt obişnuiţi să 
interacţioneze cu bicicliştii.

Campaniile de informare şi creştere a conştientizării 
(cum ar fi cele privind siguranţa ciclismului) sunt 
o modalitate de a face ciclismul mai sigur. Aceste 
campanii pot contribui în mod clar la construirea unei 
conduite mai bune pe drumurile publice. Metodele de 
atragere a bicicliştilor care utilizează bicicleta în scop 
recreațional sau a persoanelor care nu utilizează deloc 
bicicleta, pot fi reprezentate de programe educaţionale 
şi de instruire pentru a-i învăţa mersul pe bicicletă 
în condiţii de siguranţă şi încredere. Cursurile de 
instruire sunt realizate pentru persoanele care vor să 
utilizeze bicicleta şi au ca scop reducerea accidentelor, 
prezentarea aspectelor negative ale comportamentului 
unora dintre biciclişti, şi pregătirea tinerilor participanţi 
la trafic pentru a utiliza în siguranţă drumurile. În 
termeni generali, au ca obiectiv de învăţare37:29

• Cum să mergem cu bicicleta (aptitudini)

• Cum să interacţionăm în siguranţă cu ceilalţi 
participanţi la trafic

• Cum să se utilizeze bicicleta şi infrastructura 
existentă în cel mai bun mod posibil, cel mai 
repede, cel mai sigur şi cel mai confortabil în 
călătoriile zilnice (utilizarea zilnică a bicicletei)

• Ce reglementări rutiere sunt importante pentru 
biciclişti (în special pentru persoanele care nu 
posedă permis de conducere)

În acelaşi fel, alţi participanţi la trafic ar putea şi 
ar trebui să fie învăţaţi cum să interacţioneze cu 
cicliştii, înţelegând nevoile acestora şi apreciind 
vulnerabilitatea lor.3830  

Figura 53: Exerciţiu de instruire pentru adulţi

Sursa:       ADFC, Rasch 

36       GTZ (Publ.) / Godefrooij et al. (Ed.) (2009) 

37       CTG; IG Velo (2007) 
38       GTZ (Publ.)/Godefrooij et al. (Ed.) 2009 

Figura 53:   Exerciţiu de instruire pentru adulţi
Sursa:         ADFC, Rasch

Grupuri	ţintă

Grupurile ţintă potenţiale ale programelor de instruire 
sunt fie sub-grupuri socio-demografice, fie biciclişti şi 
potenţiali biciclişti. De exemplu:

• Biciclişti începători 

• Persoane în vârstă sau cu dizabilităţi

• Femei 

• Persoane din alte zone culturale3931 

39  “Refresher Course ‘Seniors safe on the bicycle” 

Principalele	părţi	interesate	iniţiatoare:

• Organizaţii ce au legătură cu grupurile ţintă 
(cluburi ale seniorilor)

• Asociaţii locale de ciclism

Posibile	parteneriate	cu	factorii	locali	interesaţi:
• Operatorii de transport public local

• Organizaţii sau agenţii pentru sănătate

• Comercianţi locali de biciclete

• Asociaţii sportive

• Poliţia
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Studiu	de	caz:	Sănătos	şi	în	siguranţă	pe	bicicletă	
(Belgia)

Obiectivul proiectului a fost acela de a încuraja per-
soanele în vârstă să continue mersul pe bicicletă 
zilnic, pentru a-i ajuta să îşi menţină sănătatea și 
contactul cu societatea.  

Motivele ce duc la abandonarea ciclismului includ 
viteza şi volumul tot mai mare al traficului motor-
izat, schimbarea regulilor de circulaţie şi scăderea 
abilităţilor fizice. Statisticile arată o creştere a acci-
dentelor suferite de persoanele în vârstă care merg 
cu bicicleta. Consecinţele renunţării la mersul cu 
bicicleta sunt scăderea activităţii fizice zilnice şi re-
ducerea participării la activităţi exterioare. Astfel, 
proiectul are ca obiectiv încurajarea persoanelor în 
vârstă să continue mersul pe bicicletă cât mai mult 
posibil şi să îşi dezvolte aptitudini pentru un ciclism 
sigur.

Implementare

Pe parcursul proiectului au fost planificate şi im-
plementate cursuri speciale. Cursurile, denumite în 
olandeză “Opfrissingscursus ‘Senioren veilig op de 
fiets!’”  sunt realizate pe parcursul unei zile şi se 
adresează persoanelor de peste 55 de ani. 

Cursurile au început cu mesajul privind importanţa 
continuării mersului pe bicicletă. Apoi a urmat un 
program interactiv ce explică regulile de circulaţie, 
incluzând un „Chestionar de Trafic”. Cursul implică şi 
participarea unui mecanic, care verifică bicicletele 
din punct de vedere tehnic. De asemenea, este prez-
entat şi un clip video despre ciclismul sigur în rândul 
persoanelor vârstnice, realizat de Agenţia Belgiană 
pentru Siguranţa Traficului (BIVV). Se oferă sfaturi 
despre confortul ciclismului şi echipament opţional 
de siguranţă. 

Este subliniată importanţa continuării mersului pe 
bicicletă. Cursul include de asemenea informaţii 
privind cele mai bune modalităţi de a porni o bici-
cletă, de a frâna brusc şi despre mersul cu o singură 
mână. Sunt dezvoltate abilităţi privind mersul zilnic 
pe bicicletă, cum ar fi evitarea unor obstacole, viraje 
sau deplasarea pe porţiuni înguste. La final, se real-
izează un tur ciclistic în zonă, acordându-se atenţie 
specială câtorva situaţii mai dificile şi cum pot fi 
tratate acestea. Cei ce termină cursul cu suces sunt 
recompensați cu un Certificat de Siguranţă Ciclistică.
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7.	 Alte	servicii	pentru	biciclete

Pe lângă serviciile menţionate mai sus, mai există şi 
alte posibilităţi pentru biciclişti. Toate au în comun un 
lucru: să facă ciclismul mai confortabil, atractiv şi uşor.

7.1	 Servicii	 pentru	 biciclişti	 ce	 pot	 fi	
realizate	chiar	de	către	utilizatori

Atunci când eşti „pe drum”, poate fi de mare ajutor 
pentru biciclişti furnizarea de servicii ce pot fi realizate 
chiar de utilizatori, în vederea întreţinerii şi reparării 
bicicletei. Astfel de servicii sunt în special de ajutor 
mai ales în cazurile în care atelierul de reparaţii este 
la o distanţă foarte mare faţă de locul în care se află 
biciclistul. Este de asemenea important să se poată 
face mici reparaţii „la faţa locului”, din moment ce 
acest lucru poate duce la o economisire a banilor.

7.1.1	 Pompe	de	aer

Exemple pentru astfel de soluţii minore dar de mare 
ajutor pot fi instalarea de pompe de aer de-a lungul 
unor trasee ciclistice sau în centrul oraşelor. Aceste 
pompe pot fi montate individual, în cadrul unor puncte 
de informare sau în cadrul altui tip de mobilier urban. 
Astfel de exemple pot fi întâlnite în oraşul Munster din 
Germania, Zurich (Elveţia) sau Odense în Danemarca 
(Figura 55).

Figura 55: Pompă de aer pentru biciclete, Odense (Danemarca)
Sursa:    www.eltis.org, Schiffer 2010

7.1.2	 Automate	pentru	camere	de	bicicletă

Un alt serviciu folositor este instalarea de automate 
pentru camere de bicicletă. Acestea pot fi instalate 
pe un perete sau în apropierea unei parcări de 
biciclete. Unii comercianţi de biciclete instalează 
aceste automate lângă magazinul lor şi se ocupă şi de 
întreţinerea acestora. Beneficiul acestor automate este 

acela că bicicliştii pot cumpăra camere de bicicletă 
pe durata întregii zile/ săptămâni, deci chiar şi atunci 
când magazinele de specialitate sunt închise.4032

 

Figura 56: Automat pentru camere de bicicletă
Sursa:    Götzke 2008, www.wikipedia.org

7.1.3	 Puncte	de	reparare	biciclete

O abordare interesantă a serviciilor pentru biciclişti 
a fost introdusă în oraşul austriac Salzburg (148.000 
locuitori). Cum în centrul oraşului nu există foarte 
multe magazine de reparare a bicicletelor, administraţia 
oraşului a decis introducerea unor puncte de reparație 
în care bicicliştii pot face mici reparaţii. Primul 
prototip al acestui serviciu a fost instalat într-o cutie de 
circuite electronice dezafectată, montată pe un perete 
(Figura 57). Datorită succesului pe care l-a avut, au fost 
instalate astfel de puncte de service în mai multe locuri 
din oraş, iar acum, de montarea acestora se ocupă o 
companie de publicitate. Aceste puncte de service 
furnizează toate tipurile de unelte necesare reparării 
unei biciclete, chiar şi o pompă de aer şi un suport 
în care poate fi pusă bicicleta pe durata reparaţiilor. 
Toate uneltele sunt asigurate împotriva furtului. Acest 
serviciu se combină ideal cu automatele pentru camere 
de bicicletă.4133 

vânzarea de camere pentru biciclete. Furnizarea de 
servicii pentru biciclişti în cadrul benzinăriilor poate fi 
o situaţie avantajoasă pemtru ambele părţi: atât pentru 
biciclişti cât şi pentru operatorii benzinăriilor. 

40       Böhme (2011) 
41       Weiss (2008) 
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Figura 57: Puncte de reparaţii, Salzburg (Austria)
Sursa:  Oraşul Salzburg

7.1.4	Servicii	în	cadrul	benzinăriilor

Pentru biciclişti ar fi de mare ajutor dacă benzinăriile ar 
permite utilizarea de către aceştia a serviciilor lor, cum 
ar fi pompele de aer. Benzinăriile ar putea oferi servicii 
suplimentare cum ar fi unelte pentru mici reparaţii sau 
vânzarea de camere pentru biciclete. Furnizarea de 
servicii pentru biciclişti în cadrul benzinăriilor poate fi 
o situaţie avantajoasă pemtru ambele părţi: atât pentru 
biciclişti cât şi pentru operatorii benzinăriilor. 
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Studiu	de	caz:	Servicii	şi	produse	pentru	biciclete	
în	cadrul	benzinăriilor	(Ungaria)

În 2011, răspunzând unei creşteri tot mai mari a 
trendului de ciclism recreaţional în Ungaria, MOL 
– Compania Ungară de Petrol şi Gaze – a lansat un 
nou serviciu pentru benzinăriile din interiorul ţării: 
Puncte pentru Biciclete (BringaPONTok). Aceste 
puncte oferă o varietate de servicii şi produse pen-
tru biciclişti, în cadrul a a125 de benzinării MOL pe 
tot cuprinsul Ungariei.

Punctele pentru Biciclete, 125 în septembrie 2011, 
sunt localizate în apropierea principalelor rute 
ciclistice din oraşe şi zone turistice frecventate 
de biciclişti. Punctele cuprind standuri echipate 
cu produse pentru biciclete (camere, unelte, în-
cuietori, mănuşi, etc.), disponibilitatea închirierii 
unor unelte pentru reparaţii pe loc, dar şi băuturi 
şi gustări.

22 dintre aceste benzinării sunt echipate cu sisteme 
de spălare pentru biciclete, iar 28 dintre ele oferă 
servicii de odihnă pentru biciclişti.

În combinaţie cu deschiderea Punctelor pentru Bici-
clete, MOL a adăugat o secţiune pentru biciclişti 
pe pagina lor de internet, inclusiv o pagină despre 
tururi recreaţionale în Ungaria. Fiecare tur include 
hărţi descărcabile şi fişiere pentru dispozitivele 
GPS.

În afara beneficiilor pe care le are MOL, serviciul 
este un plus pentru biciclişti, deoarece furnizează 
produse la preţuri bune în întreaga ţară, inclusiv în 
locaţii în care existenţa de sine stătătoare a unor 
magazine pentru biciclete nu ar fi posibilă.421

  

Figura 58: Accesorii pentru biciclete în benzinăriile MOL
Sursa:  Spencer 2011

 

42     Studiu de caz preluat de la Spencer  (2011) 

Studiu	 de	 caz:	 „Reţea	 de	 Service	 pentru	 Bici-
clete”	în	Frankfurt/Main	(Germania)

Biroul de ciclism din Frankfurt/Main (Germania - 
680.000 locuitori) a lansat un serviciu pentru bici-
clişti numit “Rad Service Netzwerk” ce permite 
bicicliştilor efectuarea unor mici reparaţii sau ser-
vicii atunci când merg cu bicicleta prin oraş. Com-
paniile locale şi alţi parteneri din oraş furnizează 
uneltele necesare efectuării reparaţiilor: pompe de 
aer, camere etc. Bicicliştii pot cunoaşte aceşti part-
eneri fie cu ajutorul unei hărţi interactive de pe 
pagina de internet a biroului de ciclism, fie atunci 
când merg prin oraş şi observă un semn distinctiv 
(imaginea de mai jos.431

43      Oraşul Frankfurt am Main (2011a) 

Figura 59: Semn ce indică existenţa unui partener al reţelei 
de service pentru biciclete
Sursa:  Hefter 2011
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7.1.5	 Ateliere	de	reparaţii

Un alt serviciu oferit bicicliştilor este şansa de a învăţa 
cum să să îşi verifice şi repare singuri bicicleta. Pe de o 
parte sunt binevenite cunoştinţe despre cum să schimbi 
o cameră sau cum să repari un lanţ atunci când nu sunt 
disponibile service-uri în zonă. Pe de altă parte, per-
mite bicicliştilor să facă mici reparaţii pe cont propriu, 
economisind bani. 

Abilitatea de a înţelege bicicleta din punct de vedere 
tehnic şi de a o repara singur poate fi foarte impor-
tantă, deoarece astfel se clădeşte încrederea în bici-
cletă ca fiind un mijloc de transport zilnic. Pentru cei 
cu venituri mici, repararea pe cont propriu a bicicletei 
poate economisi bani. 

Figura 60: Verificare tehnică a bicicletei
Sursa:  www.eltis.org, Schiffer 2010

Atelierele de reparaţii sunt adeseori organizate de 
asociaţiile locale de biciclişti, centre de educaţie 
pentru adulţi sau de organizaţii studenţeşti. Unele 
dintre aceste ateliere se adresează unor grupuri ţintă 
specifice, cum ar fi femeile, care sunt mai nesigure în 
ceea ce priveşte aspectele tehnice.

7.2	 Servicii	de	mobilitate 

Pentru maşini, producătorii, comercianţii sau unele 
asociaţii oferă o varietate de extra-servicii şi garanţii, 
în timp ce pentru biciclete, acest lucru este o abordare 
nouă. Atunci când ciclismul devine un mijloc zilnic de 
transport, este important ca bicicleta să fie sigură şi 
în perfectă stare de funcţionare. Astfel, sunt de folos 
servicii suplimentare.

7.2.1	 Servcii	de	inspecţie	tehnică	a	bicicletelor

Se consideră ca fiind necesare revizii regulate pentru 
automobile, însă pentru biciclete acest lucru nu este 
luat în considerare. În Germania, mai multe birouri 
locale ale unor asociaţii de biciclişti oferă servicii de 
inspecţie pentru biciclete, pentru a verifica siguranţa 
acestora. Părţi importante ale unei astfel de inspecţii 
ar putea fi:

• Testarea dispozitivelor de iluminat

• Calibrarea frânelor

• Ungerea lanţului

• Verificarea cauciucurilor

• Calibrarea schimbătorului de viteze

Perioadele propice unei astfel de inspecţii sunt 
primăvara şi toamna. Adeseori bicicletele nu sunt uti-
lizate pe parcursul iernii, şi astfel trebuie să fie ver-
ificate în primăvară, înainte de începerea unui nou 
„sezon ciclistic”. Dacă bicicleta este utilizată şi iarna, 
este de asemenea important să se realizeze o inspecţie, 
deoarece mersul cu bicicleta pe timpul iernii poate uza 
anumite componente ale acesteia.

Toamna este cea mai potrivită alegere pentru inspecţia 
luminilor şi părţilor reflectorizante ale unei biciclete. 
Testarea luminilor face parte de obicei din campaniile 
privind siguranţa ciclismului, ce promovează utilizarea 
în general a dispozitivelor de iluminat. De exemplu, 
aceste testări pot fi efectuate de asociaţiile locale de 
biciclişti sau chiar de poliţie, în cadrul unor evenimente 
publice sau în şcoli, atunci când se promovează sigu-
ranţa ciclismului.

Principalii	factori	interesaţi	iniţiatori:

• Asociaţiile locale de biciclişti

• Centre de educaţie pentru adulţi

Posibile parteneriate cu factori interesaţi locali:

• Comercianţi locali de biciclete

• Universităţi / centre naţionale de instruire
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trafic.”4434  

Figura 62: Imagine a logo-ului “VSF..all-ride”
Sursa:  Verbund Service und Fahrrad e.V. 2011

În afară de punerea accentului pe costuri scăzute de 
întreţinere a bicicletelor, conceptul a fost îmbunătăţit 
cu servicii speciale. Clienţii care au achiziţionat o astfel 
de bicicletă VSF primesc şi o garanţie de mobilitate. 
De exemplu, dacă bicicleta necesită anumite reparaţii, 
clienţii pot utiliza o altă bicicletă în locul acesteia, 
gratuit. Conceptul VSF se bazează pe o cooperare 
cu diverşi producători de biciclete şi emit această 
extra-garanţie. Clienţii VSF pot achiziţiona un pachet 
opţional de servicii de include “extra-servicii cum ar fi 
service total pe durata a doi ani, incluzând schimbarea 
cauciucului, patru inspecţii, ungerea lanţului, roată de 
rezervă, etc.”4535 

7.3	 Managementul	 mobilităţii	 în	
corporaţii

O măsură interactivă de a promova ciclismul este 
oferirea de servicii ce motivează angajaţii să utilizeze 
bicicleta pentru efectuarea navetei sau în deplasările 
la întâlniri. Un instrument de promovare des întâlnit 
este reprezentat de schemele „pe bicicletă la serviciu” 
(pentru detalii consultaţi partea a IV-a a acestui 
manual). O altă posibilitate este oferirea de servicii şi 
facilităţi de către companie, care să facă mai atractiv 
ciclismul pentru angajaţi. Astfel de servicii pot varia 
de la furnizarea de spaţii de parcare până la realizarea 
unor vestiare în clădirea companiei. În unele contexte, 
posibilitatea schimbării hainelor de ciclism cu  cele de 
afaceri este bine-venită. Cum bicicletele electrice şi 
Pedelec-urile au devenit tot mai populare, asigurarea 
unor staţii de reîncărcare poate fi de asemenea o 
opţiune pentru companii. 

Companiile pot de asemenea să încurajeze efectuarea 
navetei de către angajaţi cu bicicleta, prin decontarea 
biletelor de transport public, astfel încât angajaţii să 
poată combina transportul public cu ciclismul. Aceste 
costuri pot fi acoperite parţial prin reduecrea spaţiilor 

44      Possert (2008) 
45       Possert (2008) 

Figura 61: Testarea luminilor, Bonn, Germania 
Sursa:  ADFC, Gloger

 

7.2.2	 Garanţia	de	mobilitate

Reţeaua autonomă a companiilor de biciclete din 
Germania VSF e.V. a introdus o bicicletă “care este 
orientată în special pe fiabilitatea şi longevitatea în 
traficul zilnic”. Abordarea “Bicicletei-fără-Probleme” 
înseamnă că „tehnologiile şi produsele disponibile 
pe piaţă ar trebui combinate astfel încât să ofere o 
bicicletă sigură şi fără probleme pentru utilizarea în 

Principalii	factori	interesaţi	iniţiatori:

• Asociaţiile locale de biciclişti

• Poliţia locală

Posibile	parteneriate	cu	factori	interesaţi	locali:

• Comercianţii locali de biciclete
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de parcare pentru autovehicule, dacă tot mai mulţi 
angajaţi trec de la maşină la bicicletă. 

Beneficii pentru companii:

• Reducerea costurilor pentru spaţiile de parcare 
ale autovehiculelor (realizare şi întreţinere)

• Navetă mai uşoară pentru angajaţi

• Angajaţi sănătoşi şi în formă

• Reducerea amprentei de carbon a companiilor

• Îmbunătăţirea imaginii companiei ca fiind durabilă 
şi responsabilă

• Reducerea flotei de autovehicule a companiei

Figura 63: Bicicletă aparţinând administraţiei din Zürich 
(Elveţia)
Sursa:  Oraşul Zürich

O abordare diferită de a integra bicicletele în 
planificarea mobilității corporaţiilor o reprezintă 
furnizarea de biciclete proprii, ce pot fi utilizate 
pentru întâlniri de afaceri, în cazul distanţelor scurte. 
De exemplu, administraţia oraşului Zürich din Elveţia 
furnizează 110 biciclete pentru angajaţii proprii care 
se deplasează la întâlniri de afaceri (Figura 63). Aceste 
biciclete sunt întreţinute de către angajator şi pot fi 
folosite fără o rezervare în prealabil sau alte bariere 
birocratice.4636  

Integrarea ciclismului în strategiile de management 
general al mobilităţii companiilor/ corporaţiilor 
necesită un Coordonator de Mobilitate sau pe altcineva 
cu rol similar din cadrul companiei. Compania belgiană 
Colruyt a angajat un Coordonator de Mobilitate special şi 
asigură biciclete în staţiile de transport public. Colruyt 
combină promovarea utilizării bicicletei cu alte măsuri, 
cum ar fi sistemul de carpooling şi măsuri motivaţionale 
pentru utilizarea transportului public.4737

Un alt exemplu este consiliul oraşului Munchen. 

46        Walter (2009) 
47        Canters (2011) 

Acesta oferă asistenţă companiilor în introducerea 
strategiilor de management al mobilităţii. “Companiile 
participante primesc sprijin sub forma a patru sesiuni 
de lucru şi patru sesiuni de training interne, furnizate 
de consultanţi de mediu.”4838De exemplu, companiile 
primesc informaţii şi cunoştinţe asupra unor subiecte 
cum ar fi compilarea datelor privind mobilitatea, 
exemple de activităţi, implementarea unor proiecte 
sau îmbunătăţiri a infrastructurii de biciclete.

7.4	 Servicii	oferite	de	comercianţi

Atunci când ciclismul este promovat ca fiind un mijloc 
de transport zilnic, se consideră de asemenea că 
bicicliştii39 sunt şi consumatori. “Adeseori comercianţii 
sub-evaluează bicicliştii ca şi clienţi deoarece aceştia 

48         Rzewnicki (2009a) 
49         ADFC Landesverband Hessen e.V.; Planungsverband Ballungs-
raum Frankfurt/Rhein-Main (2010)

Studiu	de	caz:	Proiect	Model	Bike	&	Business	2.0	
(Germania)

Proiectul Model Bike & Business 2.0 are ca obiectiv 
introducerea de biciclete în sistem Pedelec în strate-
giile privind managementul mobilităţii din cadrul 
companiilor şi autorităţilor publice din Regiunea 
Rhine-Main din Germania. Angajaţii companiilor şi 
administraţiilor participante pot folosi Pedelec-uri-
le pentru călătoriile de afaceri sau pentru navetă, 
astfel încât să se evite cât mai mult posibil uti-
lizarea maşinilor. Baza introducerii Pedelec-urilor 
o reprezintă faptul că majoritatea călătoriilor zil-
nice de afaceri sunt mai lungi de 5 km, o distanţă 
destul de mare pentru a fi parcursă cu bicicleta. 
Pedelec-urile sunt vehicule verzi şi rapide utilizate 
pentru călătorii de până la 15 – 20 km. 

Proiectul Model a fost co-finanţat de Guvernul Ger-
man şi a fost însoţit de o cercetare ştiinţifică pentru 
a documenta gradul de eficiență pentru utilizarea 
zilnică.49 

Lectură facultativă:

EPOMM Max-Project: http://www.epomm.eu



168 

 
Figura 64:    Rastele pentru biciclete în faţa magazinelor Spar, Viena (Austria)
Sursa:        Rosinak & Partner

• Dulapuri în marile magazine sau centre com-
erciale: Bicicliştii îşi pot depozita în siguranţă 
obiectele personale cât timp sunt la cumpărături. 
Oraşul german Kitzingen1 (21.000 locuitori) oferă 
de exemplu dulapuri speciale în care vizitatorii 
oraşului îşi pot păstra în siguranţă obiectele per-
sonale (Figura 65).

50          Ministerul Federal al Transporturilor, Construcţiilor şi Locu-

inţei (2002) 

• Servicii de închiriere pentru remorci speciale de biciclete: 
acestea permit transportarea copiilor mici sau a2 cumpără-
turilor3 voluminoase (Figura 66). O altăopţiune ar fi închir-
ierea de coşuri pentru transportarea cumpărăturilor. 

• Servicii de întreţinere: furnizarea unor servicii4 de 5în-

51       Ministerul Federal al Transporturilor, Construcţiilor şi Locuinţei (2002) 

52       BUND (2008) 
53       Oraşul Viena (2010) 

54       Oraşul Mülheim an der Ruhr (2011) 

bicicliştii ca şi clienţi deoarece aceştia cheltuie mai 
puţini bani decât clienţii care vin cu maşina. Dacă to-
tuşi se ia în calcul faptul că biciclişti fac cumpărături 
mai des şi aleg magazine din cartierul în care îşi au 
reşedinţa, atunci aceştia devin un grup profitabil de cli-
enţi pentru comerţul local, pe care comercianţii îl pot 
păstra furnizând o gamă largă de produse.”50  
Pentru comercianţi, valoarea bicicliştilor ca şi consu-
matori nu ar trebui sub-evaluată, deoarece:

• Facilităţile de parcare pentru biciclete sunt mult 
mai ieftine şi economisesc spaţiu, în comparaţie 
cu cele pentru maşini (realizare şi întreţinere).

• Consumatorii biciclişti frecventează mai des 
spaţiile comerciale locale, şi nu marile centre 
comerciale aflate la periferia oraşelor.

• Atitudinea deschisă către ciclism a comercianţilor 
îmbunătăţeşte imaginea magazinului sau comerci-
antului, transformând-o într-o companie modernă 
şi durabilă. 

• Magazinele pot face publicitate serviciilor pentru 
ciclişti, câştigând astfel noi clienţi.

Datorită acestor motive comercianţii ar trebui să ia în 
considerare introducerea unor servicii şi infrastructuri 
adecvate clienţilor biciclişti. Orice investiţie de acest 
fel poate deveni o situaţie câştigătoare pentru ambele 
părţi – ciclişti şi comercianţi deopotrivă. Comercianţii 

pot câştiga noi clienţi, efectuarea cumpărăturilor 
devine mai confortabilă pentru ciclişti, iar economia 
locală este ajutată. Implicarea comercianţilor şi pro-
prietarilor de mici magazine, atunci când vine vorba de 
investiţii în servicii şi infrastructură pentru biciclişti, 
poate face parte din proiectele sau campaniile de pro-
movare a ciclismului.

• Câteva posibile servicii oferite clienţilor biciclişti 
pot fi de exemplu51,52:

• Asigurarea unor spaţii de parcare şi facilităţi adec-
vate în apropierea magazinelor. Oraşul Viena din 
Austria (1.700.000 locuitori) cooperează cu Spar, 
compania de produse alimentare. Astfel au fost 
construite rastele pentru biciclete în faţa fiecărui 
magazin Spar, însoţite de sloganul „mergi cu bici-
cleta şi cumpără”.53  (Figura 64)

• Livrare la domiciliu: Un astfel de serviciu, sub 
numele “fă-ţi cumpărăturile şi pleacă”54 poate fi 
întâlnit de exemplu în oraşul german Mülheim/
Ruhr (170.000 locuitori). Clienţii pot lăsa cumpără-
turile în cadrul magazinului participant, urmând 
ca acesta din urmă să se ocupe de livrarea lor. 
Acest serviciu costă în plus 3 € la fiecare livrare. 
Proiectul reprezintă o colaborare dintre asociaţia 
comercianţilor locali şi administraţia oraşului.
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cheltuie mai puţini bani decât clienţii care vin cu 
maşina. Dacă totuşi se ia în calcul faptul că biciclişti 
fac cumpărături mai des şi aleg magazine din cartierul 

Pentru comercianţi, valoarea bicicliştilor ca şi 
consumatori nu ar trebui sub-evaluată, deoarece atunci 
când vine vorba de investiţii în servicii şi infrastructură 
pentru biciclişti, poate face parte din proiectele sau 
campaniile de promovare a ciclismului. 

Câteva posibile servicii oferite clienţilor biciclişti pot fi 
de exemplu:

• Asigurarea unor spaţii de parcare şi facilităţi 
adecvate în apropierea magazinelor. Oraşul Viena 
din Austria (1.700.000 locuitori) cooperează cu 
Spar, compania de produse alimentare. Astfel au 
fost construite rastele pentru biciclete în faţa 
fiecărui magazin Spar, însoţite de sloganul „mergi 
cu bicicleta şi cumpără”.  (Figura 64)

• Livrare la domiciliu: Un astfel de serviciu, sub 
numele “fă-ţi cumpărăturile şi pleacă”  poate fi 
întâlnit de exemplu în oraşul german Mülheim/Ruhr 
(170.000 locuitori). Clienţii pot lăsa cumpărăturile 
în cadrul magazinului participant, urmând ca 
acesta din urmă să se ocupe de livrarea lor. 
Acest serviciu costă în plus 3 € la fiecare livrare. 
Proiectul reprezintă o colaborare dintre asociaţia 
comercianţilor locali şi administraţia oraşului.

treţinere a bicicletei pe durata în care biciclistul 
se află la cumpărături (de ex. umflare roţi, ungere 
lanţ etc.)

Figura 65: Dulapuri în Kitzingen (Germania) 
Sursa:  Informaţii pentru turişti Kitzingen, Beer

Aspectul important din spatele oricărei abordări de 
promovare a utilizării bicicletei pentru efectuarea 
cumpărăturilor, este acela de a face această activitate 
cât mai uşoară şi cât mai confortabilă. În acest context, 
şi strategiile de planificare, cum ar fi cele ce permit 
utilizarea zonei pietonale pentru îmbunătăţirea 
accesului bicicliştilor, sunt de asemenea importante. O 
altă metodă de creştere a ratei de utilizare a bicicletei 
poate fi lansarea de campanii specifice, după cum este 
prezentat în studiul de caz de mai jos.

Figura 66: Remorcă de bicicletă pentru copii
Sursa:  Proiectul BICY, www.bicy.it

Studiu	de	caz:	La	cumpărături	în	sunet	de	clopoţel	
de	bicicletă	(Olanda)

Această schemă „cu bicicleta la cumpărături” a 
fost implementată pentru prima dată în Breukelen 
(15.000 locuitori) în 2006, ca făcând parte dintr-
un plan de reducere a traficului şi a numărului 
de maşini. Urmând modelul Flamand de succes, 
clienţii magazinelor primesc timbre, care le 
permit câştigarea unor premii. Programul a fost 
derulat de o companie de consultanţă, angajată de 
municipalitate şi este replicat anual.

Implementare

Atunci când locuitorii merg pe bicicletă la unul 
din cele 43 de magazine participante, primesc un 
timbru. Colectarea a zece astfel de timbre – un set 
- le oferă posibilitatea câştigării unor premii legate 
de ciclism. Au fost depuse 550 de astfel de seturi, 
însumând 5500 de vizite la magazine. Peste 200 de 
oameni au scris recomandări pe aceste cartonaşe 
cu timbre, sugerând autorităţii locale cum ar 
putea îmbunătăţi politicile de ciclism. Majoritatea 
au propus îmbunătăţiri ale pavajelor, facilităţi 
de parcare mai multe şi mai bune şi creşterea 
siguranţei.55  

Pentru mai multe detalii vă rugăm vizitaţi: www.
belgerinkel.nl (disponibil doar în olandeză) 

Figura 67: Captură de ecran a paginii campaniei
Sursa:  www.belgerinkel.nl (28.11.2011)

Principalii factori interesaţi iniţiatori:

• Administraţia locală

Posibile parteneriate cu factori interesaţi locali:

• Companiile comerciale locale sau naţionale

• Asociaţiile de biciclişti1

55            Studiu de caz preluat din Rzewnicki (2009b)
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Figura 68: Biciclete cargo în cadrul proiectului RECICLETA, 
România
Sursa:      RECICLETA

7.5	 Servicii	de	livrări	pe	bicicletă

O altă abordare o reprezintă livrarea diverselor bunuri 
cu ajutorul bicicletei. Cel mai cunoscut este servicul de 
curierat pe bicicletă. Însă, în afară de bine-cunoscuţii 
curieri pe biciclete, bicicletele pot fi folosite şi pentru 
transportarea unor bunuri. Biciclete speciale, de tip 
cargo, pot fi folosite la transportarea coletelor. Acestea 
mai pot fi folosite pentru livrări şi de către mici firme 
ce produc mâncare, îngheţată, cafea etc.

Un astfel de serviciu de livrare poate fi întâlnit în centrul 
Londrei ( ase vedea http://gnewtcargo.co.uk/)5640 . În 
Bucureşti, România, bicicletele cargo sunt utilizate în 
cadrul proiectului pilot intitulat “RECICLETA” (Figura 
68) pentru a colecta deşeurile din hârtie (a se vedea 
pagina Eltis)57.41 Pe de o parte proiectul are ca obiectiv 
încurajarea reciclării hârtiei, iar pe de altă parte oferă 
o slujbă şomerilor.

În cadrul Programului Intelligent Energy Europe, a 
început în 2011 proiectul “CYCLE Logistics Move goods 
by cycle”, ce încurajează utilizarea bicicletei pentru 

56         Stadtschreiber (2011) 
57         Dragutescu, Baston (2011) 

transportul în interiorul oraşului (pentru mai multe 
detalii consultaţi pagina www.cyclelogistics.eu).

7.6	 Codificarea	 ca	 măsură	 de	 siguranţă	
împotriva	furturilor

Un serviciu ce reduce riscul furtului unei biciclete 
este gravarea unui cod special de securitate pe cadrul 
bicicletei. Codul poate fi gravat direct pe cadrul 
bicicletei (Figura 69), sau poate fi lipit de cadru prin 
intermediul unei etichete auto-adezive greu de dezlipit 
(Figura 70). Acest serviciu este practicat adeseori de 
asociaţiile locale de biciclişti sau de poliţia locală. 
Având un asemenea cod, bicicleta poate fi asociată 
foarte uşor proprietarului de drept, în cazul în care a 
fost furată sau găsită. Dacă o bicicletă cu un astfel de 
cod este furată şi se încearcă vânzarea ei, acest lucru 
este mai greu de realizat, fapt ce face furtul unei astfel 
de biciclete neatractiv pentru hoţi.

O bună posibilitate de a oferi un astfel de serviciu, este 
combinarea acestuia cu alte evenimente de promovare 
sau testare de biciclete.5842 

Figura 69: Maşină de gravat
Sursa:  Pfaerrich 2006, www.wikipedia.org

Figura	70:	Etichetă	cu	cod
Sursa:		 ADFC	Frankfurt

58         ADFC (2011b) 

Lectură	facultativă:

DIFU – Institutul German al Afacerilor Urbane 
(2012): Expertiză în Ciclism – Acţiuni la nivel local 
pentru încurajarea ciclismului la cumpărături. 
Disponibil on-line la adresa: www.nationaler-rad-
verkehrsplan.de/en/transferstelle/ 
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7.7	 Servicii	 locale	 pentru	 exprimarea	
opiniilor	–	servicii	web	2.0	

Unele oraşe oferă cicliştilor posibilitatea de a-şi expri-
ma părerile/ opiniile în mod direct cu privire la infra-
structura locală de ciclism sau alte probleme. În mod 
frecvent, o personaă de contact locală – care adeseori 
este coordonatorul de ciclism sau purtătorul de cuvânt 
al biroului de ciclism – poate fi contactată de biciclişti 
dacă aceştia din urmă au întrebări sau remarci cu pri-
vire la situaţia ciclismului la nivel local. 

Un exemplu de astfel de serviciu poate fi înfiinţarea 
unei linii telefonice sau adresă de e-mail specială, la 
care oamenii pot reclama faptul că, de exemplu, pe 
o anumită pistă de biciclete se găsesc cioburi. Oraşul 
elveţian Zürich a înfiinţat un astfel de serviciu acum 
câţiva ani . Oraşul Frankfurt am Main din Germania, 
chiar face posibilă marcarea şi raportarea problemelor 
întâlnite direct pe o hartă interactivă (Figura 71) şi chi-
ar adăugarea de imagini cu proba respectivă. 

Figura 71: Captură de ecran a hărţii interactive, Hessen (Ger-
mania)
Sursa: ivm GmbH / www.meldeplattform-radverkehr.de
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Desigur că aceste promovări trebuie să fie însoţite de, 
şi integrate în îmbunătăţirile în infrastructură. În acest 
fel, se vor dovedi a fi de succes iar potenţialul existent 
în cadrul sistemului de transport urban va putea fi ac-
tivat.

În acest manual, promovarea ciclismului cuprinde toate 
activităţile ce au ca scop încurajarea şi diseminarea 
ciclismului ca mod de transport zilnic în oraşe. Pro-
movarea nu se axează doar pe marketing, ci îl include.

2.1 Obiceiuri, percepţii şi bariere

O infrastructură de ciclism bine construită nu conduce 
automat la o utilizare ridicată a bicicletei.4, 5 Procesul de 
luare a deciziilor pentru sau împotriva unui anumit mod 
de transport este foarte complex. Alegerile privind de-
plasarea şi comportamentul oamenilor sunt mai degrabă 
rezultatul educaţiei, procesului de socializare şi atitu-
dinilor şi orientărilor personale care formează obiceiuri 
ca rezultat al unui proces raţional şi al deciziilor bazate 
pe fapte. Astfel, este înţelept să înţelegem barierele şi 
posibilităţile ce exercită o anumită influenţă.

Există un număr de parametri ce pot fi ajustaţi pent-
ru a schimba comportamentul şi atitudinea vis-a-vis de 
mobilitate. Pe lângă constrângerile personale şi externe 
sau distanţa de parcurs, alegerea unui anumit mod de 
transport depinde de perceperea disponibilităţii alter-
nativelor de transport. În plus, ne confruntăm cu o eval-
uare a beneficiilor personale vs. costuri personale, în 
cazul în care trebuie schimbat un model. Prin urmare, 
sarcina promovării este de a informa utilizatorii rutieri 
şi de a creşte conştientizarea cu privire la opţiunile de 
mobilitate disponibile, inclusiv bicicleta.

Figura 1:  Număr proprietari biciclete în cele 15 ţări UE 
între 1991 şi 1996

Sursa:  Date extrase din  Dekoster; Schollaert 1999

4  Capitolul 2.1 extras din Urbanczyk (2010) şi editat 
5  Divizia de Planificare a oraşului Londra (2005)

1. Comunicarea ca parte 
integrantă a culturii mobilităţii

Următorul material va furniza informaţii detaliate despre 
toate aspectele importante ce vizează comunicarea 
care are ca scop schimbarea comportamentului în ceea 
ce priveşte bicicletele. Include informaţii despre: 

• Căi şi forme de comunicare, 

• Sprijin în procesul de comunicare cu diverse 
persoane interesate implicate în sectorul 
mobilităţii bicicletelor,

• Cunoştinţe despre mesajele şi mărcile utilizate în 
campaniile de promovare a bicicletei, 

• Cum să se identifice grupuri ţintă specifice pentru 
măsurile de comunicare alese, 

• Măsuri motivaţionale şi de promovare pentru mo-
bilitatea bicicletelor.

Exceptând multitudinea de cunoştinţe despre comu-
nicare, prezentul material include foarte multe exem-
ple de bune practici în comunicare pentru schimbarea 
comportamentului, făcând astfel posibilă adaptarea cu 
uşurinţă în proiectul mobile2020.

2. De ce este necesară 
promovarea ciclismului?

Bicicleta este percepută diferit în Europa. În locuri 
cu un număr relativ mare de ciclişti, percepţia este 
în general pozitivă, sau cel puţin neutră (ex. oamenii 
îi percep ca atare, nu se gândesc prea mult). În alte 
locuri, totuşi, bicicletele evocă asocieri negative sau 
chiar prejudecăţi cum ar fi că acestea sunt de modă 
veche, incomode, periculoase, lente şi/sau doar pentru 
sportivi, nu sunt potrivite pentru a transporta lucruri, 
sau sunt chiar simbol al sărăciei.1 Acest mod de gândire 
este specific în general cetăţenilor obişnuiţi, dar şi 
politicienilor şi factorilor de decizie. Efectele negative 
ale transportului motorizat devenind tot mai aparente, 
acum este momentul ideal să explorăm potenţialul 
ridicat şi sub-dezvoltat al mobilităţii ciclistice în 
societatea urbană.

Prima barieră în calea ciclismului – achiziţionarea unei 
biciclete – a fost depăşită de mult (Möller 2007).2 Încă 
din 1996, aproximativ jumătate din populaţia UE (15 
ţări) deţinea o bicicletă (a se vedea Figura 1).3

1 ECMT (2004)
2 Möller (2007)
3 Paragraf extras din Urbanczyk (2010) şi editat
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Un alt parametru important ce priveşte promovarea este 
conceptul de obicei. Oamenii sunt fiinţe ce au obiceiuri, 
şi până în momentul în care suntem confruntaţi cu o 
schimbare, în general continuăm cu aceleaşi obiceiuri 
vechi.

Însă este nevoie de mai mult decât cunoaşterea 
beneficiilor ciclismului; adeseori avem idei şi credinţe 
pre-concepute despre ciclism. Fiecare utilizator rutier 
(parţial sub-conştient) evaluează în mod personal 
calitatea tuturor mijloacelor de transport, judecând 
eficienţa lor, flexibilitatea, comoditatea, costul sau 
doar nivelul de distracţie. Persoanele care utilizează 
bicicleta rar sau deloc tind să considere ciclismul ca 
fiind lent, periculos şi incomod. Însă o parte din cei care 
încearcă acest mod de transport sunt surprinşi cât de 
rapid, sigur şi confortabil este. Dacă promovarea poate 
face oamenii să utilizeze bicicleta, atunci deseori îi va 
convinge de beneficiile sale.

Există de asemenea şi factori externi care influenţează 
modul de evaluare al oamenilor. Unii dintre aceştia pot 
fi schimbaţi până la un punct, în timp ce alţii sunt ficşi. 
Chiar dacă sunt greu de abordat, factorii schimbabili 
includ imaginea, calitatea modului de transport, 
emoţiile sau politicile şi procesele de planificare. 
Factorii ce nu pot fi schimbaţi sau influenţaţi (sau pot 
fi, dar cu dificultate) includ vremea, topografia sau 
normele sociale (ex. în unele ţări, ciclismul nu este 
considerat potrivit pentru persoanele de sex feminin).6

În mod clar, promovarea trebuie să ia în considerare 
atât aspectele informaţionale cât şi pe cele orientate 
spre experienţă. Astfel, procesul de comunicare pentru 
mai mult ciclism ar trebui să ia în considerare trei 
parametri principali:

• Informarea cu privire la opţiunile disponibile 
(beneficii materiale)

• Comunicarea beneficiilor simbolice 

• Referirea la situaţii reale şi schimbările survenite 
prin oferirea de experienţă practică

2.2 Beneficii şi motive pentru utilizarea 
bicicletei

Există numeroase liste bazate pe emoţii şi fapte care 
arată de ce ciclismul este un mod eficient de transport 
în oraşe. Tipul de adresant (a se vedea capitolul 5 
grupuri ţintă), influenţează felul în care arată un astfel 
de catalog. Mai jos veţi găsi un exemplu despre cum pot 
fi abordaţi factorii de decizie şi mediul politic. 

6  Pez (1998)

Există şi alte liste, cum ar fi cele on-line, ce se 
adresează cetăţenilor, indiferent de rolul acestora 
în viaţa publică (veţi găsi astfel de link-uri în căsuţa 
“lecturi facultative” de la sfârşitul capitolului).

Atunci când purtaţi discuţii cu factorii de decizie 
şi cu planificatorii, vă va fi de ajutor să le atrageţi 
atenţia asupra argumentelor care demonstrează 
că promovarea ciclismului reprezintă o investiţie 
profitabilă şi importantă şi care dintre efectele pozitive 
sunt în corelaţie cu ciclismul. Atunci când vă adresaţi 
publicului larg, este important nu doar să prezentaţi 
fapte şi argumente raţionale în sprijinul ciclismului, 
ci şi partea emoţională şi simbolică. Totuşi, în ambele 
cazuri, argumentele trebuie să conţină atât partea 
raţională cât şi cea emoţională.

2.2.1 Şapte beneficii ale utilizării bicicletei

Utilizarea bicicletei în oraşe …7

• Este distractivă şi flexibilă

• Îmbunătăţeşte calitatea vieţii

• Este eficientă din punct de vedere al costurilor

• Este sănătoasă

• Este sigură

• Conservă moştenirea urbană europeană

• Îmbunătăţeşte calitatea mediului înconjurător

1. Libertate şi distracţie

Bicicleta a fost votată în repetate rânduri ca fiind cea 
mai populară invenţie din ultimii 200 de ani. Ciclismul 
este pur şi simplu distractiv. Ciclismul oferă un grad 
de libertate pe care automobilul nu îl poate oferi. 
Coborârea unei pante pe bicicletă este antrenantă, 
pe când maşina nu vă poate oferi acest sentiment. 
De asemenea, bicicleta oferă un grad de libertate cu 
privire la alegerea rutei. Cu o bicicleta puteţi coborî 
pante înguste, de-a lungul canalelor şi adeseori puteţi 
face viraje pe care o maşină nu este capabilă să le 
execute.

2. Ciclismul îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi spaţiile 
publice

Ciclismul face zonele urbane mai locuibile.8 Le permite 
oamenilor să observe şi să interacţioneze cu mediul 
urban înconjurător. De asemenea ajută la crearea 
unui sentiment de apartenenţă şi influenţează pozitiv 
spiritul comunităţii. În unele locuri, în special în oraşele 
campioane la ciclism, bicicleta nu este doar un mod 

7  Capitolul 2.2.1 bazat pe Urbanczyk (2010) şi editat
8  Fondul de Promovare a Ciclismului Australia (nu se cunoaşte 

anul)
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de transport, ci şi un anumit stil de viaţă. Reprezintă 
libertate de mişcare, independenţă şi voie bună. Toată 
lumea merge pe bicicletă, aşadar ciclismul nu ţine cont 
de situaţia materială şi socială a persoanelor.

În prezent, condiţiile de viaţă în oraşe sunt afectate 
sever de zgomotul generat de trafic. Conform unui 
studiu realizat în cadrul proiectului UE SILENCE, traficul 
rutier este este singura sursă semnificativă de zgomot 
din Europa.9 OMS declară că fiecare al treilea cetăţean al 
UE este expus la un nivel de zgomot foarte deranjant10. 
Peste 1/8 din populaţia UE este expusă la un nivel de 
zgomot care dăunează sănătăţii11 OMS 2003). Zgomotul 
constant conduce la probleme de sănătate cum ar 
fi pertrubarea somnului, stres şi tensiune arterială 
ridicată. Condiţiile îmbunătăţite pentru ciclism invită 
oamenii să înlocuiască parcurgerea distanţelor scurte 
realizate cu maşina, cu “modurile silenţioase” de 
transport, ca mersul pe jos sau ciclismul.

3. Ciclismul este eficient din punct de vedere al cos-
turilor

Costurile de transport şi timpul de deplasare: În UE, 
costurile de transport reprezintă aproximativ 13 % (în 
2005) din cheltuielile unei gospodării.12 Având în vedere 
tendinţa preţurilor la combustibil, acest procentaj este 
posibil să crească în viitor. În timp ce nu afectează 
costul deţinerii unui automobil, înlocuirea unor călătorii 
scurte, efectuate de obicei cu maşina, cu bicicleta, 
contribuie semnificativ la economisirea unor bani care 
altfel ar fi fost cheltuiţi cu parcarea, taxe, întreţinere 
şi combustibil. Costul timpului de deplasare trebuie de 
asemenea avut în vedere la calcularea costurilor de 
transport. Se estimează că lăsând maşina în parcare, 
un navetist poate economisi în jur de 90 de Euro/ 
săptămână (în Marea Britanie). 

În multe oraşe congestionate, bicicleta poate fi cel mai 
rapid mijloc de transport. În unele oraşe europene, 
viteza medie este mai scăzută ca acum 100 de ani! 
Chiar şi un ciclist nu foarte experimentat nu va avea 
nicio problemă în a depăşi automobilele, autobuzele 
sau tramvaiele. Cu o bicicletă, nu va mai trebui să 
pierdeţi timpul căutând un loc de parcare. Puteţi parca 
chiar la destinaţie.

Valoarea Timp-Deplasare (VTD) se referă la costul 
timpului petrecut cu transportul, incluzând aşteptarea 
şi deplasarea actuală. Valoarea Timp-Deplasare, în 
special în condiţii de trafic congestionat, reprezintă 
unul dintre cele mai ridicate costuri de transport.
Valoarea Economiilor de Timp-Deplasare (VETD se 

9  A se vedea www.silence-ip.org (5.2.2012)
10  Valoarea este 55 Ldn 37 dB(A)
11  Valoarea este 65 Ldn dB(A)
12  TERM (2005)

referă la beneficiile unui timp de deplasare redus.13 
Dacă timpul de deplasare este măsurat din uşă în 
uşă, pentru distanţe de până la 5 km într-un mediu 
urban, bicicleta este în general mai rapidă decât orice 
alt mijloc de transport. Figura 2 prezintă viteza unei 
biciclete în comparaţie cu alte moduri de transport.

Figura 2:  Timp-deplasare vs. timp-distanţă
Sursa:  Urbanczyk 2010 cu referire la Dekoster, Schollaert 

1999

Costurile externe ale utilizării bicicletei şi automobilului: 
Costurile externe reprezintă efectele mobilităţii 
percepute ca fiind negative din punct de vedere 
financiar, dar care nu sunt acoperite în mod direct de 
utilizatorul independent. Acestea includ de exemplu 
costurile cu realizarea şi întreţinerea infrastructurii, 
emisiile, zgomot, impactul asupra terenurilor, stresul şi 
costul accidentelor rutiere. 

Limita până la care un utilizator rutier expune la 
pericol alţi participanţi la trafic este un indicator bun 
al costurilor externe atunci când se iau în considerare 
costurile ce derivă din accidentele rutiere, şi arată că 
bicicliştii sunt vulnerabili dar inofensivi. Prin urmare, 
doar o parte nesemnificativă a costurilor provocate de 
accidentele rutiere poate fi imputată bicicliştilor. Alte 
costuri externe ale ciclismului, cum ar fi infrastructura 
(per utilizator) sunt scăzute (capacitatea pistelor este 
mai mare din moment ce pot permite deplasarea a mai 
mulţi biciclişti pe metru). De asemenea, ciclismul nu 
generează costuri cu emisiile.14 În plus, după cum am 
mai spus, cu cât mai multe persoane merg cu bicicleta, 
cu atât va fi mai scăzut riscul unor accidente.

Costurile externe Ciclism Traficul auto
Accidente rutiere Scăzut Ridicat
Infrastructura rutieră Scăzut Ridicat
Emisii Scăzut Ridicat

Tabelul 1:  Comparaţie între costurile externe ale utilizării     
bicicletei şi automobilului

Sursa:    Compilație proprie

13  VTPI (2009), Forester (1994)
14  Vermeulen (2003)
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Ciclismul şi cumpărăturile: Majoritatea distanţelor spre 
magazine pot fi acoperite mergând pe jos sau cu bici-
cleta. Deşi bicicliştii cumpără mai puţin de fiecare dată 
(în comparaţie cu utilizatorii de automobile), aceştia 
revin de mai multe ori la magazin. Studiile arată că 
volumul de vânzări per biciclist şi lună este mai mare 
decât al celor ce utilizează maşina.15

În acest sens, studiile au demonstrat că există o rentabil-
itate financiară a investiţiei atunci când se implement-
ează măsuri ce vizează creşterea numărului de ciclişti. 
Exemplele din Copenhaga arată că fiecare kilometru 
parcurs cu bicicleta are o valoare de 1 dolar american 
din costurile dedicate sănătăţii.16 “Cycling England” a 
examinat exemple ale intervenţiilor în ciclism (ex. Bike 
IT, Cycle Training sau London Cycle Network) şi a rezul-
tat că atât infrastructura cât şi măsurile de promovare 
produc o rentabilitate pozitivă a investiţiilor. Studiul 
indică faptul că dacă o intervenţie duce la creşterea 
numărului de călătorii cu bicicleta, aceasta poate aten-
ua congestionarea traficului şi reduce poluarea şi cos-
turile serviciului sanitar. Deşi acest lucru nu înseamnă 
că toate investiţiile în ciclism vor produce o rentabil-
itate ridicată, valorile relativ ridicate de noi ciclişti, 
sugerează că realizarea de noi investiţii reprezintă o 
şansă importantă, care în viitor va duce la recuperarea 
costurilor.17

4. Ciclismul este sănătos

Conform OMS, după consumul de tutun, inactivitatea 
fizică prezintă cel mai mare risc de sănătate. Este cauza 
care stă la baza survenirii decesului şi a numeroase boli 
în societăţile industrializate. Inactivitatea conduce de 
asemenea la costuri ridicate generate de absenţa de 
la locul de muncă.18 Ciclismul îmbunătăţeşte tonusul, 
care în schimb creşte imunitatea împotriva unor boli. 
Ciclismul este bun pentru inimă, pentru sistemul imunitar 
şi circulator. Un tonus îmbunătăţit reduce numărul 
durerilor, conduce la o mai bună postură a corpului şi la 
o calitate mai bună a vieţii – lucruri ce reduc costurile cu 
întreţinerea sănătăţii.

Ciclismul este un exerciţiu aerobic cu impact redus şi 
o metodă excelentă de reducere a greutăţii. Ciclismul 
poate fi combinat cu efectuarea cumpărăturilor şi 
navetismul, permiţând astfel oamenilor foarte ocupaţi 
să găsească timp pentru exerciţii. 

Unul din lucrurile bune ale ciclismului este acela că 
nu aveţi nevoie de un nivel ridicat al tonusului, însă 
indiferent în ce ritm pedalaţi, ştiţi că ardeţi calorii şi 
nu combustibil.

15  Orașul Graz (2006)
16  Date preluate din copenhagenize.eu
17  Cycling England (2007)
18  Ibid

Dacă lucraţi într-un birou sau aveţi un loc de muncă 
stresant, exerciţii ca mersul pe bicicletă pot reprezen-
ta o modalitate puternică de a reduce nivelul stresului 
şi a vă face să uitaţi de anumite probleme. Exerciţiile 
produc substanţe chimice, cum ar fi serotonina. Se 
ştie că serotonina este responsabilă cu sentimentul de 
bună-stare. Însă şi exerciţiile mai complexe reprezintă 
o modalitate de avă face să uitaţi de unele probleme 
cotidiene. Adeseori când vă întoarceţi de la o plimbare 
cu bicicleta, problemele curente pot fi văzute dintr-o 
nouă perspectivă.

5. Ciclismul este sigur

În oraşele cu puţini ciclişti, ciclismul este adeseori 
perceput ca fiind periculos. Purtarea căştilor, vestelor 
reflectorizate şi a altor echipamente de “atenţionare” 
implică anumite riscuri. Având atât de multe temeri, 
totuşi, frica pentru practicarea ciclismului nu este 
bazată pe fapte. Deşi bicicliştii şi pietonii sunt mai 
vulnerabili decât conducătorii auto, de fapt mai multe 
persoane mor din cauza inactivităţii fizice decât din 
accidente de ciclism.19 Să luăm ca exemplu Austria: 
în anul 2003, 56 de persoane au murit în accidente ce 
implicau bicicleta, în timp ce aproximativ 6.500 au 
decedat ca rezultat al inactivităţii fizice.20

Ciclismul nu este în mod inerent o activitate periculoasă. 
Anumite situaţii pot deveni periculoase dacă bicicliştii 
şi alţi participanţi la trafic nu se respectă reciproc, 
dacă regulile de circulaţie sunt încălcate sau dacă 
cineva comite o eroare. Însă aceste situaţii, şi implicit 
siguranţa, pot fi influenţate în primul rând prin realizarea 
unei infrastructuri potrivite şi prin respectarea regulilor 
de circulaţie, dar şi prin abordări promoţionale ce au ca 
ţintă diverse grupuri.

Vă puteţi aştepta ca o creştere a numărului de biciclişti 
să crească de asemenea şi rata accidentelor. Totuşi, 
studiile au arătat că situaţia este cu totul alta. De 
exemplu, între 1996/1997 şi 2002, traficul realizat cu 
bicicleta în oraşul Odense (Danemarca) a crescut cu 
20 %.21 IÎn aceeaşi perioadă, numărul accidentelor ce 
implicau biciclişti, a scăzut cu 20 %. Deci, cu cât numărul 
utilizatorilor de biciclete este mai mare, cu atât scade 
şi rata accidentelor. Un motiv al acestei scăderi este 
reprezentat de câştigarea încrederii bicicliştilor odată 
cu creşterea exeprienţei. La fel de important este şi 
faptul că participanţii la trafic devin mai obişnuiţi şi 
sunt conştienţi de existenţa bicicliştilor pe drumurile 
publice, cu cât numărul acestora creşte. Cum mai mulţi 
utilizatori de automobile încep să folosească bicicleta, 
înţeleg mai bine cum modul lor de a conduce afectează 
bicicliştii. 

19  WHO (2004)
20  Orașul Graz (2006)
21  WHO (2006)
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Figura 3:  Legătura între utilizarea bicicletei şi rata 
accidentelor

Sursa:  ECF 2011

6. Ciclismul conservă moştenirea urbană europeană

Oraşul european este unic. Are o structură compactă, 
permiţând convieţuirea, lucrul şi recreerea într-un 
cadru restrâns.  

Principalul mod de transport pentru activităţile zilnice în cele 27 de ţări membre UE
% mașină % transport public % mers pe jos % bicicleta % motocicleta % altele

EU 27 52,9 21,8 12,6 7,4 2,1 1,4
Belgia 61,2 16,5 5,1 13,4 0,4 1,1
Bulgaria 32,7 28,2 30,1 1,8 0,4 1,0
Rep. Cehă 36,2 36,8 15,8 7,2 1,5 0,5
Danemarca 63,4 11,8 3,7 19,0 0,2 1,6
Germania 60,9 14,8 7,1 13,1 1,5 1,4
Estonia 37,2 31,3 22,0 4,7 0,3 1,2
Grecia 46,1 25,1 16,5 2,7 7,3 1,6
Spania 47,4 30,2 14,5 1,6 3,7 1,2
Franța 63,7 20,1 9,4 2,6 2,3 0,7
Irlanda 67,7 14,2 12,2 3,2 0,4 1,3
Italia 54,4 18,2 14,4 4,7 5,2 0,9
Cipru 89,2 4,6 2,8 0,3 2,0 0,4
Letonia 29,0 63,3 25,1 7,5 0 0,9
Lituania 48,5 29,9 12,9 5,1 0,2 0,8
Luxemburg 63,6 28,4 5,7 1,7 0 0,1
Ungaria 28,2 35,3 11,6 19,1 1,2 0,2
Malta 64,7 25,9 5,9 0 0,6 1,0
Olanda 48,5 11,0 3,0 31,2 1,7 2,9
Austria 61,3 20,1 8,0 8,0 0,9 0,9
Polonia 43,0 31,4 14,2 9,3 0,6 0,2
Portugalia 52,9 21,9 17,7 1,6 1,1 1,4
Romania 30,3 26,5 28,9 5,2 0,5 1,5
Slovenia 68,4 10,3 12,6 6,9 0,7 0,4
Slovacia 32,3 30,9 22,9 9,5 0,5 0,6
Finlanda 61,9 12,6 10,2 12,5 0,1 2,4
Suedia 52,0 19,8 11,4 17,1 0,3 1,9
Regatul Unit 56,7 22,1 13,4 2,2 1,2 3,5

Tabelul 2: Principalul mod de transport pentru activităţile zilnice în cele 27 de ţări membre UE. 
 (Valorile lipsă pânâ la 100 % reprezintă categoriile ‘nu zilnic / periodic’ şi ‘nu răspund’. Eşantionul este de 

aproximativ 1.000 de persoane în fiecare ţară, cu excepţia Maltei, Ciprului şi Luxemburgului unde au fost 
intervievate aproximativ 500 de persoane.) 

Sursa:  Date de la Comisia Europeană (Publisher) (2011)

Bicicleta a fost primul mod de transport în masă în 
Europa la jumătatea secolului XX. Înainte şi după Al II-
lea Război Mondial, bicicleta era considerată un mod 
obişnuit şi acesibil de transport zilnic.22 

Încă din anii ’60 efectele sub-urbanizării cu aşezări cu 
o densitate scăzută şi dezvoltare dispersată au dus la 
o creştere a numărului de proprietari de autovehicole. 
Şofatul a devenit modul dominant de transport.23 
Distanţele mari au făcut ca mersul pe jos şi cu bicicleta 
să fie neatractive, dependenţa de transportul motorizat 
a crescut, lucruri ce au condus rapid la un declin urban.24 
Pe de o parte, această situaţie este încă valabilă, pe 
de cealaltă parte, au existat numeroase paradigme în 
procesele de planificare ale anilor ’90 pentru depăşirea 
consecinţelor paradigmei de “oraş al distanţelor 
scurte”. Mai mult, o tendinţă de re-urbanizare îţi face 
loc în numeroase ţări ale Europei, demonstrând astfel 
că tot mai multe persoane preferă să locuiască la oraş.25 

22  de la Bruheze, Veraart (1999)
23  Agenţia Europeană de Mediu (2006)
24  WHO (2006)
25  Priemus (2003)
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scurtă cu maşina generează mai muţi agenţi poluanţi 
decât una de lungă durată. Pentru a ilustra acest lucru: 
în toată Europa, 30 % din totalul călătoriilor cu maşina 
sunt mai scurte de 3 km, 50 % sunt mai scurte de 6 km.26 
Acest lucru lasă un potenţial uriaş pentru transferul 
modal.

În comparaţie cu alte domenii, problema reducerii 
emisiilor de CO2 în sectorul de transport este 
promiţătoare. Până la 13% din aceste emisii pot fi 
reduse (IFEU 2008). Oraşul german Mainy demonstrază 
că bicicletele au un potenţial de reducere a emisiilor 
de CO2 (a se vedea Figura 4).27  Un studiu al Grupului 
de Afaceri Publice al Cicliştilor Britanici arată că şi cea 
mai mică creştere în numărul cicliştilor poate reduce 
rapid emisiile din transport cu 6 % în Marea Britanie. O 
creştere a numărului bicicliştilor, comparabilă cu cea 
din Olanda (27 % din totalul călătoriilor este realizat 
cu bicicleta) ar putea duce la o reducere a emisiilor de 
CO2 cu până la 20 %.28 Chiar dacă automobilele electrice 
sau chiar cele cu emisii zero vor fi comercializate în 
viitor, tot nu vor putea atenua problemele de mediu 
cauzate de poluarea fonică, efectele de barieră şi 
impermeabilitate a solului, exploatarea resurselor şi 
gestionarea deşeurilor din automobilele uzate.

26  Dekoster, Schollaert (1999)
27  IFEU (2008)
28  Davies (1995)

Trei evoluţii actuale subliniază rolul crescând al zonelor 
urbane ca fiind de dorit pentru locuit. În primul rând, 
schimbările demografice: o populaţie îmbătrânită se 
bazează pe distanţe scurte şi servicii disponibile doar 
în zonele urbane. În al doilea rând, se înregistrază o 
creştere în dorinţa de a avea un stil de viaţă urban. 
Şi în al treilea rând, tendinţa gospodăriilor de a fi tot 
mai reduse ca dimensiune. Aceste considerente crează 
condiţii pentru ca bicicleta să devină principalul mod 
de transport în zonele urbane dense.Oraşelor europene 
le lipseşte spaţiul şi de aici rezultă nevoia unui sistem 
de transport eficient. Bicicleta combină aceste cerinţe. 
Este rapidă pe distanţe scurte (…), ocupă spaţiu puţin 
în deplasare şi parcare. Infrastructura pentru biciclete 
se potriveşte perfect în modelul istoric al oraşelor şi nu 
necesită neapărat intervenţii şi investiţii mari în spaţiul 
urban.

7. Ciclismul este o tehnologie verde

În timp ce schimbările climatice şi epuizarea resurselor 
de petrol sunt probleme constante ale politicii 
globale, efectele traficului motorizat asupra mediului 
înconjurător la nivel local reprezintă urgenţe: ex. 
nivelurile crescute ale emisiilor (NOx, CO, S) şi 
particulelor fine în oraşe. De exemplu, o călătorie 

Figura 4:  Potenţialul de economisire al CO2 în % prin acţiune
Sursa:  Urbanczyk 2011

Bibliografie facultativă:
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3. Cooperare şi gândire strategică

Comunicarea având ca scop schimbarea comportamentului 
nu are legătură doar cu promovarea şi marketingul 
ciclismului către “utilizatorul final”/utilizatorul de 
transport, adică fiecare participant la trafic. Mai mult, 
pentru favorizarea ciclismului, trebuie să includem şi 
comunicarea cu politicienii şi factorii de decizie. Prin 
urmare, acest capitol se va axa pe distingerea factorilor 
interesaţi, grupurilor ţintă şi a altor actori. De asemenea 
vor fi prezentate metode şi constatări pentru evaluarea 
actorilor şi factorilor cheie în politicile de ciclism, cu 
accent pe comunicare. Acest lucru serveşte obiectivului 
mobile2020 şi ajută în realizarea unei baze de cunoştinţe 
pentru multiplicatorii naţionali în conturarea proceselor 
de comunicare şi cooperare. 

Pentru a incuraja şi promova cu suces ciclismul, 
întotdeauna veţi avea nevoie de sprijinul şi ajutorul 
diverselor persoane interesate. Colaborările, 
parteneriatele şi alte tipuri de sprijin prezintă o 
importanţă ridicată pentru orice fel de acţiune ce 
urmează a fi întreprinsă, fie ea în cadrul unei administraţii 
publice, asociaţie de biciclişti sau alt tip de organizaţie. 
Totuşi, trebuie să vă decideţi asupra modului de 
colaborare, din moment ce mai mult ca sigur veţi avea 
nevoie de mai mulţi parteneri care nu sunt interesaţi 
în mod egal de toate acţiunile dumneavoastră.29 Este 
important de ştiut cum să comunicaţi cu aceste grupuri 
şi cum să îi faceţi parteneri în procesul de promovare al 
ciclismului. Definiţia persoanei interesate, rezultată în 
urma unei cercetări inter-disciplinare:30

“Persoanele interesate sunt persoane, grupuri sau 
instituţii ale căror nevoi sau interese contribuie la 
rezolvarea unei probleme (în cazul de faţă, utilizarea 
bicicletei ca mod de transport zilnic), nedefinite 
la început ca fiind pozitive sau negative. În cadrul 
proceselor (de implementare) îşi exprimă nevoile 
şi arată un oarecare interes. Contribuie la definirea 
şi formularea problemei pe baza cunoştinţelor şi 
aptitudinilor lor. Ei reprezintă o entitate importantă 
pentru soluţionarea problemei, prin evaluarea 
relevanţei şi practicabilitatea rezultatelor.”31

De cealaltă parte, actorii sunt reprezentaţi de 
persoanele sau instituţiile ce modelează o societate 
locală sau regională. Aceştia nu sunt neapărat persoane 
interesate, deoarece nu toţi contribuie la soluţionarea 
unei probleme specifice (potenţialul scăzut al mobilităţii 
bicicletei).

29 Extras din FGM-AMOR (Editor) (2011)
30 Însemnând: Cercetare ce include cunoştinţe practice şi 

ştiinţifice în sprijinul soluţionării problemelor
31 Becker, Jahn (2006)

Grupurile ţintă sunt reprezentate de utilizatorii/ con-
sumatorii de transport cărora li se cere să îşi schimbe 
modelele de mobilitate şi hărţile mentale. Aceştia pot 
fi segmentaţi pe criterii demografice, comportament 
sau stil de viaţă (a se vedea Capitolul 5). Într-un fel, 
şi municipalităţile (factorii de decizie/ politicienii sau 
funcţionarii publici) şi sectorul local de afaceri sunt 
grupuri ţintă, depinzând de perspectiva fiecărui part-
ener în implementare (fiec că face sau nu parte din 
administraţie, furnizori de  servicii sau ONG). 

Totuşi, persoanele interesate sunt membri ai publicu-
lui local. Ei reprezintă părţi ce pot afecta implemen-
tarea obiectivelor proiectului, ca de ex.:

• Politicieni/autorităţi publice/municipalităţi, 
administraţii de drumuri/locale/regionale/
naţionale,

• Poliţia,
• Companii/ sectorul local de afaceri,
• Profesionişti din domeniul sănătăţii, în special 

cei ce prezintă un interes în domeniul sănătăţii 
publice, sănătăţii mentale, prevenirea obezităţii,

• Agenţiile energetice,
• Organizaţii civice şi de mediu, grupuri de presiune, 

alte ONG-uri,
• Instituţii educaţionale: grădiniţe, şcoli, 

universităţi,
• Operatori de transport public,
• Sindicate,
• Camere de comerţ,
• Asociaţii de turism,
• Asociaţii profesionale şi economice,
• Media.

Desigur, persoanele interesate sunt consumatori, ciclişti 
şi pietoni de asemenea, iar acţiunile lor sunt influenţate 
de experienţele lor zilnice ca utilizatori ai sectorului de 
transport. Astfel încât ambele tabere – grupurile ţintă şi 
persoanele interesate sunt inter-conectate într-un mod 
complex.32 

Conform obiectivelor mobile 2020 cele mai importante 
persoane interesate sunt:

• Planificatorii urbani şi de transport de la nivel lo-
cal şi regional din administraţiile municipale (şefi 
de departament cât şi executanţi),

• Politicienii din consiliile primăriilor la nivel local/ 
regional,

• Planificatorii urbani şi de transport din firmele de 
consultanţă.

La modul general, putem afirma că o implicare bine 
direcţionată a persoanelor interesate poate ajuta 

32   Paragraf extras din Thiemann-Linden et al. (2010) 
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o fundaţie care îşi doreşte să facă din ciclism parte 
integrantă a culturii mobilităţii locale. Pentru a avea o 
bună implicare din partea persoanelor interesate ar trebui 
să luaţi în considerare următorii paşi:

• Care sunt persoanele interesate relevante 
pentru care parte sau obiectiv al proiectului? Ce 
argumente sunt mai potrivite pentru ei?  analiza 
persoanelor interesate (Capitolul 3.1)

• În ce mod ar trebui realizată comunicarea şi 
integrarea?  planul de implicare al persoanelor 
interesate (Capitolul 3.2)

• Cum pot fi persoanele interesate integrate pe 
termen lung?  crearea de reţele (Capitolul 3.3)

Factori cheie pentru o comunicare de succes

Referindu-ne la definiţia culturii mobilităţii (a se vedea 
capitolul de introducere al manualului) pot fi observaţi 
următorii factori esenţiali ai transformării către o 
cultură a mobilităţii mai durabile:33

• După toate discuţiile, disputele şi discursurile 
despre politice de transport, a apărut nevoia 
unui consens de lungă durată în cadrul diferitelor 
grupări politice din oraşe, cu privire la dezvoltarea 
urbană şi a traficului; o parte din acest proces este 
de fapt o cooperare la nivel de administraţie;

• Anumiţi actori cheie adeseori par a fi motorul 
continuării procesului de transformare;

• Paradigma dezvoltării urbane: Procesele raţionale 
de planificare trebuie să ia în considerare calităţile 
emoţionale, cum ar fi de exemplu conceptul de 
valoare ridicată a utilităţii spaţiilor urbane;

• Pentru a fi profesionişti, mecanismele de 
comunicare vor fi fost deja respectate în timpul 
proceselor de dezvoltare, cum ar fi comunicarea 
orientată pe campanii sau aspecte ale designului 
corporatist;

• Măsurile integrate au nevoie de consistenţa 
maturităţii tehnice şi de calitatea creativităţii, 
atât în măsurile de comunicare cât şi în cele de 
construire, în special când este vorba despre 
detalii;

• O perspectivă a utilizatorului şi din uşă în uşă 
pentru a sublinia serviciile multi-modale şi multi-
opţionale de transport;

Aspectele privind comunicarea sunt adresate pe diverse 
niveluri:

• În timpul realizării consensului şi cooperării între 
actorii profesionişti;

• În timpul schimbului de opinii şi cunoştinţe cu 
cetăţenii (învăţare reciprocă);

• În timpul interacţiunii cu participanţii la trafic 

33  Deffner/Goetz (2008)

(mai multă autoreglementare); 
• Comunicarea privită ca o ‘punere în scenă’ 

(păstrarea clienţilor pe baza factorilor vizuali şi 
emoţionali).

3.1 Analiza factorilor interesați

Întrucât este foarte important să ştim cum să comunicăm, 
să lucrăm împreună şi să implicăm diverse persoane 
interesate în procesul de promovare al ciclismului, o 
abordare care include analiza actorilor, este foarte 
utilă. 34 Cooperarea trebuie realizată într-o manieră 
specifică fiecărui grup de persoane interesate. Acestea 
includ politicieni, planificatori de trafic, comunitatea 
de afaceri, şcoli, susţinători sau membri ai unor grupuri 
de utilizatori de biciclete. Fiecare grup ţintă necesită o 
abordare specifică:

• Arătaţi susţinătorilor cât de valoroasă este 
contribuţia lor;

• Recunoaşteţi aptitudinile experţilor, chiar dacă la 
nivel politic există divergenţe;

• Oferiţi-le politicienilor subiecte ce ţin de politici; 
nu îi implicaţi în discuţii prea tehnice;

• Funcţionarii publici merită un tratament nuanţat: 
nu sunt responsabili de problemele politice, însă 
pot fi foarte influenţi.

Pentru a înţelege mai bine situaţia, analiza persoanelor 
interesate vă poate fi de ajutor. Astfel, un grup format 
din planificatori, utilizatori şi alte părţi interesate 
lucrează împreună la identificarea şi analizarea fiecărei 
persoane interesate, conform intereselor sale primare 
şi derivate. Cine sunt potenţialii aliaţi, susţinători sau 
opozanţi? Cât de influenţi sunt aceştia? 

Figura 1:  Structura de bază a unei analize a factorilor 
interesați 

Sursa:  Compilaţie proprie adaptată din GTZ /Godefrooij 
et al. (Ed.) (2009)

34 Capitolul 3.1 extras din GTZ (Editori)/ Godefrooij et al. (Ed.) 
(2009) şi editat
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Matricea din Figura 5 oferă o excelentă structură 
pentru analizarea diverselor grupuri ţintă şi a poziţiei 
lor. Folosind această matrice, puteţi identifica poziţia 
actuală a planificatorilor cheie şi unde anume aţi vrea să 
fie în timpul unui proces participatoriu şi de planificare 
sau în timpul activităţilor de multiplicare. Depinzând 
de nivelul de influenţă şi de atitudinea lor pozitivă sau 
negativă vis-a-vis de problema respectivă, persoanele 
interesate pot fi identificate ca fiind parteneri, opozanţi, 
susţinători sau dezinteresaţi. Desigur că acestea sunt 
categorii brute, însă vă pot ajuta în abordarea acestora 
atunci când le înaintaţi o problemă. 

Figura prezintă o matrice ce localizează diverşi 
actori conform atitudinilor lor şi influenţei în cadrul 
procesului de stabilire a politicilor. Săgeţile verzi 
indică mişcările dorite, în timp ce săgeţile roşii indică 
mişcările ce ar trebui prevenite. Ne dorim ca opozanţii 
să devină parteneri, susţinători sau, dacă nu reuşim, 
persoane dezinteresate. De notat că uneori susţinătorii 
sunt importanţi datorită faptului că pot conduce 
partenerii către angajamente solide. Se pot dezvolta 
noi parteneriate cu asociaţii similare (de ex. pietoni 
sau asociaţii ale seniorilor) prin extinderea sprijinului 
acestora pentru politicile ce includ ciclismul. Ar fi 
de folos realizarea a două versiuni a acestei matrici, 
ca parte a analizei iniţiale a persoanelor interesate: 
una care să arate situaţia curentă şi cealaltă care să 
arate cum am vrea să se deplaseze aceşti actori, într-o 
perioadă de timp cuprinsă între o lună şi un an, în cadrul 
procesului de planificare şi implementare. 

Astfel, va deveni clar dacă merită sau chiar este 
necesar să investim un efort susţinut în abordarea 
specifică a persoanelor interesate, şi ce putem realiza 
făcând acest lucru. Iniţiatorii acestor procese trebuie 
să îşi pună întrebarea: de ce trebuie să ne adresăm unui 
anumit grup şi cum putem face acest lucru cât mai bine. 
O înţelegere reală a intereselor şi obiectivelor acestora 
ne va face sarcina mai uşoară.

Porniţi de la o idee clară asupra obiectivelor, 
persoanelor interesate şi a celei mai potrivite abordări 
pentru fiecare în parte, iar apoi treceţi la intervenţii 
concrete. Amintiţi-vă că sunt mult mai mulţi factori 
decât cei menţionaţi anterior. Aceştia includ de 
exemplu mijloacele disponibile, aptitudinile şi calităţile 
(personale) ale celor ce trebuie să ducă sarcina la bun 
sfârşit, eficacitatea estimată a costurilor, etc.

3.2 Integrarea persoanelor interesate

Parteneriatele şi alianţele sunt foarte importante, 
deoarece pot aduce resurse cruciale în procesul 
de realizare al politicilor sau pot reduce costurile 
prin adăugarea de cunoştinţe, susţinători sau alte 

elemente care altfel ar necesita un efort suplimentar 
considerabil.35 Majoritatea grupurilor au o persoană 
cheie, al cărei sprijin explicit poate valida o nouă 
poziţie în rândul comunităţii sau grupurilor de alţi 
actori. Crearea de reţele aduce aceste grupuri împreună 
şi le menţine “în priză”, construind astfel o comunitate 
informată prin intermediul unui proces organic ce 
poate oferi sprijin nesperat în momentele cruciale ale 
procesului de realizare a politicilor.

O cooperare deschisă a tuturor persoanelor interesate 
este crucială pentru o strategie promoţională de 
succes, pentru concentrarea resurselor profesionale, 
organizaţionale şi financiare. Realizarea de reţele ale 
persoanelor interesate pare să fie o strategie de succes, 
în special la nivel regional, datorită faptului că la acest 
nivel se pot întâlni foarte des probleme şi condiţii 
asemănătoare.36

Metodele de implicare ale persoanelor interesate au fost 
descrise şi testate în cadrul Proiectului Active Access  (a 
se vedea referinţele). Ca şi sugestii pentru mecanisme 
de lucru prezentăm: mese rotunde la intervale de 
timp regulate, întâlniri, evenimente speciale, sesiuni 
de lucru şi chestionare de evaluare dar şi interviuri. 
Persoanele interesate ar trebui abordate într-o manieră 
care să îi facă să se simtă membri ai unei echipe ce 
conlucrează pentru atingerea unor obiective comune, 
pe care le înţeleg şi la care sunt angajate.

Atenţie specială: grupurile utilizatorilor de biciclete 
şi integrarea lor

Grupurile de utilizatori au un rol special în dezvoltarea 
şi implementarea politicilor de ciclism. Adeseori 
catalizează realizarea agendei şi cresc conştientizarea. 
Pot fi vocea utilizatorilor şi un bun gardian în ceea ce 
priveşte monitorizarea progresului.

Organizaţiile de biciclişti cunosc cerinţele ciclismului şi 
constrângerile ce trebuiesc îndepărtate. Experienţele 
din Programul Locomotives, derulat de Interface for 
Cycling Expertise, au arătat că organizaţiile societăţii 
civile şi activiştii pot avea un impact puternic asupra 
conştientizării şi dorinţei autorităţilor de a recunoaşte 
importanţa ciclismului pentru transportul urban şi 
dezvoltarea economică.

Atunci când este vorba de implementarea concretă a 
unor facilităţi rutiere, trebuie implicate comunităţile 
afectate. Motivele pentru implicarea comunităţilor 
sunt în număr de trei: În primul rând, oamenii ar 
trebui să aibă un cuvânt de spus cu privire la mediul în 
care trăiesc. În al doilea rând, chiar şi mai important, 

35 Chapter 3.2 taken from GTZ (Publisher) / Godefrooij et al. (Ed.) 
(2009) and edited

36 Paragraph taken from Planungsbüro VIA eG (2004)
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implicarea comunităţilor va duce la realizarea de planuri 
mai bune, de soluţii la probleme şi evitarea de greşeli 
costisitoare. În al treilea rând, atunci când grupurile 
ţintă au un oarecare simţ al proprietăţii sprijinul oferit 
procesului de implementare va creşte.

Nu este obiectivul Manualului de faţă să furnizeze o 
descriere detaliată a diverselor căi de facilitare a par-
ticipării grupurilor de utilizatori în cadrul politicilor şi 
planurilor de transport. Însă prezentăm cele mai uzuale 
metode:

• Discuţii pe focus grupuri pentru identificarea 
problemelor şi realizarea unui „inventar” al 
acestor provocări;

• Grupuri ale utilizatorilor/ grupuri operative care 
să articuleze şi prioritizeze nevoile utilizatorilor;

• Finanţările competitive sau alte forme permit 
grupurilor de utilizatori să participe mai mult sau 
să aibă mai multe iniţiative (ca de ex. programe de 
educaţie, Duminica pe bicicletă, rute sigure spre 
şcoală) în cadrul unui plan naţional sau regional 
de ciclism;

• Grupuri locale ale utilizatorilor/ grupuri operative 
implicate activ în planificarea şi implementarea 
acţiunilor privind ciclismul; şi

• Asociaţiile de utilizatori pot juca un rol major în 
întreţinerea şi operarea infrastructurii ciclistice 
construite.

3.3 Plan de integrare

Un instrument pentru integrarea sistematică a 
persoanelor interesate îl reprezintă realizarea unui 
plan special de implicare care defineşte strategiile de 
proiect pentru convingerea şi implicarea persoanelor 
interesate necesare. Un astfel de plan este utilizat în 
proiectul Active Access.37 Întrebări importante ale unui 
astfel de plan de implementare sunt, de exemplu:

37 Capitolul 3.3 extras din Thiemann-Linden et al. (2010) şi editat 

1. Structura

Vă rugăm completaţi următorul tabel şi adăugaţi alte 
detalii (dacă este necesar) în paragrafele următoare. 
A se vedea notele ajutătoare atunci când completaţi 
câmpurile tabelului.

2. Argumente convingătoare 

Aveţi în vedere rezultatele şi prezentările de la întâl-
nirea de început atunci când formulaţi argumentele, 
într-o manieră specifică, depinzând de fiecare persoană 
interesată în parte. Câteva exemple de argumente pen-
tru organizarea unui „autobuz uman” către şcoală:

• Mobilitate sănătoasă pentru copii şi părinţii ce îi 
însoţesc

• Siguranţă, asigurată de supravegherea adulţilor
• Distracţie pentru copii, călătorind acompaniaţi
• O mai bună pregătire pentru învăţare atentă, 

deoarece copiii fac exerciţiu fizic înainte de ore
• Evitarea utilizării maşinii (fără zgomot, fără 

ameninţări, protejează mediul)
• Timp liber pentru părinţi, care astfel nu vor trebui 

să-şi însoţească copiii în fiecare zi
• Nevoia de mai puţine spaţii de parcare în şcoli
• …

3. Pe cine să abordăm şi cum să facem acest lucru

Identificaţi persoane individuale ce urmează a fi con-
tactate şi scrieţi numele şi poziţia acestora. Luaţi în 
considerare cum vor fi contactaţi aceştia şi de către 
cine: de ex. prin e-mail, poştă, telefonic sau prin alte 
metode mai puţin convenţionale.

4. Strategia ulterioară

Propuneţi o strategie ulterioară pentru a vă asigura că 
persoanele interesate rămân implicate şi informate în/
despre proiect, cu ajutorul unor evenimente regulate, 
buletine informative, crearea de mese rotunde, acord-
area de premii/ cadouri şi aprecieri.

Abordare 
Persoane 
interesate 
relevante

Argumente convingătoare
Pe cine şi 
cum să abordăm Strategie ulterioară

• Autobuz 
uman 
spre 
şcoală

• Profesori
• Părinți
• Media
• …

• Copiii vor fi mai atenţi la ore
• Nu mai există nevoia de a în-

soţi copiii în fiecare zi la şcoală 
• Sănătate
• Mediu/Siguranţă

• Directorul şcolii prin tele-
fon 

• Reprezentantul părinţilor 
prin poştă

• Jurnalişti locali prin invi-
tarea la masă

• Întâlniri/Mese ro-
tunde, Buletine 
informative, Actu-
alizări prin inter-
mediul fotografiilor, 
imaginilor

… … … … …

Tabelul 3: Exemplu de structurare a persoanelor interesate şi reflectarea obiectivelor acestora şi metoda de abordare
Sursa:   Thiemann-Linden (2010)

Lectură facultativă:

Thiemann-Linden et al. (2010): Proiectul Active Access. Plan de Implicare a Persoanelor Interesate.
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4. Strategii şi elemente ale 
marketingului comunicării

Marketing-ul nu înseamnă doar publicitate şi relaţii 
publice, ci şi un concept pe termen lung, comprehen-
siv, bazat pe o idee principală, şi anume obiectivul -  
analog cu acest concept de marketing – de a dezvolta 
o ‘Propunere Unică de Vânzare (PUV)’ pentru produsul 
‘îmbunătăţirea utilizării bicicletei’.

Cum accentul principal este pus pe schimbarea compor-
tamentului şi nu pe consumul unui anumit bun, aplicăm 
marketingul social. O definiţie comună a marketingului 
social poate fi următoarea:38

Marketingul social reprezintă adaptarea tehnicilor de 
marketing comercial ce au ca scop provocarea unei 
schimbări în atitudine şi influenţează, susţin sau crează 
un proces de conştientizare în rândul normelor sociale, 
atitudinilor şi modelelor comportamentale.

Pentru a realiza o strategie pozitivă de marketing so-
cial, trebuie îndeplinite anumite criterii. În afară de 
schimbarea comportamentală, ca obiectiv principal, 
utilizarea cercetării de piaţă şi identificarea grupurilor 
ţintă reprezintă cerinţe centrale. Mai mult, grupurile 
ţintă trebuie să experimenteze concret anumite benefi-
cii, în sensul efectuării unui schimb. Aceste beneficii ale 
marketingului social, adeseori se regăsesc în viitor şi nu 
imediat după „cumpărarea” bunului. Mai mult de atât, 
marketingul social trebuie să conţină toate cele patru 
grupuri de instrumente ale marketingului tradiţional: 
produsul, preţul, comunicarea şi politica de distribuţie.

Obiectivul îl reprezintă influenţarea comportamentu-
lui prin intermediul diverselor activităţi de marketing. 
Făcând acest lucru, percepţia, atitudinea şi compor-
tamentul participanţilor la trafic vor fi afectate pozi-
tiv şi astfel vor ajunge să fie schimbate. Obiectivele 
marketingului social conţin în general patru tipuri de 
schimbări sociale:39

• Nivelul de informare al grupurilor ţintă va fi schim-
bat

• Grupul ţintă va fi motivat să desfăşoare o anumită 
activitate (de ex. procesul de vaccinare în şcoli)

• Durata rutinelor comportamentale va fi schimbată 
(fumatul, utilizarea maşinii, etc.)

• Atitudinile cu privire la o anumită problemă vor fi 
schimbate

38  Andreasen (1994)
39  Kotler/Roberto (1991)

Acest lucru arată că schimbările sociale dorite nu au ca 
obiectiv o singură schimbare, ci acest proces este mult 
mai complex. Este uşor să creştem nivelul informării (1) 
prin măsuri informaţionale. În acelaşi timp, oamenii vor 
fi motivaţi să întreprindă o anumită activitate, de ex. 
să utilizeze bicicleta mai frecvent (2). În plus, îşi vor 
schimba rutinele comportamentale – comportamentul 
în privinţa transportului (3). Cel mai dificil obiectiv de 
îndeplinit îl reprezintă schimbarea atitudinii (4).

Astfel, devine evident faptul că, doar punerea simplă 
în aplicare a campaniilor de informare şi creştere a 
conştientizării în scopul creerii de cunoştinţe, nu este 
suficientă. Mai mult, trebuie atinsă o re-interpretare 
a normelor şi valorilor societăţii, prin strategii de 
comunicare integrate, care să includă campanii de 
imagine, participarea persoanelor interesate şi un 
proces de comunicare internă în cadrul administraţiilor 
locale şi organismelor de planificare.

Procesul de selectare al măsurilor de marketing social 
este influenţat de modul în care sunt prezentate 
benefiicle şi costurile personale.40 Modul în care 
schimbarea poate fi legată de un beneficiu personal 
concret depinde de fiecare grup ţintă în parte şi rezultă 
în diverse combinaţii de măsuri: În cazul ‘schimbării 
comportamentului de transport către utilizarea mai 
frecventă a bicicletei’ beneficiul personal este concret 
iar costurile (schimbării rutinelor şi atitudinilor) sunt 
ridicate. Din aceste motive schimbările sunt dificil de 
realizat. În acest caz, instrumentele de comunicare sunt 
importante în special pentru a comunica beneficiile, 
într-o manieră clară, emoţională şi comprehensivă.

În general, o strategie de comunicare trebuie să 
explice cine, ce spune, cui spune, când spune şi prin 
ce mijloace realizează acest lucru. Cea mai eficientă 
abordare o reprezintă direcţionarea comunicării către 
grupurile interesate şi persoanele care intenţionează 
să îşi schimbe comportamentul. Campanii direcţionate 
către anumite grupuri ţintă, indivizi etc. trebuie să fi 
fost deja realizate la nivel local sau naţional, deoarece 
publicul va fi mai receptiv la încercările de influenţare 
a comportamentului şi atitudinilor. Este important să 
se cunoască nivelul la care a ajuns publicul general în 
cadrul procesului de schimbare al comportamentului, 
altfel se vor face cheltuieli inutile pe campanii care nu 
îşi vor atinge ţinta. Obiectivul de bază al strategiilor 
de comunicare îl reprezintă influenţarea publicului, 
suficient cât să încline balanţa în direcţia transferului 
modal şi al comportamentului mai sigur – cu cheltuieli 
minime. Odată ce balanţa a fost influenţată, este 
important ca procesul de schimbare a comportamentului 
să fie susţinut.41

40  Rangan et al. (1996)
41  Paragraf extras din Direcţia de Drumuri a Danemarcei (2000) (2
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4.1 Etape ale promovării ciclismului

O metodă de a vizualiza marketingul comunicării şi in-
ter-conexiunile sale cu aspectele ‘tari’ ale promovării 
ciclismului (planificare, infrastructură şi servicii) o 
reprezintă utilizarea unui model etapizat42 şi adaptarea 
acestuia la promovarea ciclismului:

Figura 6:  Etape ale promovării ciclismului
Sursa:  Compilaţie proprie, adaptată după Brandner 

(2000)

Figura 6 prezintă elemente ale marketingului alcătuite 
din marketing strategic şi operativ. Integrează etape-
le de analiză, prognoză (scenarii, brainstorming), re-
alizare (crearea unei viziuni şi implementare) şi control 
(evaluare). Aceste etape trebuie privite şi individual: 
principalul aspect îl reprezintă nivelul comunicaţional 
al marketingului. Acest lucru se referă în principal la 
etapa 4, în care marketingul operativ include întreg 
mixul de marketing: cele patru grupuri de instrumente 
– produsul, distribuţia, comunicarea şi preţul. În cazul 
nostru, prezintă interes doar strategiile de comunicare 
şi de produs, aplicabile imediat înainte de implemen-
tare.

4.1.1 Pregătirea: planificarea şi realizarea de 
parteneriate

Pentru promovarea ciclismului la nivel local, este indis-
pensabil un plan integrat, adoptat politic.43 Măsurile de 
comunicare ar trebui să fie deja integrate în strategia 
de ciclism sau PMUD (Plan de Mobilitate Urbană Durabil 
sau ceva similar; a se vedea Partea I Planificare). Este 
de dorit să se obţină acordul planului sau strategiei de 
la toate părţile afectate, pentru a economisi bani, pen-
tru a se asigura implicarea acestora în implementare şi 

42 Brandner (2000)
43 Capitolele de la 4.1.1 la 4.1.6 sunt editate şi extrase din 

Urbanczyk (2010)

pentru a reduce conflictele între diversele obiective şi 
proiecte. 

Disponibilitatea resurselor financiare trebuie asigurată 
încă de la început. Orice plan care nu are o componentă 
financiară bine definită este în pericol. Instituţiile pri-
vate sau alte organizaţii pot deschide noi oportunităţi 
financiare. Finanţările naţionale sau ale UE pot fi de 
asemenea disponibile pentru anumite măsuri. Un număr 
tot mai mare de organizaţii şi agenţii sunt interesate de 
reducerea utilizării automobilului şi creşterea utilizării 
bicicletei. Aceştia ar trebui implicaţi în pregătirea şi 
coordonarea strategiilor de ciclism. Potenţiali iniţiatori 
şi parteneri pot fi cu precădere din rândul persoanelor 
interesate listate în introducerea Capitolului 3.44 Alţi 
parteneri pot fi:

• angajatori

• vânzători şi producători de biciclete

O campanie integrată include realizarea unui design 
corporativ, utilizarea unei combinaţii de instrumente şi 
integrarea diverselor măsuri într-un tot unitar. O aseme-
nea aplicare sistematică a marketingului urmăreşte 
îndeplinirea schimbării comportamentului vis-a-vis de 
un bun social. Adresantul trebuie să vadă o abordare 
clară în toate activităţile derulate. Acestea pot include 
campanii de promovare (de ex. postere, afişe, spoturi 
radio şi TV etc.) cât şi metode convenţionale de relaţii 
publice (de ex. evenimente, competiţii, servicii sau in-
iţiative financiare, etc.).

4.1.2 Analiza situaţiei

Un punct important de plecare în adoptarea unui astfel 
de plan îl reprezintă evaluarea/ analiza situaţiei curente 
a ciclismului. Unele dintre aceste analize trebuie real-
izate oricum atunci când se prioritizează măsurile ce 
privesc planificarea, insfrastructura şi serviciile din do-
meniul ciclismului. Exemple care de asemenea pun ac-
centul pe probleme de comunicare mai sunt:45

• Accidentele şi „punctele negre” (de ex. o hartă a 
accidentelor, documentele poliţiei)

• Volumul traficului (de ex. dispozitive automate de 
numărare sau numărare manuală, chestionare)

• Modele de călătorie (de ex. analiza congestiilor 
din trafic)

• Satisfacţia utilizatorilor privind situaţia curentă 
(de ex. prin chestionare, studii)

• Structura traficului (de ex. prin inspectarea rutelor, 
facilităţilor de parcare, construcţia drumurilor)

44   Directia de Drumuri a Danemarcei (2000)
45  Centrul Naţional de Marketing Social (fără an)
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• Analiza companiilor favorabile ciclismului şi/
sau companiilor în care majoritatea angajaţilor 
utilizează bicicleta

• Structura traficului (de ex. prin inspectarea rutelor, 
facilităţilor de parcare, construcţia drumurilor)

• Analiza companiilor favorabile ciclismului şi/
sau companiilor în care majoritatea angajaţilor 
utilizează bicicleta

Aceste informaţii pot fi colectate la origine (prin 
cercetare primară cum ar fi numărătoarea, observarea, 
chestionarele, interviuri, întâlniri cu grupuri de lucru, 
consultări) sau prin intermediul altor modalităţi 
(cercetări secundare cum ar fi statistici, ziare, 
internet).46

Consultanţii externi pot furniza expertiză în cazul în 
care aceasta nu este disponibilă intern. Pe termen lung, 
angajarea de noi persoane cu experienţă este o idee 
foarte bună. Din ce în ce mai multe oraşe au un oficial 
responsabil de problema ciclismului.

4.1.3 Stabilirea obiectivelor

Fiţi clari cu privire la ce vreţi să obţineţi. Obiectivele 
dumneavoastră ar trebui să reflecte nevoile grupurilor 
ţintă (de ex. ciclism recreaţional, potenţiali ciclişti, 
ciclişti obişnuiţi) dar şi pe cele ale persoanelor interesate 
participante. Ţintele trebuie să fie ambiţioase dar 
realiste, şi trebuie să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor naţionale (dacă acestea există).

Conform Manualului de Marketing pentru Ciclism, 
obiectivele dumneavoastră trebuie să fie SMART 
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-
specific):47

• Specifice: Asiguraţi-vă că obiectivele se referă la 
anumite realizări şi că acest lucru nu înseamnă 
că sunt acţiunile pe care le întreărindeţi pentru 
a atinge obiectivele (un pliant promoţional 
nu reprezintă un obiectiv, ci o modalitate de 
îndeplinire).

• Măsurabile: Realizaţi obiectivele astfel încât să fie 
cuantificabile (de ex. procentaj, rată)

• Realizabile: Este obiectivul realizabil în contextul 
unui efort rezonabil şi al unei aplicări corecte?

• Relevante: Faceţi astfel încât obiectivele să fie 
relevante pentru nevoile consumatorilor 

• Încadrate în timp: stabiliţi date clare de început 
şi sfârşit.

Ţintele specifice ar putea fi reprezentate de schimbar-
ea mijlocului de transport de maşină la bicicletă cu x % 
într-o anumită perioadă de timp, reducerea accidentelor 

46  Comisia privind Strategia Naţională de Ciclism (2004)
47  Ibid.

majore ce implică ciclişti cu x % într-o anumită perioadă 
de timp, sau realizarea a x km de piste de biciclete.48

4.1.4 Planul de acţiune

Odată ce este clar ce doriţi să îndepliniţi, trebuie să 
definiţi modalitatea de îndeplinire. Un plan de acţiune 
trebuie să identifice nevoile grupurilor ţintă. Ce vor 
oamenii şi ce beneficii aşteaptă? Planul de acţiune 
trebuie să includă o listă de unelte utilizate (a se vedea 
cap. 4.2, 5, 6) şi cum este măsurat progresul (a se vedea 
cap. 7). Măsurile includ atât infrastructura cât şi măsuri 
de promovare sau alte măsuri „soft”. Strategia optimă 
pentru a obţine trecerea reală de la automobil la 
bicicletă combină o diversitate de îmbunătăţiri pentru 
ciclişti relaţionate cu restricţii pentru automobilişti. 
În materialul de faţă, sunt prezentate măsuri pentru 
servicii şi infrastructură, deoarece şi acestea necesită 
un efort comunicaţional. Noile piste de bicicletă, 
standuri şi hărţi trebuie percepute şi cunoscute ca fiind 
valoare adăugată.

Măsurile pot include:49

• Planificarea infrastructurii (de ex. rute şi reţele 
pentru biciclişti)

• Parcări pentru biciclete (de ex. mai multe standuri 
pentru biciclete, parcări, protecţie împotriva 
intemperiilor)

• O întreţinere mai bună a drumurilor (de ex. iarna)
• Siguranţă rutieră (de ex. tratarea „punctelor 

negre”)
• Restricţii privind utilizarea autovehicolelor (de ex. 

inchideri de drumuri, limitări de viteză)
• Inter-modalitate (de ex. permiterea bicicletelor în 

trenuri)
• Scheme de utilizare a bicicletei (de ex. biciclete 

pentru angajaţii unor companii)
• Evenimente (de ex. ziua bicicletei, ziua fără 

automobile)
• Campanii de informare şi creştere a conştientizării 

(de ex. campanii „cu bicicleta la servici”, 
promovarea noilor piste de biciclete, campanii 
pentru siguranţă)

• Instruire şi educaţie (de ex. instruiri specifice)

4.1.5 Stabilirea priorităţilor

Fiecare măsură trebuie descrisă clar, în mod ideal fiind 
însoţită şi de o imagine. Estimaţi costurile fiecărei 
acţiuni şi formulaţi alternative. Prioritizaţi-vă lista de 
măsuri încercând să evaluaţi impactul fiecăreia în ter-
meni de transfer modal (având în vedere faptul că o 

48   Direcţia de Drumuri a Danemarcei (2000)
49  Ibid.
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schimbare reală a comportamentului poate necesita 
mai multe luni). Întrebări ajutătoare pentru realizarea 
analizei pot fi:50

• Câte călătorii noi cu bicicleta va aduce noua 
măsură?

• Câte accidente în care sunt implicate bicicletele 
va preveni măsura?

• Câţi utilizatori rutieri vor fi afectaţi de măsură?

• Ce va însemna această măsură pentru utilizatorii 
rutieri?

• Ce procentaj din utilizatorii rutieri îşi va schimba 
comportamentul?

4.1.6 Implementarea

Realizarea coordonării dintr-un singur punct asigură o 
bună vedere de ansamblu asupra procesului. Un coor-
donator sau un expert extern ar trebui să se ocupe de 
supervizarea întregului proces. Acesta ar trebui să fie 
principala persoană de contact pentru toţi partenerii 
implicaţi. Fiţi pregătiţi să adaptaţi planul de acţiune ori 
de câte ori este nevoie, permiţând menţinerea echili-
brului între nevoile nou introduse şi cele care nu mai 
sunt de actualitate. Media va fi un actor important în 
procesul de comunicare cu grupurile ţintă. Ideal, media 
ar trebui implicată încă de la început, dar nu mai târziu 
de momentul inaugurării oricărei măsuri noi.

Cum evaluarea reprezintă o secţiune specială a acestei 
părţi, ea nu este menţionată în mod specific în etapele 
promovării (a se vedea cap. 7).

4.2 Elemente ale marketingului 
comunicării

4.2.1 Modele teoretice privind schimbarea 
comportamentului

Modelul trans-teoretic (MTT) reprezintă un model 
de acţiune în sociologia/ psihologia socială şi de me-
diu.51 Iniţial modelul MTT se bazează pe şase etape a 
schimbării comportamentului ce se succed în mod nat-
ural. Obiectivul modelului dezvoltat în 1982 de către 
Prochaska şi DiClemente îl reprezintă explicarea proce-
selor intenţionate de luare a deciziilor. Limita de timp 
este inclusă în mod explicit. Datorită acestui lucru este 
singurul model ce ia în considerare faptul că schimbar-
ea comportamentului are loc într-o manieră procesion-
ală şi că oamenii care îşi schimbă comportamentul se 

50  Ibid.
51 Sinteza MTT şi consideraţii extrase din Deffner/Götz (2008a) şi 

editate

află în diferite stadii. Mai mult, anumite etape se referă 
la faptul că, de exemplu, trebuie construite noi obicei-
uri şi rutine, pentru a preveni întoarcerea la vechile 
obiceiuri. În ceea ce priveşte acest aspect, modelul 
este eficient şi transferabil. Totuşi, până în prezent a 
fost utilizat în principal în relaţia cu un comportament 
neadecvat în ceea ce priveşte sănătatea, cum ar fi 
depăşirea unor vicii sau pentru promovarea exerciţiilor 
fizice. Este, totuşi, controversat în ceea ce priveşte 
corectitudinea analogiei ‘condusul automobilului = un 
lucru rău/ viciu’. În cazul nostru, accentul este pus mai 
mult pe schimbarea spre un anumit tip de comporta-
ment decât renunţarea la unul anumit.

Modelul trans-teoretic presupune că orice tip de schim-
bare comportamentală este un proces pe termen lung, 
ce trece prin mai multe etape. Iniţial, acesta este alcă-
tuit din şase etape ale manifestării schimbării compor-
tamentale.52 Pentru campania de imagine şi motivarea 
utilizării bicicletei (a se vedea cap. 6.1) modelul a fost 
redus la trei etape (a se vedea Figura 7):  

• Etapa preliminară, în care procesul de comunicare 
se foloseşte de argumente raţionale şi emoţion-
ale pentru o mobilitate fără emisii de CO2 şi care 
încearcă să provoace schimbări în modul de gân-
dire asupra mobilităţii. 

• Etapa de activitate, în care utilizatorii de autove-
hicole au şansa să încerce bicicleta sau mersul pe 
jos (pregătire şi acţiune)

• Etapa de confirmare (de întreţinere), ce are ca 
obiectiv toate persoanele care şi-au schimbat 
comportamentul în ceea ce priveşte mobilitatea, 
încercând să îi motiveze şi consolideze pe aceştia 
să rămână la noile obiceiuri. Această fază este cea 
mai importantă deoarece confirmarea schimbării 
comportamentului poate preveni o revenire la 
vechile obiceiuri, lucru adeseori întâlnit după un 
proces de schimbare al comportamentului.53

Figura 7:  Cele trei etape ale campaniei ‘Kopf-an: Motor 
aus’

Sursa: Compilaţie proprie adaptată din Fairkehr 2011

52 Keller (1998); Prochaska et al. (1994)
53  Fairkehr GmbH (2011)
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După AIDA, au mai fost dezvoltate numeroase alte mod-
ele,58 care sunt răspândite la scară largă în domeniul 
publicităţii/ promovării şi cercetării comunicaţionale. 
Modelele etapizate reprezintă mai mult o descriere a 
lanţurilor de reacţii decât o determinare a factorilor. 
Însă, într-adevăr, lipsesc două componente importante 
ale consumului clasic, la fel ca şi atunci când este vorba 
despre îndeplinirea unor anumite comportamente: pe 
de-o parte avem includerea comportamentului (impli-
carea). De cealaltă parte avem aşa-zisa experienţă a 
aplicării, însemnând că o persoană deja are o anumită 
experienţă în ceea ce priveşte comportamentul (dor-
it) în orice domeniu şi că aceste experienţe sau mai 
degrabă sub-aspecte ale experienţelor au fost pozitive 
pentru persoana în cauză.

Etapele din cadrul acţiunii de schimbare a comporta-
mentului nu sunt legate doar de proces. Mai mult, nu 
există o ordine a acestor etape, în sensul unei reacţii în 
lanţ. Acest lucru devine evident odată cu aşa-numitul 
model al celor 3 ierarhii: Lanţul de învăţare tipic ce 
subliniază modelul AIDA este

• învăţare (procesare cognitivă),

• simţire (procesare afectivă),

• acţiune (procesare conativă)

Însă cercetările au demonstrat că se poate produce şi 
o schimbare spontană a comportamentului. Acest lucru 
înseamnă că ‘acţiunea’ poate fi prima verigă din lanţ 
(acţionează-simte-învaţă) sau că ordinea poate fi de 
asemenea şi învaţă-acţionează-simte. În cadrul aces-
tor ierarhii, grupurile/persoanele ţintă – la fel ca şi 
în modelul trans-teoretic – se află în diverse stadii în 
care pot fi abordate. Pe lângă acest lucru, implicarea 
persoanelor/grupurilor ţintă joacă un rol semnificativ 
şi oferă diferite puncte de plecare pentru accesul la 
comunicare.

Concluzii

În ciuda tuturor constrângerilor pe care le prezintă, 
modelul AIDA poate fi folosit drept cadru în atingerea 
schimbărilor de comportament dorite. Pentru pro-
movarea ciclismului, cele patru etape pot fi adaptate 
în felul următor: 59

• Creaţi Conştientizare: Audienţa ţintă trebuie să ştie 
de existenţa unei oportunităţi pentru ciclism, pentru 
a fi în poziţia de a o alege   ‘‘Am văzut imagini 
grozave cu femei ce folosesc bicicleta‘‘.

• Generaţi Interes: În afară de conştientizarea iniţială, 
oamenii trebuie să fie curioşi şi interesaţi  ‘Poate 

58 Liebert (2003)
59 Listă editată şi adaptată după Comisia privind Strategia 

Naţională de Ciclism (2004)

Modelul trans-teoretic a fost deja evaluat la nivel em-
piric în ipotezele sale în diverse studii din diferite dome-
nii ale comportamentului privind sănătatea. Variabilele 
pot fi confirmate referitor la puterea lor de predicţie.54 
Totuşi: conform analizelor din diverse studii, modelul 
este potrivit să determine schimbări comportamentale 
pe termen scurt; efectele pe termen lung (mai mari de 
câteva luni) adeseori nu apar.55 Ca posibile motive, pot 
fi identificate următoarele aspecte:

• Activităţi precum ciclismul cuprind diverse modele 
comportamentale (diferite faţă de atunci când 
sunt în comparaţie cu fumatul).

• Separarea persoanelor pe un “nivel începător” 
este crucială pentru strategia de comunicare. 
Datorită complexităţii sale, această determinare 
este în continuare afectată de eşecuri.

• Un comportament activ fizic este influenţat de 
mulţi factori externi (vârstă, sex, statut socio-
economic), care nu sunt luaţi în calcul în cadrul 
modelului trans-teoretic.

Totuşi, utilizarea unui model cum este MTT pentru a 
fi capabili să gândim în avans cum poate lucra schim-
barea comportamentului, ne ajută la realizarea unei 
strategii de comunicare. Fără să avem ca bază un mod-
el, este posibil ca strategia noastră să se prezinte doar 
sub forma unor presupuneri şi a unei compilări haotice 
de măsuri.

Notă

Atunci când numiţi o agenţie de comunicare care 
să realizeze o strategie sau campanie, trebuie să 
existe referinţe în conceptul lor care să explice 
pe ce concept de comunicare se bazează experţii 
şi cum ar trebui acesta să funcţioneze.

Modele în promovarea impactului şi cercetării în 
domeniul comunicării

În acelaşi timp, modelul AIDA, dezvoltat acum mai bine 
de 100 de ani, este un model etapizat.56 A fost dezvoltat 
în 1898 de către E. St. Elmo Lewis şi a fost gândit ca 
fiind un set de linii directoare pentru vânzări.57 Acronimul 
A-I-D-A reprezintă:

• Atenţie (atenţia acordată unui produs), 
• Interes (interesul crescând pentru un produs), 
• Dorinţă (dorinţa de a cumpăra produsul promovat) 

şi 
• Acţiune (acţiunea de a consuma).

54  Prochaska et al. (1998)
55  Adams & White (2005)
56 Rezumatul privind AIDA şi consideraţiile au fost extrase din 

Deffner/Götz (2008a) şi editate
57 Bongard (2003)
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ar trebui să mă gandesc şi la ciclism.’’
• Treziţi Dorinţa: Interesul pasiv trebuie dezvoltat în 

dorinţa activă de a participa   “Mi-ar place să arăt 
aşa!“

• Invitaţi la Acţiune: Descoperiţi “declanşatorul” final 
ce poate face grupurile ţintă să acţioneze – cu alte 
cuvinte, începeţi să mergeţi cu bicicleta! “Este o 
ofertă de nerefuzat la magazinul de biciclete.“

Mergând mai departe, următoarele concluzii pot fi ex-
trase din modelele comunicaţionale: Nu există o ordine 
prestabilită între acţiune, învăţare şi simţire. Acest lu-
cru trebuie avut în vedere atunci când sunt realizate 
strategii concrete (modelul celor 3 ierarhii): 60

• Ordinea tipică învaţă-simte-acţionează se aplică 
dacă grupul ţintă este deja interesat de ciclism şi 
dacă poate fi abordat prin argumente. În acest caz, 
aspectele emoţionale ale ciclismului vor fi antici-
pate  ‘‘da, va fi distractiv şi pentru mine‘‘ iar acest 
lucru va conduce la adoptarea unui anumit compor-
tament.

• Secvenţa acţionează-simte-învaţă se aplică dacă 
există un eveniment spontan la început, de exem-
plu existenţa celei mai mici posibilităţi de efectuare 
a unui test pe bicicletă. În primul rând poate exista 
o conversie afectivă a evenimentului experimen-
tat, deci se produce un efect de învăţare‘‘ A fost 
foarte plăcut – aş putea face asta mai des!‘‘

• În afară de cele de mai sus, mai poate exista şi 
secvenţa învaţă-acţionează-simte. În acest caz, de 
exemplu, persoana se ocupă de susţinerea argu-
mentelor în favoarea ciclismului, datorită faptului că 
mulţi colegi aleg să meargă cu bicicleta la servici. 
Astfel, apariţia unui nou comportament se poate re-
aliza datorită acestui fapt. Mai târziu poate apărea 
şi atitudinea pozitivă  ‘‘Oare ar trebui să încerc şi 
eu?‘‘

• În sfârşit, poate fi posibilă şi ordinea simte-
acţionează-învaţă, în cadrul căreia adresantul 
este reprezentat de nivelul emoţional – de exem-
plu cu ajutorul unei tehnologii de ciclism foarte 
atrăgătoare, care mai târziu poate declanşa efectul 
de învăţare. 

• Evitaţi efectul de bumerang: Este important să nu 
uităm că există şi riscul apariţiei unor atitudini neg-
ative datorate publicităţii mesajelor. Acest lucru se 
poate întâmpla mai ales în legătură cu subiectele 
de mediu şi CO2 (reacţie posibilă: ‘Nu vreau să mai 
aud despre acest lucru!’). În cazul acesta, este bine 
să ne gândim la următorul lucru: Este esenţial să 
luăm în considerare beneficiile, distracţia şi atitu-

60 Rezumat şi consideraţii extrase din Deffner/Götz (2008a) şi 
editate

dinile specifice fiecărui grup ţintă şi să comunicăm 
obiectivul principal întâmplător: “Apropo, reduce şi 
emisiile de CO2“.

4.2.2 Care este mesajul?

Într-adevăr, ciclismul oferă multe beneficii, însă pro-
movarea tuturor acestor beneficii către toată lumea 
în acelaşi timp nu va avea succes.61 Mai degrabă, este 
recomandat să identificăm punctele de vedere, nevoile 
şi mesajele ce vor atrage cel mai mult grupurile ţintă.62

Din motive ale efectului de bumerang (a se vedea capito-
lul 4.2.1), promotorii ciclismului nu ar trebui să se axeze 
doar pe mesajul “salvaţi mediul înconjurător”. Pentru cei 
pentru care mesajul este convingător, probabil au fost 
deja atraşi. Decât să se continue cu acest mesaj, care nu 
are sau are un efect foarte scăzut, trebuie promovate alte 
mesaje pentru alte audienţe.

Mesajele cheie ar trebui să invoce emoţiile pozitive 
prin transmiterea spiritului de distracţie şi bucurie, lib-
ertate şi independenţă, pe care le oferă ciclismul (sau 
orice altă imagine pozitivă considerată a fi atractivă 
pentru segmentul respectiv de populaţie). Promovarea 
trebuie să încurajeze oamenii să utilizeze bicicleta prin 
crearea de asocieri pozitive cu ciclismul. Cum compor-
tamentul în ceea ce priveşte transportul este adeseori 
iraţional, activităţile promoţionale ce pun accentul pe 
motive raţionale pentru ciclism, au inevitabil un succes 
mai mic.

A se vedea Tabelul 4 pentru exemplu de mesaje desti-
nate diverselor grupuri ţintă.63

Grup țintă Mesaj

Școlari
Ciclismul este distractiv, te face să te 
simţi liber şi independent. Şi tu faci 
parte din trafic.

Adulți Ciclismul este distractiv, te menţine în 
formă şi sănătos.

Navetiști Ciclismul economiseşte timp şi bani şi 
te menţine în formă.

Ciclişti 
începători Ciclismul este rapid, uşor şi flexibil.

Femei Ciclismul este şic, distractiv şi mode-
lează corpul.

Imigranți
Ciclismul înseamnă libertate de miş-
care şi independenţă. Este rapid şi 
uşor.

Vârstnici Ciclismul este relaxant şi sănătos.

Șoferi Ciclismul este rapid şi convenabil şi în 
plus, economiseşte bani.

Tabelul 4:   Exemple de mesaje pentru diverse grupuri   ţintă
Sursa:    Compilaţie proprie adaptată după Urbanczyk   

(2011)

61  Capitolul 4.2.2 preluat din Urbanczyk (2010) şi editat
62  Comisia privind Strategia Naţională de Ciclism (2004)
63  Idem.
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Mesaje mai ample pot fi cele motivaţionale cu privire 
la siguranţa şi respectul reciproc în rândul tuturor 
utilizatorilor rutieri. Mesajele se pot adresa şi altor 
utilizatori rutieri, cum ar fi şoferii. Trebuie evitate 
campaniile ce denigrează şoferii.

Chiar şi în locurile cu nivel ridicat al ciclismului în care 
beneficiile acestuia sunt vizibile oricui, este de dorit să 
se consolideze asocierile pozitive. Copenhaga, unul din 
cele mai avansate oraşe în domeniul ciclismului, a folosit 
cu succes campania “Cu bicicleta prin Copenhaga” 
pentru a reaminti cetăţenilor cât de atractiv este 
ciclismul – şi astfel cât de înţelegători sunt locuitorii 
oraşului datorită ciclismului.

Putem promova beneficiile unei noi rute pentru ciclism 
ca fiind “o modalitate agreabilă, rapidă şi convenabilă 
pentru a merge la cumpărături”, în loc să spunem că 
este “o rută creată de consiliul local pentru a devia 
ciclismul de pe strada principală”.64

4.3 Design corporativ

Indiferent dacă planificaţi o campanie mai largă sau 
măsuri singulare, o etapă importantă a unui marketing 
eficient şi de succes îl reprezintă realizarea unui design 
corporativ. Designul trebuie să fie unic şi să aibă priză 
la public, dar să şi reprezinte produsul: mobilitatea 
ciclismului. Logo-ul, ca simbol auto-explicativ, trebuie 
să fie prezent pe toate elementele relevante pentru 
ciclism din oraş (indicatoare, puncte de informare, 
postere, reclame, internet, etc). La fel ca oricare alt 
produs, mobilitatea ciclismului obţine astfel o identitate 
odată cu realizarea logo-ului şi designului corporativ. În 
toate elementele de informare şi marketing, aspectul 
estetic – atractivitatea vizuală – trebuie să fie valorificat. 

Figura 8:  Logo-uri ce integrează un mesaj pozitiv şi 

 elemente locale: Copenhaga şi Munchen.
Sursa:  www.ibikecph.dk, www.radlhauptstadt.münchen.

de

64  Comisia privind Strategia Naţională de Ciclism (2004)

Logo-ul este purtătorul mărcii “mobilitatea ciclismu-
lui” şi transmite acest mesaj. Chiar dacă se realizează 
un logo însoţit de cuvinte sau doar un logo, acest luc-
ru depinde de circumstanţele locale, de prezenţa al-
tor măsuri de marketing anterioare (de ex. brandul de 
marketing al oraşului) etc. Majoritatea logo-urilor au 
încorporată o anumită specificitate a oraşului/ locului 
respectiv, fie că este vorba despre culoare, abrevieri, 
forma oraşului sau un monument al acestuia. Se reco-
mandă realizarea unui design corporativ care să includă 
un logo, împreună cu ajutorul unei agenţii de publici-
tate. În mod ideal, logo-ul ar trebui să aibă următoarele 
caracteristici: 

• Identificarea cu uşurinţă a “bicicletei” sau “mobil-
ităţii ciclismului”

• Să fie recunoscut cu uşurinţă

• Să transmită ideea de “viteză”

• Să aibă o legătură emoţională

• Să prezinte aspecte specifice ale locului/oraşului 
respectiv (culori, scurtături, etc)

În plus faţă de logo, trebuie realizat şi un slogan uşor 
de reţinut şi atrăgător. Culorile şi textul trebuie să fie 
în concordanţă cu logo-ul. Sub acest aspect, trebuie 
prezentată mobilitatea ciclismului astfel încât fiecare 
cetăţean să poată identifica mesajul.

Marca (logo-ul + sloganul) trebuie să ajute la realizarea 
unui produs unic în ceea ce priveşte mobilitatea ciclis-
mului. Acest produs trebuie să fie uşor sesizabil în cad-
rul altor mijloace de transport, iar acest lucru se poate 
realiza doar la nivel emoţional.
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5. Identificarea grupurilor ţintă

În general, ciclismul este potrivit pentru toată lumea: tin-
eri şi vârstnici, bărbaţi şi femei, celor din diferite categorii 
sociale, şi în multe cazuri, celor cu dizabilităţi. Aşa cum 
a fost menţionat în capitolul 4.2.2, un mesaj singular nu 
este potrivit unei varietăţi asa mare de oameni. Mesajele 
trebuie realizate astfel încât să se adreseze diverselor 
nevoi şi cerinţe ale fiecărui grup identificat. 

Pentru a schimba comportamentul de transport al oame-
nilor, trebuie să privim nevoile acestora, atitudinile şi 
motivele pentru care au optat pentru un anumit gen de 
mobilitate. Există diverse căi de identificare a caracteris-
ticilor şi de grupare a oamenilor cu nevoi similare. Aceste 
lucruri vor fi descrise în sub-capitolele următoare.66, 67

5.1 De la segmentare la orientare

Există două etape succesive în procesul de marketing:68 
segmentarea şi orientarea (a se vedea Figura 9). Seg-
mentarea înseamnă divizarea consumatorilor ce au 
aceleaşi nevoi, în sub-grupuri. Astfel vom avea un grup 
de oameni cu aceleaşi nevoi, cărora ne vom putea dre-
sa direct. Criteriile pentru segmentarea consumatorilor 
pot fi, de exemplu, vârsta, sexul, mediul în care trăi-
esc, locul de muncă, posedarea sau nu a unei biciclete, 
sau atitudinea faţă de diverse modalităţi de transport.

Organismul guvernamental Transport for London – TfL 
(Transport pentru Londra) a divizat piaţa ciclistică din 
Londra (persoanele care deja utilizau bicicleta) în opt 
segmente, după tipul de ciclişti, frecvenţa şi scop. Anal-
iza tuturor călătoriilor realizate cu bicicleta a arătat că 
70 % din cei care merg cu bicicleta sunt ciclişti ocazion-
ali (de ex. în timpul verii, în scop recreaţional sau pen-
tru realizarea cumpărăturilor, la sfârşitul săptămânii, 
navetiştii atunci când vremea este favorabilă, etc.) iar 
restul de 30 % din totalul cicliştilor londonezi reprezintă 
80 % din totalul călătoriilor cu bicicleta. Pentru acest 
grup, nu mai este nevoie de muncă de convingere. 
Obiectivul este reprezentat de sprijinirea şi încurajarea 
comportamentului lor (de ex. prin îmbunătăţirea facil-
ităţilor) din când în când (a se vedea cap. 4.2.1 – mod-
elul trans-teoretic). 

Persoanele care merg cu bicicleta ocazional reprez-
intă 25 % din totalul călătoriilor, şi din acest motiv sunt 
grupul cel mai interesant. Aceştia sunt deja dispuşi să 
meargă cu bicicleta şi astfel reprezintă cel mai bun 

66  Deffner şi alţii (2009)
67  Cycling England (fără an)
68  Capitolul 5.1 extras din Urbanczyk (2010) şi editat

Studiu de caz: „Cu bicicleta prin Copenhaga”

Prin această campanie, Copenhaga se pro-
movează singură, atât cetăţenilor proprii cât şi 
străinilor, ca fiind locul cel mai bun pentru ciclism. 
Cunoaşterea faptului că străinii percep cultura 
ciclismului ca fiind specială, îmbunătăţeşte ati-
tudinea locuitorilor oraşului asupra ciclismului. 
Acest fapt crează un cerc consolidat pozitiv.

Termenul “Copenhagizare” a evoluat şi a devenit 
sinonim cu planificarea şi designul de succes în 
rândul planificatorilor urbani, ce pune în centrul 
atenţiei pietonii şi bicicliştii, şi reprezintă un 
beneficiu pentru locuitori, mediul înconjurător şi 
vitalitatea oraşului.

Această campanie promoţională este, totuşi, 
doar o parte dintr-un plan mai mare ce prevede 
creşterea nivelului de biciclişti în Copenhaga şi 
îmbunătăţirea calităţii ciclismului în oraş.65 

Lectură facultativă:
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (fără an): Unelte 
pentru implementarea unui sistem corporativ de 
ciclism (Toolkit for the implementation of a cor-
porate cycling system). Bolzano/Bozen, oraşul 
prieten al bicicletei.

65 Consorţiul PRESTO Fişă informativă privind campanile mari de 
promovare
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grup ţintă pentru a fi încurajat să utilizeze bicicleta mai 
mult, prin intermediul unor abordări promoţionale (de 
ex. prin furnizarea mai multor informaţii privind rutele, 
prin oferirea de instruire sau consultări individuale).

Rămân 85 de procente din totalul populaţiei Londrei 
care nu utilizează deloc bicicleta (persoane ce nu deţin 
o bicicletă, nu au abilităţi de a merge cu bicicleta sau 
care au o percepţie negativă asupra ciclismului. Abor-
darea acestui grup reprezintă o provocare, însă (cu 
ajutorul segmentării acestui grup) cel puţin unii dintre 
aceştia pot fi convinşi cu ajutorul unor campanii pro-
moţionale sau oferte de instruire.69

Studiul londonez evidenţiază clar diversele grupuri 
ţintă potenţiale, ce se găsesc în interiorul grupului mai 
mare de non-biciclişti: diverse grupuri structurate pe 
vârstă şi sex dar şi grupuri formate din navetişti, elevi, 
studenţi, pensionari etc. În general, aceştia pot fi dis-
tinşi după orientările şi atitudinile ce le formează stilul 
de viaţă şi de mobilitate. Activităţile promoţionale pot 
fi adresate diverselor nevoi şi dorinţe specifice, într-un 
mod mai direct, dacă se utilizează mesajele, canalele 
şi media potrivite.70  

Într-o a doua etapă, aceste sub-grupuri ce au anumite 
caracteristici comune, sunt evaluate conform potenţia-
lului lor de a începe să utilizeze bicicleta. Este cel mai 
bine ca accentul să se pună în primul rând pe grupuri-
le care sunt cel mai probabil să fie receptive (grupuri 
potenţiale). Apoi vă puteţi concentra resursele pentru 
satisfacerea nevoilor şi dorinţelor lor. 

În etapa trei, se are în vedere următorul grup ţintă. 
Acest proces este denumit “orientare”. Cu titlu de 
exemplu, vom prezenta în sub-capitolele următoare  
câteva grupuri ţintă. 

Figura 9:  De la segmentare la orientare
Sursa:  Compilaţie proprie

69  Cycling England (fără an)
70  Öhmann (2009)

5.2 Abordări pentru identificarea 
grupurilor ţintă

Faptul că oamenii au nevoi şi motivaţii diferite reprez-
intă un motiv pentru orientarea eforturilor de pro-
movare. Aşa cum am menţionat deja, este de ajutor 
să ne concentrăm măsurile comunicaţionale pe anumite 
grupuri ţintă care au potenţialul cel mai mare de a-şi 
schimba comportamentul în ceea ce priveşte ciclismul. 
În cele mai multe cazuri, bugetul nu este suficient pen-
tru adresarea tuturor grupurilor în acelaşi timp. Exem-
plele următoare prezintă diverse metode de segmen-
tare a populaţiei.

În cadrul cercetării de marketing, grupurile ţintă 
reprezintă grupuri ce sunt văzute ca potenţiali consu-
matori şi utilizatori de produse şi servicii. Aşa cum am 
menţionat în capitolul 4, domeniul marketingului social 
nu se referă la promovarea de produse consumabile, ci 
la creşterea conştientizării asupra problemelor sociale 
şi schimbărilor comportamentale. În acest caz, vor fi 
adresate acele grupuri ţintă care reprezintă o impor-
tanţă relevantă pentru problema specifică, şi pentru 
care probabilitatea adoptării ideilor şi comportamente-
lor promovate, este foarte ridicată. Grupurile ţintă pot 
fi caracterizate prin

• O anumită stare a vieţii sau atribute socio-demo-
grafice, 

• Un anumit comportament (al utilizatorului),

• Anumite opinii generale, de ex. idei şi atitudini 
similare în ceea ce priveşte viaţa. În domeniul 
marketingului privind modul de viaţă, sunt adre-
sate atitudinile generale, stilurile de viaţă şi 
preferinţele stilistice.

În concordanţă cu această abordare, prezentăm ur-
mătoarele segmentări ale grupurilor ţintă, relaţionate 
cu mobilitatea ciclismului. Grupurile ţintă nu vor fi iden-
tificate doar prin diferenţierea între grupurile de utili-
zatori ai unui mod de transport şi altul, cum ar fi şoferi, 
utilizatori ai transportului public în comun, etc. Există 
abordări simple pentru a caracteriza grupurile ţintă 
conform atributelor socio-demografice. De exemplu, 
grupurile de vârstnici, elevi, angajaţi sunt într-adevăr 
cel mai des întâlnite, însă reprezintă o diferenţiere mai 
mult sau mai puţin brută. Luarea în considerare a sti-
lurilor de viaţă ale indivizilor, reprezintă un rol impor-
tant în adresarea diverselor grupuri ţintă. Într-o primă 
etapă, asemenea grupuri model segmentează întregul 
spectru al populaţiei – şi toate atitudinile, comporta-
mentele şi stilurile de viaţă ce apar. Apoi, unul sau mai 
multe grupuri pot fi selectate ca fiind grupuri ţintă.
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5.2.1 Segmentarea pe vârstă, demografie sau 
faze ale vieţii

O modalitate comună şi practică de segmentare a pop-
ulaţiei o reprezintă segmentarea pe vârstă sau demo-
grafie. Aceste criterii sunt folosite deoarece se presu-
pune că aceste grupuri prezintă nevoi şi pre-condiţii 
specifice, ca de ex.: 

• Elevii, mai ales cei în clasele mai mari, reprez-
entând un grup ciclistic foarte activ

• Pensionari activi
• Tineri ce obişnuiau să pedaleze, însă şi-au pierdut 

acest obicei.71 

Însă în afară de segmentarea pe vârstă, demografia 
include şi alţi factori, cum ar fi sexul, contexte 
teritoriale sau nivelul educaţiei.

O altă abordare a segmentării se referă la diversele 
stadii ale vieţii. În cadrul proiectului ‘Lifecycle’, sunt 
identificate anumite oportunităţi în care se poate 
produce schimbarea comportamentului vis-a-vis de 
transport. Aceste schimbări pot fi folosite pentru 
promovarea ciclismului.

Cheia pentru încurajarea ciclismului ca fiind un obicei 
de lungă durată, o reprezintă prezentarea beneficiilor 
către populaţie, în anumite perioade de timp ale 
vieţii lor, atunci când este cel mai probabil să îşi re-
gândească obiceiurile zilnice privind mobilitatea şi/
sau atitudinile în ceea ce priveşte activitatea fizică şi 
sănătatea personală.72

Manualul de implementare al proiectului Lifecycle 
enumeră următoarele oportunităţi pentru schimbarea 
comportamentului de călătorie:

• Naşterea copiilor

• Începerea grădiniţei

• Învăţarea mersului pe bicicletă

• Începerea şcolii primare

• Începerea gimnaziului

• Permisul de conducere (moped, motocicletă, 
maşină)

• Începerea ciclului universitar

• Prima angajare (inclusiv ucenicia)

• Întemeierea unei familii

• Schimbarea reşedinţei

• Schimbarea locului de muncă

• Îngrijirea unui membru al familiei

• Pensionarea 

71 Listă preluată din Comisia privind Strategia Naţională de Ciclism 
(UK) (2004)

72 Paragraf extras din FGM-AMOR (Editor) (2011)

• Implicarea socială şi activităţi de recreere

Procentul populaţiei care se află în fiecare fază a vieţii 
poate fi estimat aproximativ, chiar şi fără consultarea 
datelor statistice.

Figurea 10:  Oportunităţi în viaţă, în care se formează 
noi rutine şi în care schimbările vis-a-vis de 
comportamentul faţă de călătorii sunt mai uşor 
de realizat. 

Sursa: Compilaţie proprie

5.2.2 Segmentarea pe obiceiuri de ciclism 
specifice

O abordare pentru identificarea grupurilor ţintă căro-
ra să li se adreseze măsuri de promovare a ciclismului 
este prezentată în cadrul proiectului PRESTO (Figura 
11). Această abordare identifică patru grupuri ţintă dif-
erite, referitoare la variaţia obiceiurilor de ciclism şi 
frecvenţă: 73

Cicliştii competitivi reprezintă cel mai mic grup. Aceş-
tia utilizează bicicleta din motive sportive. Astfel nu 
există o nevoie de influenţare directă prin intermediul 
promovării, însă există nevoia de a-i încuraja în contin-
uare să folosească bicicleta şi pentru alte motive, nu 
doar sportive. Aceştia pot fi consideraţi de asemenea ca 
fiind o formă de ciclişti recreaţionali.

Bicicliştii obişnuiţi sau de nevoie (bicicliştii de zi-cu-zi) 
reprezintă un grup mai mare. Ciclismul obişnuit include 
orice fel de ciclism care nu este realizat în scop rec-
reaţional, sportiv ci doar ca mijloc de transport. As-
pectul privind menţinerea siluetei este doar un efect 
secundar pozitiv. Bicicleta este utilizată în fiecare 
săptămână sau chiar zilnic, pentru scopuri specifice (de 
ex. mersul la cumpărături, efectuarea navetei, vizite 
la prieteni etc.). Aceşti ciclişti sunt deja conştienţi de 

73  Următoarele paragrafe extrase din Urbanczyk (2010)
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beneficiile ciclismului, însă tot necesită să fie recom-
pensaţi şi reasiguraţi.

Bicicliştii recreaţionali merg rar cu bicicleta, şi doar cu 
scopul de a se recrea, de ex. la sfârşit de săptămână. 
Aceştia nu privesc bicicleta ca fiind un mijloc de trans-
port pentru utilizare zilnică. Mai mult, ei privesc bici-
cleta ca fiind un mod de distracţie, de aventură şi de 
a ieşi în natură. Acest grup uriaş prezintă un potenţial 
enorm în toate oraşele şi ar trebui abordat prin campa-
nii, evenimente, teste şi alte mijloace de promovare.

Bicicliştii potenţiali (sau cei care nu pedalează) 
reprezintă cel mai mare grup; aceştia nu au mai mers 
cu bicicleta de peste un an, dar totuşi majoritatea ar 
putea lua în considerare ciclismul dacă condiţiile ar fi 
mai bune. Campaniile de promovare ţintite ar putea 
avea un efect promiţător asupra multor sub-segmente 
din acest grup.

Deşi fiecare oraş european, fie el campion, în ascensi-
une sau începător, prezintă un procent diferit de ciclişti 
potenţiali, competitivi, recreaţionali şi obişnuiţi, trans-
formarea bicicliştilor potenţiali sau recreaţionali în uti-
lizatori zilnici ai bicicletei, reprezintă un obiectiv  co-
mun al oricărei politici de ciclism. Figura 11 subliniază 
o schimbare dorită între aceste grupuri ţintă, pentru o 
rată mai mare a ciclismului.

Pentru a identifica ce grup şi în ce proporţie există în 
cadrul unei populaţii, de ex. în cadrul unui oraş, se 
poate realiza un sondaj reprezentativ. Întrebările ar 
putea conţine obiceiuri şi frecvenţe în ceea ce priveşte 
ciclismul, dar şi scopul călătoriei pentru care este fo-
losită bicicleta, fie ca mijloc de transport fie ca mijloc 
recreaţional.

Figura 11:  Grupurile ţintă şi schimbarea dorită
Sursa:  Urbanczyk 2011

5.2.3 Segmentarea pe aşezare geografică sau 
localizare

O metodă simplă de segmentare a populaţiei o reprez-
intă aşezarea geografică sau localizarea. Acest lucru 
poate fi de ajutor dacă, de exemplu, se are în vedere 
încurajarea utilizării bicicletei spre locul de muncă. 
Poate însemna orientarea către acele persoane ce lo-
cuiesc sau lucrează la o anumită distanţă faţă de o rută 
ciclistică, sau către persoanele ce lucrează într-o an-
umită locaţie. Pentru a realiza acest lucru, veţi avea 
nevoie de infomaţii de bază privind modelele de trans-
port ale grupului respectiv.”74 

Un alt exemplu îl reprezintă promovarea soluţiilor al-
cătuite din combinarea mersului pe jos cu cel cu bici-
cleta. Măsurile de promovare se pot axa pe navetiştii 
care locuiesc în jurul staţiilor de transport în comun. 
De asemenea pot fi realizate programe de genul „cu 
bicicleta la şcoală” pentru acele grupuri de elevi ce lo-
cuiesc în vecinătatea unei şcoli.

5.2.4 Segmentarea pe stiluri de mobilitate

Cercetările au arătat că alegerea unui anumit mijloc de 
transport nu se bazează doar pe raţiune, ci şi pe impor-
tanţa emoţiilor şi simbolismului – poate chiar mai mult 
pe acestea din urmă. De-a lungul ultimilor 15-20 de ani, 
cercetările au fost realizate prin prisma efectelor pro-
duse de emoţii asupra comportamentului de transport. 
Una dintre abordările sociologice este reprezentată de 
analiza aspectelor ce au legătură cu un anumit stil de 
viaţă (sau mod de a trăi), deoarece acestea includ di-
mensiunile emoţionale şi simbolistice. Modelele de sti-
luri de viaţă sunt bazate pe înţelegerea că în cadrul dif-
eritelor grupuri sociale, sunt împărtăşite valori, norme, 
orientări şi atitudini similare. Orientările de bază ale 
unui stil de viaţă cuprind modele cu privire la:

• Tradiţionalism/ modernitate (orientarea familiei, 
individualism, hedonism)

• Credinţe religioase, păreri,

• Afinitatea pentru risc sau 

• Afinitatea pentru tehnologii noi. 

Aceste orientări sunt de asemenea descrise de carac-
teristicile socio-demografice şi economice ale grupuri-
lor sociale. 

De aici pot fi extrase caracteristici ale credinţelor şi 
acţiunilor (comportamentului) pentru a descrie posi-
bilele modele comportamentale şi de consum. Mode-
lele de stiluri de viaţă ne ajută să înţelegem ce alţi 

74 Comisia privind Strategia Naţională de Ciclism (UK) (2004): 
Manual privind marketingul ciclismului
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Stiluri de mobilitate cu potenţial mare în ciclismul zil-
nic:77

  Orientat către Performanţă şi Distracţie: 
• Aventură şi mişcare prin dinamism, viteză, af-

initate pentru risc

 Nature- and Health-Oriented: 
• Aventură şi mişcare prin sport, natură şi 

sănătate

 Orientat către Cultură: 
• Aventură şi mişcare prin meditare & plăcere, 

descoperire şi curiozitate

77  Götz/Deffner (2008b)

factori (în afară de timp, bani şi raţionament) trebuie 
luaţi în considerare şi care ne ajută să explicăm un an-
umit comportament: înţelegerea alegerilor personale 
implică de asemenea: 

• Motivaţii pentru distracţie, siluetă, viteză

• Afinitatea pentru risc, afinitatea la tehnic

• Valori ca tradiţionalismul sau modernitatea etc.

Majoritatea modelelor de stiluri de viaţă se bazează pe 
orientări de bază, însă nu sunt foarte specifice. De un 
mai mare ajutor sunt modelele bazate pe stiluri de mo-
bilitate ce includ atât orientări ale stiulurilor de viaţă 
cât şi orientări şi valori specifice mobilităţii.75 

Totuşi, măsurile de comunicare în domeniul ciclismului 
ar trebui să fie orientate către atitudini specifice gru-
purilor cu stiluri de viaţă diferite. Pentru a filtra acele 
grupuri care prezintă o şansă reală de a fi influenţate de 
măsurile comunicaţionale, trebuie să ne uităm explicit 
la orientările ce sugerează o gândire deschisă cu privire 
la ciclism. 

Notă

În cele ce urmează vom prezenta trei principale 
grupuri ţintă pe baza cercetărilor privind stiluri-
le de mobilitate. Baza lor empirică o reprezintă 
Germania/ Europa de Vest. Acolo, cele trei gru-
puri ţintă acoperă aproximativ 50 % din populaţia 
de peste 16/18 ani. Deşi ne îndoim (dar nu avem 
o bază empirică) că prezintă aceeaşi acoperire 
în Europa Centrală şi de Est (ECE) am decis să le 
relaţionăm unui model general de stil de viaţă 
pentru ECE (a se vedea textul următor). 

Grupuri ţintă pe baza stilurilor de mobilitate

Pot fi identificate trei grupuri ţintă principale (ca rezu-
ltat al diferitelor studii privind stilurile de mobilitate şi 
comportamentul76). Grupurile care deja utilizează bici-
cleta ca mijloc de transport zilnic sunt excluse în acest 
context. Acestea nu reprezintă un grup ţintă principal, 
din moment ce utilizează deja bicicleta. Totuşi, aces-
tea trebuie avute în vedere, referitor la comportamen-
tul lor, chiar dacă nu trebuie să beneficieze de atenţia 
măsurilor comunicaţionale.

75  Ohnmacht şi alţii (2009); Götz şi alţii (2002
76  Götz şi alţii (2002) şi Ohnmacht şi alţii (2008)
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Orientat către Performanţă şi Distracţie

Orientări către mobilitate Orientări către stilul de viaţă

• Aventură, viteză, risc
• Mijloace de transport individuale şi auto-controlate 

(automobil, bicicletă) 
• Conducerea automobilului este distractivă
• Vehiculele ca simbol important al stilului de viaţă 
• Mersul pe jos este plictisitor

• Individualism
• Afinitate pentru tehnologie 
• Timp-liber activ: Divertisment şi emoţii (dans, petre-

cere, ieşiri în oraş)
• Sport
• Aventură şi distracţie cu prietenii

Descriere socio-demografică Comportamentul privind deplasarea

• Adeseori tineri şi bărbaţi
• Adeseori persoane singure 
• Persoane cu realizări educaţionale mari

• Utilizarea medie a maşinii
• Grad ridicat de utilizare al transportului public
• Utilizare scăzută a bicicletei şi mersul pe jos

Orientat către Natură şi Sănătate 78

Orientări către mobilitate Orientări către stilul de viaţă

• Combinaţie de aventură şi timp petrecut cu familia 
• Sport
• Dorinţa de a cheltui bani pentru aventură în natură şi 

călătorii prietenoase cu mediul
• Interes explicit în protejarea mediului înconjurător

• Interesat din punct de vedere cultural şi implicat social
• Sens explicit de responsabilitate (durabilitate)
• Afinitate către tehnologie (tehnologii informaţionale şi 

comunicaţionale)

Descriere socio-demografică Comportamentul privind deplasarea

• Proporţii echilibrate între bărbaţi şi femei
• Distribuţie a vârstei medii între grupurile de vârstă
• Gospodării mai mari 

• Puţin mai mare decât media: utilizarea maşinii
• Utilizarea obişnuită a transportului public
• Utilizarea bicicletei este mai mare decât media

Orientat către Cultură

Orientări către vacanţă şi timp-liber Orientări către stilul de viaţă

• Bucuria diversităţii culturale
• Căutarea autenticităţii
• Comunicativitate şi deschidere la noi cunoştinţe

• Interes cultural 
• Păstrarea sănătăţii corporale şi mentale
• Implicare socială
• Toleranţă 
• Respingerea valorilor tradiţionale

Descriere socio-demografică Comportamentul privind deplasarea

• „Cei mai buni vârstnici “(>50 de ani)
• Educaţie peste medie
• Gospodării alcătuite din 1-2 persoane, mai mari decât 

media

• Utilizarea obişnuită a maşinii
• Mai mic decât media: utilizarea transportului public
• Puţin mai mare decât media: utilizarea bicicletei

78 Acest tip este cunoscut din alte cercetări ca Stilul de Viaţă al 
Sănătăţii şi Durabilităţi (LOHAS)
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Legătura cu stilurile de viaţă din Europa Centrală şi 
de Est

Într-un studiu realizat în 2005 de către GFK, au fost in-
vestigate orientările generale şi stilurile de viaţă ale pop-
ulaţiei din Europa de Est.79 GFK a investigat orientările 
generale ale populaţiei care ar putea de asemenea să 
contribuie la comportamentul privind ciclismul şi nevoile 
consumatorilor în acest domeniu. Consumatorii est-eu-
ropeni:80 

• Consideră familia ca fiind de maximă importanţă

• Sunt conştiincioşi în ceea ce priveşte mediul 

• Sunt mai orientaţi către siguranţă şi potrivnici 
riscului

• Sunt mai mult puritani decât hedonişti

• Preferă un aspect estetic fără vârstâ, în dauna mo-
dei

• Acordă atenţie mediului ambiant

• Vor să se bucure de timpul liber alături de prieteni

• Se gândesc mai mult la ziua de mâine decât să se 
bucure de viaţă în prezent

• Pun accent mai mult pe beneficiile de bază decât 
pe caracteristicile adiţionale ale unui produs.

Model de viaţă GFK se numeşte Stiluri Euro-Sociale (a 
se vedea Figura 15). Este dezvoltat pe baza dimensi-
unilor realităţii, schimbării, permanenţei şi aparenţei 
(mirajul). O legătură directă între cele trei stiluri de 
mobilitate şi acest model de stil de viaţă nu este posi-
bilă. Următoarele patru grupuri de stiluri de viaţă se 
referă în general la stilurile de mobilitate.81 În cadrul 
acestui model al ţărilor din ECE, se poate observa că 
o populaţie cuprinsă între 21 % şi 30 % prezintă o afini-
tate potenţială pentru ciclism. Acest potenţial poate fi 
declanşat cu ajutorul măsurilor de comunicare şi îm-
bunătăţire a infrastructurii, orientate către grupurile 
ţintă:

 Lumea Autentică: 
• Raţională, moralistă – familii cu venituri bune, 

implicate în căutarea unei vieţi armonioase şi 
echilibrate.

 Lumea Tehnologică Confortabilă: 
• Cupluri aflate în floarea vârstei, active, mod-

erne, ce deţin echipamente electronice şi elec-
trocasnice mai scumpe, în căutarea de auto-îm-
plinire.

79   11 ţări, eşantion: peste 12.000 locuitori, a se vedea: Kofler/GFK 
(2005)
80 Idem
81 Kofler/GfK 2005

Figura 12:  Exemplu de poster pentru o campanie ce se 
adresează Orientării către Performanţă şi 
Distracţie

Sursa:  Oraşul Nürnberg

Figura 13:  Exemplu de poster pentru o campanie ce se 
adresează Orientării către Natură şi Sănătate 

Sursa:  Oraşul Nürnberg

     

Figura 14:  Exemplu de poster pentru o campanie ce se 
adresează Orientării către Cultură  

Sursa:  Oraşul Nürnberg
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 Lumea Nouă: 
• Hedonistică, intelectuali toleranţi cu un stand-

ard de viaţă mai ridicat, în căutarea armoniei 
individuale şi implicării sociale. 

 Lumea Vicleană (parţial): 
• Oameni tineri, dinamici şi oportunişti, cu ven-

ituri modeste, în căutarea succesului şi inde-
pendenţei materiale.

Figura 15:  Stiluri Euro-Sociale pentru ţările din Europa 
Centrală şi de Est

Sursa:  Kofler/GfK 2005

Lectură facultativă:

Segment (http://www.segmentproject.eu/).

FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a cy-
cling action. LifeCycle Implementation Manual.
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6. Exemple de campanii de 
marketing şi alte măsuri 
comunicaţionale

În cele ce urmează, vom prezenta o varietate de măsuri 
comunicaţionale. Acestea variază de la 

• Imaginea de ansamblu şi campanii de motivare, la

• Programe şi acţiuni pentru motivarea anumitor 
grupuri, până la 

• Alte activităţi şi măsuri de promovare a ciclismu-
lui, care nu sunt realizate neapărat în acelaşi mod 
ca şi campaniile.

Aceste opţiuni promoţionale ajută la creşterea conş-
tientizării populaţiei cu privire la ciclism ca mijloc de 
transport, influenţează pozitiv atitudinile generale asu-
pra ciclismului şi îmbunătăţesc aptitudinile şi încrederea 
oamenilor, făcându-i să-şi re-examineze obiceiurile leg-
ate de transport şi să aleagă unele mai sănătoase şi mai 
eficiente.82

6.1 Imaginea de ansamblu şi „emoţion-
alizarea” campaniilor şi acţiunilor

O campanie amplă de imagine este intenţionată să mo-
tiveze acele persoane care încă nu practică ciclismul, 
şi să realizeze o imagine pozitiva în rândul publicului 
general. La fel ca în alte campanii de marketing, de 
ex. publicitatea automobilelor, emoţiile sunt folosite 
pentru a transmite atât beneficiile materiale cât şi sim-
bolice dar şi un anumit sentiment al stilului de viaţă 
ce se potriveşte cu ciclismul. Aceste aspecte crează o 
atmosferă atractivă pentru “idee”.

Campaniile ample de imagine sunt potrivite pent-
ru oraşele în ascensiune şi campioane. În oraşele în-
cepătoare, prima investiţie trebuie făcută în infra-
structură şi măsuri educaţionale, şi nu în activităţi 
promoţionale. Ar trebui să existe ceva nou şi pozitiv 
pentru a putea fi promovat potenţialilor ciclişti. Nu este 
potrivit să investim în campanii motivaţionale dacă nu 
există condiţii cât de cât potrivite pentru ciclism.83 În 
etapa de început, sunt mai bine-venite campaniile de 
promovare a noii infrastructuri.

82 Preluat din Urbanczyk (2010)
83 Fişa privind Campaniile ample de imagine, Consorţiul PRESTO

6.1.1 Campania „Porneşte creierul: opreşte 
motorul„ în Germania

În Germania, prima campanie la nivel naţional pen-
tru promovarea mersului pe jos şi cu bicicleta a fost 
lansată în 2009.84 Obiectivul acesteia a fost de a-i face 
pe oameni să-şi re-gândească comportamentul legat 
de transport şi să facă mai mulIe călătorii pe jos şi cu 
bicicleta. Grupul ţintă era alcătuit din persoanele ce 
foloseau maşina pe distanţe scurte, distanţe care de 
altfel puteau fi parcurse pe jos sau cu bicicleta (dis-
tanţe mai mici de 6 km). Campania a fost compusă din 
numeroase module şi sprijinită de persoane publice din 
Germania. Diferitele module ale campaniei urmăresc 
etapele modelului trans-teoretic, utilizat în cercetarea 
psihologică (a se vedea cap. 4.2)

Figura 16:  Poster al campaniei motivaţionale - ‘Un mare 
Multumesc! tuturor cicliştilor din Dortmund’ - 
Germania

Sursa:  fairkehr Agentur GmbH 

Mesajele sunt amuzante dar şi provocatoare. Media, 
cum ar fi panourile exterioare, posterele şi banerele, 
au fost folosite pentru a sensibiliza în special utiliza-
torii de automobile pe distanţe scurte. Campania a mai 
inclus evenimente, broşuri şi crearea unei pagini web 
cu informaţii despre călătoriile scurte, inclusiv un cal-
culator al emisiilor de CO2 , ce oferă informaţii cu pri-
vire la beneficiile mersului pe jos şi cu bicicleta. Totuşi, 
pentru ca mesajul să fie recepţionat de cât mai multe 
persoane, acestea au fost diseminate şi prin interme-
diul unor scurt metraje umoristice, au fost afişate pe 
cărucioarele de cumpărături din marile magazine şi pe 
automatele de parcare. Cum bugetul pentru întreaga 
campanie a fost limitat, agenţia de marketing a decis 
că mesajul poate fi transmis într-un mod cost-eficient 
prin mesaje verbale şi publicitate cu frecvenţă redusă, 
decât prin imagini/fotografii adapate la nivel local. În 
afara faptului de a pune accentul pe mesajele difuzate, 

84 Capitolul 6.1.1 preluat din Urbanczyk (2010) şi editat



Capitolul IV: Comunicare pentru schimbarea comportamentului

205 

 

campania a adoptat trei culori diferite, care corespund 
celor trei etape diferite ale modelului trans-teoretic-
steps of the transtheoretical model.

Figura 17:  Poster din campania de motivare “Kopf an: 
Motor aus” - ‘De ce să nu ardem calorii în loc de 
combustibil?’

Sursa:  fairkehr Agentur GmbH 

În 2009 a avut loc o competiţie naţională pentru selec-
tarea oraşelor în care urma să se lanseze campania. 
Patru oraşe (Dortmund, Bamberg, Halle şi Karlsruhe) au 
fost selectate pentru adaptarea campaniei la situaţia 
lor locală. A fost realizată şi o evaluare de către FORSA 
şi Institutul Wuppertal. Rezultatele au arătat un grad 
ridicat de conştientizare al campaniei: 76 % din totalul 
celor intervievaţi au observat derularea campaniei. 96 
% dintre cei care au observat-o, susţineau ideea. 26 % 
chiar susţineau că această campanie a cauzat o schim-
bare pozitivă în atitudinea lor, făcându-i să îşi îndrepte 
atenţia către ciclism şi mersul pe jos (Reutter 2010). 

După o a doua fază în 2009, alte cinci oraşe au fost 
selectate pentru adaptarea campaniei în 2010 (Berlin, 

Braunschweig, Freiburg, Herzogenaurach şi Kiel).

Lectură facultativă:

Urbanczyk, Rafael (2010): Consorţiul PRESTO – 
Ghid de Politici privind Ciclismul. Promovarea 
Ciclismului. 

www.kopf-an.de (in German).

Bikeminded (http://www.bikeminded.org/) şi  
(http://www.cyclingcarma.com/english/index.
php).

Campanie: Radlhauptstadt München (http://
www.radlhauptstadt.muenchen.de/).

6.1.2 Sistemul corporativ de ciclism din 
Bolzano

Oraşul Bolzano din nordul Italiei, cu o populaţie de 
aproximativ 100.000 de locuitori, a reuşit în apropae 
10 ani, să crească semnificativ rata de utilizare a bici-
cletei. Declanşatorul acestei dezvoltări a fost realiza-
rea unei scheme corporatiste de ciclism, de către 
oraşul Bolzano împreună cu Eco-Institutul Alto Adige, 
încă din anul 2000. Cele patru elemente ale sistemului 
corporatist de ciclism din Bolzano sunt:

• O reţeauă coerentă de piste de bicicletă

• Zone de parcare pentru biciclete

• Informare şi comunicare

• Marketing

Desigur că ultimele două elemente sunt cele mai rele-
vante atunci când vorbim despre comunicare în vederea 
schimbării comportamentului. Însă este important să 
menţionăm că în Bolzano, ciclismul a fost dezvoltat ca 
sistem, şi astfel primele două elemente se află într-o 
legătură strânsă cu ultimele două.

În anii de după terminarea planificării infrastructurii, 
oraşul Bolzano a întreprins numeroase măsuri ce vizau 
marketingul şi investiţiile în infrastructura ciclistică, 
co-finanţate prin proiecte ale UE (EMOTIONS, VIA NOVA, 
Trendy Travel).

Aşa cum am arătat în capitolul 4.3, toate activităţile 
de promovare sunt încadrate de un design corporatist 
consistent, cu marca BiciBolzano (BolzanoPedalează) 
reprezentat prin logo. Logo-ul (a se vedea Figura 18) 
se regăseşte pe orice material informativ cu privire la 
ciclism dar şi pe facilităţile oferite de infrastructură, 
bicicletele de închiriat, semne şi parcări pentru bici-
clete.

Figura 18:  Sistem de ghidare în Bolzano (Italia)
Sursa:  Deffner 2011
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Alte măsuri cum ar fi instalarea unui sistem de ghidare, 
ca măsură de infrastructură, au avut de asemenea ca 
obiectiv comunicarea: prezintă rute sigure către desti-
naţii importante din tot oraşul. Şi transmite mesajul că 
mersul cu bicicleta în Bolzano este fezabil, uşor, estetic 
şi atractiv. 

Unul din elementele principale de informare şi comu-
nicare în Bolzano, este reprezentat de o hartă de buzu-
nar pliabilă. Aceasta prezintă toate rutele disponibile 
în Bolzano. Un alt element îl reprezintă instalarea de 
Puncte Informative de-a lungul rutelor (a se vedea Figu-
ra 19). Aceste Puncte Informative prezintă harta rutelor 
ciclistice din Bolzano şi poziţia curentă dar şi alte infor-
maţii locale, de folos pentru un biciclist. 

Figura 19:  Punct Informativ în Bolzano (Italia)
Sursa:  Deffner 2006

Pe lângă aceste aspecte, a existat şi un proces de mar-
keting pur, cu o campanie amplă ce a cuprins postere 
exterioare, banere, reclame pe autobuze, cărţi poştale, 
clipuri video şi festivaluri de promovare a bicicletei. 
Toate aceste eforturi de marketing au încercat să mo-
tiveze oamenii să utilizeze mai mult bicicleta, dar în 
acelaşi timp a dorit să transmită mesajul că ciclismul 
este frumos. O atenţie specială a fost acordată aspec-
tului estetic şi înţelegerii italieneşti a frumosului în 
viaţa de zi cu zi.

Figura 20:  Rastele de biciclete cu logo-ul BiciBolzano, 
Bolzano (Italia)

Sursa:  Deffner 2011

Planul sistematic al oraşului Bozano de a promova 
ciclismul şi de a schimba comportamentul şi atitudnea 
populaţiei a avut un succes atât de mare, încât între 
2002 şi 2005 rata modală a ciclismului a crescut de la 
18 % până la 23 %. În particular, designul corporatist al 
oraşului Bolzano, sistemul de ghidare pentru ciclişti şi 
conceptele de marketing sunt modele pentru oraşele 
care doresc să îşi crească nivelul de utilizatori de bici-
clete prin măsuri sitematice de promovare a ciclismu-
lui.85 

85  Rinner (2006)

Lectură facultativă:

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (fără an): Set 
de unelte pentru implementarea un sistem 
corporatist de ciclism. Bolzano/Bozen, oraş 
prieten al bicicletei.

Fişa privind Campaniile ample de imagine, Con-
sorţiul PRESTO
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Studiu de caz: Poznan (Polonia) Întâmpină 
primăvara pe bicicletă

Prima ediţie a evenimentului “Întâmpină 
primăvara pe bicicletă” a avut loc în 1993. Eveni-
mentul se desfăşoară odată pe an, în sfârşitul 
de săptămână cel mai apropiat primei zile de 
primăvară. În fiecare an, evenimentul atrage 
numeroşi susţinători ai vehiculelor pe două roţi. 
Aceştia parcurg centrul oraşului şi îneacă Marzan-
na (un fel de păpuşă; conform tradiţiei poloneze, 
Marzanna simbolizează iarna şi trebuie înecată în 
prima zi de primăvară) ce simbolizează una din 
problemele traficului pe bicicletă. De exemplu, 
într-un an, Marzanna a simbolizat bugetul oraşu-
lui care nu prevăzuse niciun ban pentru pistele 
de biciclete; în alt an a simbolizat drumurile cu 
piatră cubică, semafoarele pentru ciclişti – lu-
cruri ce prezintă probleme pentru traficul bici-
cletelor. Marzanna este aruncată în râul Warta, 
întotdeauna legată cu o sfoară, pentru a putea 
fi recuperată, evitându-se astfel poluarea râului.

De obicei, participă şi reprezentanţi ai au-
torităţilor la acest eveniment. Acest lucru oferă 
posibilitatea discutării problemelor pe care le 
întâmpină cicliştii în oraş. Sunt organizate şi 
competiţii pentru participanţi – de exemplu ca 
desemnarea celei mai frumoase biciclete, cel 
mai tânăr participant; dar şi competiţii legate de 
siguranţa în trafic.

Evenimentul este foarte popular în rândul locuit-
orilor şi mass-media. Evenimentul oferă un punct 
de plecare pentru utilizarea bicicletei ca mijloc 
de transport zilnic. Pentru politicieni şi factorii 
de decizie reprezintă o oportunitate de famil-
iarizare cu nevoile bicicliştilor şi de intensificare 
a acţiunilor pentru sprijinirea ciclismului87.

87: Beim (2009) 

6.1.3 Evenimente cu biciclete, testări şi 
festivaluri

Evenimentele cu biciclete reprezintă o metodă bună 
de atragere a atenţiei şi de a crea interesul pentru 
acceptarea ciclismului.86 Astfel de evenimente se des-
făşoară de obicei în aer liber, fie sub forma de expoziţii, 
maratoane ciclistice, pieţe, zile fără maşină, sau cu oc-
azia unor evenimente speciale cum ar fi inaugurarea 
unor noi rute ciclistice, parcări pentru biciclete etc. în 
mod ideal, acestea pot fi combinate cu celebrări anuale 
cum ar fi Săptămâna Mobilităţii Europene, festivaluri 
sezoniere sau aniversarea unui oraş. O pistă de testare 
a bicicletelor (cum ar fi de ex. pentru biciclete elec-
trice) poate implica activ publicul prin permiterea ex-
perimentării beneficiilor şi bucuriei ciclismului. Astfel 
de evenimente se pot bucura de o bună acoperire din 
partea presei şi se pot adresa diverselor grupuri ţintă.

Dacă se are în vedere planificarea unui astfel de eveni-
ment, o bună idee o reprezintă implicarea a cât mai 
multe persoane interesate, pentru a creşte gradul de 
acoperire. Implicarea vânzătorilor de biciclete reprez-
intă un factor de succes, deoarece aceştia sunt mai 
aproape de ciclişti şi de cei care sunt deja interesaţi de 
acest aspect,din moment ce cunosc cel mai bine nev-
oile şi constrângerile acestora. De asemenea, ar trebui 
să li se ofere oportunitatea să îşi promoveze şi vinde 
produsele. Evenimentul trebui să fie fie făcut cunoscut 
la scară largă în ziare, în mediul on-line, cu ajutorul 
posterelor etc., încă din faza incipientă. Alte persoane 
interesate de la nivel local, cum ar fi companii de asig-
urări de sănătate, cluburi sportive, asociaţii de turism, 
pot deveni partenerii dumneavoastră în astfel de eveni-
mente.

Lectură facultativă:

Fişa privind evenimentele şi festivalurile ciclistice 
– Consoţiul PRESTO.

86   Preluat din Urbanczyk (2010) şi editat

Figura 21:  Întâmpină primăvara pe bicicletă 2009
Sursa:        Beim 2009
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Contoarele pentru biciclete nu sunt o măsură de sine 
stătătoare. Trebuie să fie implementate împreună cu 
alte măsuri pentru a creşte rata ciclismului în oraş.

Contoarele pentru biciclete abordează două grupuri 
ţintă

Publicul general: Pentru populaţie, contoarele prezintă 
numărul de biciclete ce parcurge străzile oraşului într-o 
zi. Acest lucru serveşte atât la dezvoltarea unui anumit 
simţ de mândrie cu privire la numărul bicicletelor din 
oraş dar şi dau de gândit (Cum ar arăta oraşul dacă 
toate aceste călătorii ar fi făcute cu maşina?). Cei ce 
nu utilizează bicicleta ar putea fi încurajaţi să o facă.

Bicicliştii curenţi: Bicicliştii obişnuiţi sunt validaţi în 
ceea ce priveşte opţiunile lor de transport, în timp 
ce bicicliştii ne-experimentaţi sau cei de ocazie pot 
fi încurajaţi să meargă mai mult cu bicicleta, prin 
relaţionarea unui sistem de premiere cu barometrul 
(oferirea de premii celui de-al 5.000-lea biciclist 
dintr-o anumită zi de exemplu) (din nou se face referire 
la modelul trans-teoretic).

Factori de succes şi bariere

Alegerea locaţiei reprezintă un factor foarte impor-
tant. Un barometru trebuie să fie foarte vizibil şi amp-
lasat într-o locaţie des frecventată de biciclişti.

Costurile pot reprezenta o barieră în implementarea 
unor astfel de sisteme în anumite oraşe. În acest caz, 
este de dorit obţinerea unei sponsorizări. Publicitatea 
oferită pe un astfel de barometru reprezintă un produs 
valoros ce poate fi oferit sponsorului, la fel ca şi aso-
cierea numelui său cu transportul durabil.

Lectură facultativă:

Fişa privind barometrele pentru biciclete (con-
toare) – consorţiul PRESTO.

Figura 22:  Contor pentru biciclete în Copenhaga 
(Danemarca)

Sursa:  Cycling Embassy of Denmark

6.1.4 Contoare pentru biciclete 

Contoarele pentru biciclete sunt dispozitive electronice 
de detectare ce pot fi folosite pe orice fel de suprafaţă. 
Acestea detectează bicicletele (nu pietoni sau alţi par-
ticipanţi la trafic).88 Sunt alcătuite dintr-un senzor şi 
un panou de afişaj. Afişajul arată numărul de biciclişti 
dintr-o zi şi/sau un an. Contoarele pot avea şi echipa-
mente suplimentare, cum ar fi o pompă de aer, ce poate 
fi utilizată gratuit. Scopul acestor contoare este de a:

• Menţine vizibil numărul de ciclişti dintr-un oraş, 
cu rol de a creşte conştientizarea asupra ciclismu-
lui ca fiind un mod real de transport pentru nevoile 
zilnice; 

• Arăta publicului larg numărul de ciclişti existenţi 
în oraş, şi astfel de a creşte conştientizarea asu-
pra faptului că ciclismul reprezintă un mod seri-
os de transport. Ideea de bază este încurajarea 
a cât mai multor oameni să folosească bicicleta, 
arătând cât de mulţi fac deja acest lucru;

• Strânge date cu privire la numărul de biciclişti 
într-o zi, în orele de vârf, la sfârşitul săptămânii 
etc., lucru care de altfel ar fi dificil de realizat, 
scump şi foarte solicitant. Astfel, contoarele asig-
ură baza pentru monitorizarea utilizării biciclet-
elor;

• De asemenea încurajează ciclismul şi deservesc 
ca unealtă publicitară, de exemplu, prin oferirea 
unui premiu celui de-al 5000-lea biciclist dintr-o zi 
anume etc.

Contoarele pentru biciclete sunt potrivite oraşelor în 
ascensiune şi campioane care au o rată modală moder-
ată sau ridicată a traficului cu biciclete (cel puţin 10 %) 
şi dispun de piste de biciclete. Numărul afişat în oraşele 
care nu au o cultură a ciclismului nu va avea un rol 
pozitiv. Nu este de dorit să se instaleze un astfel de 
barometru decât dacă se cunoaşte cu siguranţă că ci-
frele arătate de acesta vor influenţa/ surprinde pozitiv 
publicul larg. În caz contrar, oamenii s-ar putea să se 
întrebe dacă a meritat investiţia.

Totuşi, dacă un oraş nu are încă ce numere să fie afişate, 
ar putea lua în considerare achiziţionarea unor astfel 
de contoare, fără afişaj, pe care să le amplaseze în ve-
derea colectării de date pe anumite rute. Informaţiile 
colectate vor oferi baza pentru comparaţii ulterioare şi 
pentru monitorizarea progresului din momentul în care 
se începe implementarea de măsuri de infrastructură şi 
programe de promovare. Informaţiile obţinute pot ser-
vi ca unealtă puternică din momentul în care numărul 
călătoriilor cu bicicleta începe să crească. 

88 Preluat din Fişa privind barometrele ciclistice – Consorţiul 
PRESTO şi editat
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Figura 23:  Contor pentru biciclete în Bolzano (Italia)
Sursa:  Deffner 2011

“‘Barometrul pentru biciclete’ este în primul şi în 
primul rând o strategie de marketing orientată spre 
promovarea bicicletei ca mijloc de transport zilnic ce   
se potriveşte perfect nevoilor oraşului.”89

6.2 Programe şi acţiuni pentru 
motivarea unor grupuri specifice

Dacă ne gândim la grupuri specifice (în funcţie de stilul 
de mobilitate, în funcţie de demografie sau altele) 
campaniile pot avea ca obiectiv o audienţă specifică. 
Cheia o reprezintă găsirea perioadei şi alcătuirii 
potrivite, în care măsurile comunicaţionale vor fi 
observate cel mai bine (de exemplu la servici/ în drum 
spre servici) şi formularea mesajelor care să se adreseze 
nevoilor şi atitudinilor grupurilor ţintă.

89 Rinner 2006, Eltis case study

Studiu de caz: TUB – Transcentral Urban Bucureşti

Asociaţia Spaţiu Urban Bucureşti (ASUB) a propus 
soluţia de revitalizare urbană Transcentral Urban Bu-
cureşti (TUB) prin crearea unui traseu alternativ pentru 
centrul oraşului Bucureşti dedicat pietonilor şi bicicliş-
tilor, separat de sistemul carosabil.

TUB a fost lansat în cadrul Anualei de Arhitectură din 
2007, ca rezultat al unui parteneriat între 14 birouri de 
arhitectură şi reprezintă o mişcare care are scopul de a 
cultiva şi informa publicul, în vederea înţelegerii ideii 
de spaţiu public, traseu şi evenimente în spaţiul urban. 

Proiectul a fost conceput pentru:

• Bucureştenii dornici de mişcare; 

• Tinerii care îşi doresc o alternativă pentru petre-
cerea timpului liber; 

• Pensionari şi copii;

• Dar şi pentru autorităţile locale şi specialiştii inte-
resaţi de soluţii viabile pentru Bucureşti; 

• Dar şi pentru autorităţile locale şi specialiştii inte-
resaţi de soluţii viabile pentru Bucureşti; 

• Pentru turiştii aflaţi în căutarea unui traseu care 
să cuprindă atracţiile Bucureştiului.

Echipa TUB propune o serie de proiecte de dezvoltare 
pentru diferite zone din centrul capitalei. Toate aceste 
proiecte sunt parte a unui traseu major pentru cen-
trul Bucureştiului, ce va fi realizat pe infrastructura 
existentă şi separat de circulaţiile carosabile actuale.

Identificarea zonelor cu disfuncţionalităţi şi transfor-
marea imaginii lor prin mijloace concrete, crearea unor 
puncte noi de interes, implementarea în cadrul aces-
tui traseu a unui sistem unitar de orientare, sunt doar 
câteva din mijloacele de acţiune adoptate. 

TUB şi-a propus de asemenea implicarea în această 
acţiune a opiniei publice, a administraţiei şi a agenţilor 
economici.

În acest context, Camera Urbană este propusă ca spaţiu 
public comunitar cu activităţi definite într-un sistem 
clar delimitat. În cadrul acestui sistem, identitatea 
este un element de bază în geneza Camerei Urbane. 
Mai mult de atât, identitatea reprezintă un necesar 
pentru coerenţa spaţiului urban. 
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Schema plan TUB

Sursa:  www.anuala.ro/2007/tub

6.2.1 Programe pentru şcoli şi grădiniţe

Programele de ciclism în şcoli se referă la lucrul direct 
cu elevii, părinţii şi angajaţii şcolii pentru a-i ajuta 
să promoveze ciclismul spre şcoală.90 Obiectivul îl 
reprezintă transformarea ciclismului într-un mijloc de 
transport sigur, distractiv şi normal pentru copii. Acest 
lucru include învăţarea de aptitudini pentru un ciclism 
sigur, încorporarea ciclismului în curicula şcolară, 
găzduirea de activităţi şi evenimente ciclistice, 
adaptarea infrastructurii şi realizarea de planuri privind 
parcurgerea drumului la/de la şcoală.

Părinţii trebuie să aibă un anumit grad de linişte în ceea 
ce priveşte mersul copiilor pe bicicletă neînsoţiţi la 
şcoală, iar copiii trebuie să ştie că bicicleta reprezintă 
o opţiune.

90 Preluat din Fişa privind campanile orientate de ciclism – şcoli; 
consorţiul PRESTO şi editat

Copiii trebuie să perceapă ciclismul ca un mijloc de 
transport valid (şi distractiv!). Este de asemenea de dorit 
ca părinţii să considere ciclismul ca fiind o alternativă 
sigură şi sănătoasă pentru copiii lor. Administraţia şcolii 
trebuie să îşi demonstreze sprijinul prin intermediul 
infrastructurii şi a altor iniţiative ciclistice.

Cum să introducem o campanie „Pe bicicletă la şcoală”? 
în următoarele studii de caz prezentăm două abordări 
diferite.
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Studiu de caz: Şcoala de ciclism în Lituania

Oraşul Siauliai din Lituania este în mod tradiţion-
al denumit Oraşul Bicicletelor datorită faptului 
că are cea mai mare fabrică de biciclete dintre 
toate ţările baltice, Baltic Vairas. Totuşi, mulţi 
copii din Siauliai întâmpină probleme în ceea 
ce priveşte accesul la o bicicletă şi trebuie să 
înveţe singuri sa o utilizeze. Studiile au arătat 
de asemenea că locuitorii oraşului nu consideră 
ciclismul ca fiind un mijloc de transport popu-
lar sau atractiv. Ca parte a proiectului “Ciclismul 
face zonele urbane atractive şi durabile”, oraşul 
Siauliai a fost capabil să înceapă un program 
pentru copii, inovator şi pozitiv - “Pe bicicletă 
la şcoală”. Obiectivul proiectului a fost oferirea 
posibilităţii mersului pe bicicletă pentru copiii 
care nu deţin biciclete şi şi atragerea unui număr 
cât mai mare de copii în practicarea sportului. 

Siauliai s-a concentrat pe două arii ale promovării 
ciclismului pentru copii. În cadrul primei activi-
tăţi, administraţia oraşului a înfiinţat o şcoală de 
ciclism, cu acces gratuit la biciclete, în care copi-
ii puteau exersa pe perioada unei tabere de vară 
sau în timpul liber. Tabăra de ciclism a fost gra-
tuită şi a furnizat informaţii cu privire la ciclism, 
siguranţă, stil de viaţă şi rute spre şcoală, totul 
într-un mod cât mai distractiv. De asemenea, 
tabăra a găzduit şi câteva evenimente sportive, 
inclusiv competiţii şi excursii pentru copii. În par-
tea a doua a campaniei, administraţia oraşului a 
avut ca obiectiv promovarea şi încurajarea ciclis-
mului ca mijloc de transport verde şi ca parte a 
unui stil de viaţă sănătos. Oraşul a organizat o 
competiţie de desene între 7 şcoli primare pent-
ru a promova şi creşte imaginea pozitivă a ciclis-
mului.

Şcoala s-a desfăşurat într-un parc din sudul 
oraşului. Au fost achiziţionate 20 de biciclete noi 
şi s-a organizat o tabără pentru ciclism de două 
săptămâni. Tabăra de vară a fost un suces pentru 
oraşul Siauliai, participând 60 de copii (cu vârste 
cuprinse între 7 şi 17 ani). În cadrul unei campa-
nii promoţionale, copiii au creat 230 de desene 
şi 50 de texte cu tema „Eu şi bicicleta mea ve-
selă”. Cel mai bun desen şi cel mai bun text de 
la fiecare şcoală au fost preluate şi s-a realizat 
un poster ce promova regulile de siguranţă ruti-
eră. Acestea au fost expuse în cadrul şcolilor şi în 
muzeul bicicletei din oraş.91

91 Moore Levene (2011): Şcoala de ciclism în Lituania (Studiu de 
caz Eltis)

Studiu de caz: Frumoasa şi Bicicleta: proiect de 
ciclism pentru adolescente (oraşul Exeter, UK)

Scopul proiectului “Frumoasa şi Bicicleta” a fost 
de a furniza sesiuni prestigioase dar şi distrac-
tive pentru elevele de liceu, pentru a le ajuta să 
depăşească imaginea negativă pe care o au atunci 
când merg cu bicicleta şi să le inspire să o uti-
lizeze mai mult în drumul spre şcoală. Conceptul 
a apărut datorită faptului că numărul de băieţi ce 
merg cu bicicleta la şcoală este mult mai mare 
decât al fetelor. 

Acest proiect este una din multele activităţi ale 
priectului Sustrans’ Bike-It, implementat în Exeter, 
UK. Transmite mesaje pozitive cu privire la bene-
ficiile sănătăţii şi tonusului fetelor cu vârste cu-
prinse între 7 şi 9 ani, oferind sesiuni desfăşurate 
în timpul orelor de curs, sesiuni ce prezintă infor-
maţii cu privire la sănătate şi frumuseţe, atunci 
când merg cu bicicleta. Fiecare sesiune cuprinde 
două sesiuni de lucru profesionale dar şi aspecte 
educative privind sănătatea şi mediul social sau 
lecţii orientative ce au ca subiect următoarele do-
menii:
• Să arătăm bine (susţinut de reprezentanţii Body 

Shop sau alt partener)

• Să ne simţim bine (susţinut de Ofiţerul Bike It/ 
sau de un alt model feminin)

Mai mult, proiectul Bike-It pune accentul pe 
“prestigiu”. Fetele ce participă la sesiuni tre-
buie să obţină un „bilet” de la profesorul ce pro-
movează evenimentul, iar locurile sunt limitate. 
S-a dovedit a fi folositoare existenţa în cadrul se-
siunilor a fetelor ce deja folosesc bicicleta pen-
tru a veni la şcoală, deoarece acestea pot juca 
rolul de model d eurmat. Includerea unui comer-
ciant de produse cosmetice reprezintă „momea-
la” pentru atragerea a cât mai multe fete. Acest 
lucru le oferă o experienţă pozitivă şi distractivă. 

Proiectul furnizează de asemenea facilităţi şi 
echipament pentru realizarea unor vestiare pen-
tru fetele ce vin la şcoală pe bicicletă. Proiec-
tul Frumoasa şi Bicicleta a primit un premiu de 
12.500 Euro în cadrul evenimentului organizat 
de Shimano, Cycling Concept Award 2007. Ca re-
zultat, a existat finanţare pentru achiziţionarea 
de genţi cadou şi modernizarea vestiarelor din 
cadrul şcolilor (de ex. pentru cumpărarea de us-
cătoare de păr, dulapuri, căşti, etc.)92

92 Van Uytven, Annemie (2008): Frumoasa şi Bicicleta: 
proiect de ciclism pentr adolescente (Oraşul Exeter, UK) (Studiu de 
caz Eltis)
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• Să instruiască angajaţii grădiniţelor asupra im-
plementării acţiunii

• Să furnizeze un context emoţional şi material
• Să transforme mediul înconjurător al grădiniţe-

lor în zone cu puţine maşini
• Să reducă numărul părinţilor ce îşi duc copiii cu 

maşina la grădiniţă

La sfârşitul programului a fost realizată şi o com-
petiţie de creativitate între toate grădiniţele 
participante. Rezultatul trebuia să fie o sculptură 
cu tema ciclism, iar cele mai bune au fost premi-
ate.

În primul an de proiect au fost implicate 115 
grupe de copii iar aproximativ 1.500 de copii au 
învăţat să meargă cu bicileta (53 %) în timp ce 
restul ştiau deja să meargă cu bicicleta. În anul 
următor, când au fost incluse şi grădiniţe private, 
au participat peste 8.700 de copii, şi din nou, 
peste 50% au învăţat să meargă cu bicicleta.

Un studiu realizat cu părinţii ai căror copii au 
participat în proiect a arătat că 
• Rata de utilizare a bicicletei în rândul părinţilor 

a crescut cu 71%, lucru ce demonstrază influ-
enţa pe care au avut-o copiii asupra comporta-
mentului părinţilor.

• „Statutul” ciclismului s-a îmbunătăţit, ca fiind 
„distractiv”, „comfortabil”, „rapid” şi „sănă-
tos”.

• 62 % dintre părinţi au spus că au prezentat pro-
gramul şi prietenilor lor (efect multiplicator).

Datorită succesului iniţial, programul va fi dis-
ponibil grădiniţelor sub forma unui eveniment 
anual regulat. Acest program este uşor de apli-
cat şi prezintă o rată cost-beneficiu foarte bună. 
Abordarea de a combina elementele emoţionale 
(poveştile) abilităţile de instruire (de ex. menţi-
nerea echilibrului) s-a dovedit a fi de succes. 
Metoda poate fi transferată cu uşurinţă şi la alte 
oraşe.93

93 Braun (2010): Managementul Mobilităţii în Grădiniţe, pentru 
promovarea ciclismului în Graz (Austria) (Studiu de caz Eltis)

Studiu de caz: Managementul Mobilităţii în 
Grădiniţe pentru promovarea ciclismului (Aus-
tria)

La fel ca multe alte ţări, Austria a înregistrat 
o scădere a activităţii fizice în rândul copiilor. 
Acest lucru se datorează faptului că mulţi copii 
sunt duşi la grădiniţă cu maşina părinţilor. 

Vârsta grădiniţei este vârsta perfectă pentru a 
creşte entuziasmul copiilor în ceea ce priveşte 
ciclismul şi mersul pe jos, şi astfel pentru a le 
influenţa comportamentul privind mobilitatea. 
Copiii ce au o atitudine pozitivă faţă de aceste 
aspecte, tind să îşi „educe” părinţii să uti-
lizeze bicicleta mai des, deoarece sunt afectaţi 
emoţional.

În cadrul proiectului LIFECYCLE a fost realizat un 
program pentru grădiniţe, ce a constat în:
• Lecţii de mers pe bicicletă: Fiecare grup a 

primit biciclete speciale (fără pedale, fără roţi 
ajutătoare) pentru a-i ajuta pe copii să înveţe 
să meargă cu bicicleta.

• Poveşti: Copiilor le-au fost citite poveşti despre 
ciclism şi a fost realizată o carte ilustrată spe-
cială.

• Certificate de absolvire pentru copiii care au 
învăţat să meargă cu bicicleta - “Eu pot să 
merg cu bicicleta “

• Activităţi motivatoare pentru părinţi, pent-
ru a reduce numărul călătoriilor cu maşina la 
grădiniţă.

În oraşul Graz, 46 de grădiniţe publice (implicând 
115 grupe de copii) au implementat programul. 
În anul următor au participat şi grădiniţe par-
ticulare, ajungându-se astfel la un număr de 113 
grădiniţe, implicând aproximativ 8.700 de copii. 
Principalele obiective ale acestui program au 
fost:
• Să motiveze copii să meargă cu bicicleta
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Campania se derulează anual, pe durata a pa-
tru săptămâni, în luna mai. Participanţilor le 
sunt oferite materiale suport, cum ar fi o pag-
ină web, un calendar, o modalitate de înregis-
trare pentru competiţie, logo-uri, imagini, etc. 
Desigur, nu este neglijat nici aspectul distractiv 
al competiţiei. Campania oferă tonuri de apel 
pentru telefoane, cărţi poştale şi un calculator 
al emisiilor de CO2.

Fiecare participant plăteşte 5 Euro pentru a lua 
parte la campanie. Însă o mare parte din această 
sumă este suportată de companiile angajatoare. 
În 2007, acestea au suportat peste 67% din tota-
lul sumelor. Există şi premii pentru câştigători, 
oferite de sponsori locali. În 2007 de exemplu, 
premiul cel mare a fost o excursie în Canada, dar 
sunt oferite ca premii şi biciclete, căşti, ochelari 
de soare etc.

În 2007 s-a realizat şi o evaluare a campaniei. 
Peste jumătate dintre participanţi s-au simţit mai 
motivaţi să facă exerciţii fizice zilnice, ca urmare 
a campaniei. Principalul grup ţintă al campaniei 
a fost reprezentat de femeile cu vârste cuprinse 
între 36-55 ani. Majoritatea participanţilor merg 
cu bicicleta pentru a face exerciţii fizice. Ma-
joritatea practică ciclismul regulat. Totuşi, anul 
trecut 8.000 de persoane au început să meargă 
cu bicicleta datorită campaniei – şi au continuat 
după încheierea acesteia.96

96 Adams Rasmussen (2008): We Are Biking To Work (Denmark) 
(Eltis case study)

6.2.2 Campanii „Pe bicicletă la serviciu”

Încurajarea companiilor şi organizaţiilor locale să îşi 
transforme sediile în locuri propice dezvoltării ciclis-
mului şi încurajarea în acelaşi timp a angajaţilor să 
utilizeze bicicleta, poate creşte rata ciclismului într-un 
oraş şi poate reduce numărul călătoriilor de tip navetă 
zilnică efectuate cu maşina.94 În plus, aceste scheme, 
pe bicicletă la servici, pot fi integrate în planurile de 
management ale mobilităţii companiilor95. Întotdeauna 
este bine ca astfel de măsuri să fie acompaniate şi de 
măsuri comunicaţionale. 

Studiu de caz: „Noi mergem pe bicicletă la ser-
viciu (Danemarca)

Obiectivul campaniei „Noi mergem pe bicicletă 
la servici” este determinarea cât mai multor 
oameni să utilizeze bicicleta. Ciclismul este un 
mijloc sănătos de transport – atât pentru ciclişti 
cât şi pentru mediu. Atunci când participaţi în-
tr-o campanie, vă îmbunătăţiţi propria sănătate 
şi astfel şi a celor din jur în general – şi de aseme-
nea ajutaţi la reducerea poluării mediului.

În cadrul celei mai mari campanii din Danemarca 
– „Noi mergem pe bicicletă la servici”- angajaţii 
unei companii formează echipe pentru a concura 
cu alţi angajaţi ai altor companii din toată ţara. 
Cu cât petrec mai multe zile pe bicicletă, cu atât 
şansele de câştig sunt mai mari. Fiecare echipă 
are un conducător, responsabil cu informarea şi 
distribuirea de materiale despre campanie. Lid-
erul este cel care înregistrează numărul de zile 
petrecute pe bicicletă într-o aplicaţie online. 
Echipele pot fi formate din maxim 16 persoane. 
Participanţilor le este permisă şi utilizarea unui 
alt mijloc de transport pe un segment al călăto-
riei, care nu poate fi efectuat cu bicicleta. Cele 
mai mari şanse de câştig le au echipele ale căror 
membri merg des cu bicicleta.

Campania este coordonată de organizaţiile dan-
eze de ciclism, împreună cu două mari companii. 
În 2007, campania a avut ca motiv „Cel mai bun 
spirit de echipă”. 

94   Preluat din Urbanczyk (2010) şi editat
95    Dekoster, Schollaert (1999)

Nu este doar rolul companiilor să-şi încurajeze anga-
jaţii să vină la servici pe bicicletă. Autorităţile locale 
pot iniţia campanii mai generale, pentru a comunica 
de ce beneficii se vor bucura companiile şi navetiştii, 
cum ar fi de exemplu: angajaţi mai sănătoşi, costuri 
de transport mai scăzute (în cazul în care se utilizează 
bicicleta pentru parcurgerea drumului către o întâlnire 
de afaceri), costuri de parcare mai scăzute, reducerea 
timpului pierdut datorită congestiilor de trafic,  anga-
jaţii vor fi mai activi şi într-o dispoziţie bună.
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Sistemul înregistrează aceste date, şi ţine o evi-
denţă la zi a distanţei parcurse, emisiile de car-
bon economisite, economiile cu carburanţii, dar 
şi kilometrii parcurşi individual sau colectiv de 
către participanţi şi companiile ai căror angajaţi 
sunt.

Pagina web realizează un clasament la zi al com-
paniilor şi şcolilor implicate în competiţie, după 
mărimea acestora. Foloseşte alte date de intrare 
pentru a compara companiile în ceea ce priveşte 
rata navetiştilor ce utilizează bicicleta. 

În ultimele competiţii, participanţii au putut 
câştiga credite speciale pentru faptul că şi-
au dus copiii la şcoală cu bicicleta sau pentru 
că purtau rochii sau costum în timpul navetei. 
Echipele au fost de asemenea încurajate şă or-
ganizeze provocări cu alte firme din acelaşi sec-
tor de industrie.

Cu ajutorul sponsorilor, se acordă premii 
câştigătorilor de la anumite categorii. Tuturor 
participanţilor li se acordă un certificat de par-
ticipare şi un premiu simbolic.

Pentru a genera entuziasm şi interes, organiza-
torii găzduiesc tot felul de evenimente, cum ar fi 
evenimente de deschidere şi „mic dejun pentru 
ciclişti”, în care voluntarii împart apă şi dulciuri 
navetiştilor. Fiecare competiţie include o petre-
cere de final, la care sunt invitaţi muzicieni şi 
actori ce sprijină ciclismul.97

97 Spencer (2011): O campanie pe termen lung „Pe bicicletă la 
serviciu” în Ungaria. (Studiu de caz Eltis)

Studiu de caz: Campanie „Pe bicicletă la servi-
ciu” în Ungaria

Campania din Ungaria “Bringázz a munkába!” 
promovează ciclismul ca mod de transport prin 
implicarea companiilor şi indivizilor într-o com-
petiţie pentru a putea vedea cine înregistrează 
cei mai mulţi kilometri într-o perioadă de pat-
ru-cinci săptămâni de navetă. Totul a început 
în 2007 ca proiect pilot în Budapesta, iar astăzi 
campania acoperă întreaga Ungarie, desfăşurân-
du-se de două ori pe an, în primăvară şi toamnă. 
Proiectul este coordonat de Ministerul Mediului 
în cooperare cu Clubul Cicliştilor Ungari şi devine 
foarte popular cu fiecare ediţie. Aproximativ 
10.000 de oameni au participat până acum în fie-
care campanie.

Campania Bringazz a Munkaba utilizează o plat-
formă web (www.kamba.hu), unde participanţii 
se înregistrează, furnizând detalii legate de nu-
mele şi adresa companiei sau şcolii, numărul de 
angajaţi (sau elevi) şi rata celor care fac naveta 
cu bicicleta. De asemenea introduc şi date in-
dividuale cu privire la distanţele pe care efec-
tuează naveta şi greutatea lor (lucru important 
pentru calcularea automată a economiilor de 
carbon realizate).

În fiecare zi în care un participant merge la servi-
ciu pe bicicletă, acesta trebuie să se autentifice 
pe pagina web şi să specifice acest lucru în „jur-
nalul de transport”. 
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Studiu de caz: Biciclete „cu cravată” – România

“Biciclete cu cravată” reprezintă primul program de 
bike-sharing gratuit din România destinat centrelor de 
business, iniţiat de Asociaţia Green Revoluţion în mai 
2010. 

Prin acest proiect, angajaţii Raiffeisen Bank beneficiază 
de 35 de biciclete, Orange România de 45 de biciclete, 
ING Asigurări de Viaţă de 19 biciclete, ING Bank de 23 
de biciclete, BNR de 21 de biciclete, Linde Gaz de 30 de 
biciclete, Daedalus de 10 de biciclete şi bpv GRIGORES-
CU ŞTEFĂNICĂ de 3 biciclete. 

În Bucureşti, bicicletele “cu cravată” se afla poziţion-
ate în faţa sediilor: 

• The roadworthiness of the bicycle itself

• Raiffesen Bank, Piaţa Charless de Gaulle (10 bici-
clete)

• Raiffesen Bank, Piaţa Victoriei (10 biciclete) 

• Raiffesen Bank, Agenţia Barbu Mumuleanu (5 bici-
clete) 

• Raiffesen Bank, Agenţia Pipera (10 biciclete) 

• Orange, Iride Business Parc (10 biciclete) 

• Orange, Europe House (15 biciclete) 

• ING Asigurări de Viaţă, Opera Center (19 biciclete) 

• ING Bank, Agenţia Căderea Bastiliei (12 biciclete) 

• ING Bank, Agenţia Tipografilor (11 biciclete si o 
tricicleta) 

• BNR, sediul central (6 biciclete) 

• Arenele BNR (15 biciclete) 

• Daedalus (10 biciclete) 

• bpv GRIGORESCU ŞTEFĂNICĂ, strada Dionisie Lupu 
(3 biciclete)

În ţară, biciclete “cu cravată” se află: 

• Orange Cluj-Napoca (10 biciclete) 

• Orange Timişoara (10 biciclete) 

• Linde Gaz Cluj-Napoca (10 biciclete)

• Linde Gaz Timişoara (20 biciclete)

În ediţia 2010, peste 500 de angajaţi din trei compa-
nii (Raiffeisen Bank, Orange România, ING Asigurări de 
Viaţă) au folosit “Biciclete cu cravată”. 

În 2011, bicicleta a câştigat teren în rândul angajaţilor, 
numărul celor care au ales această alternativă ca mi-
jloc de transport, triplându-se faţă de anul 2010.

6.2.3 Campanii pentru un ciclism în siguranță

Campaniile pentru un ciclism sigur sunt intenţionate să 
îmbunătăţească siguranţa fizică a bicicliştilor – şi a ce-
lor din jur – şi pentru a preveni accidentele în care sunt 
implicate bicicletele.98 Accentul unei campanii poate fi 
pus pe un grup specific de utilizatori (de ex. cicliştii 
vârstnici – a se vedea Partea III Servicii pentru ciclişti 
6.2), sau pe un comportament specific (utilizarea lu-
minilor la bicicletă). Campaniile pentru ciclism sigur 
pot include acţiuni pe termen scurt sau lung. Pot avea 
diverse forme şi se pot adresa unor probleme ca:

Abilitatea bicicliştilor de a merge într-un mod sigur pe 
bicicletă

• Vizibilitatea cicliştilor pentru ceilalţi participanţi 
la trafic

• Starea tehnică a bicicletei

• Siguranţa mediului din jurul bicicliştilor

Campaniile implică încurajarea şi sprijinirea comporta-
mentului sigur pe bicicletă. Campaniile comune privind 
siguranţa pe bicicletă sunt axate în principal pe rute 
sigure către şcoală pentru copii, pe vizibilitate în trafic 
sau pe starea tehnică a bicicletei. Campaniile pot fur-
niza informaţii, educare şi aplicarea reglementărilor, 
sau în cel mai bun caz, o combinaţie a acestor ele-
mente.

98 Preluat din Fisa privind campaniile pentru ciclism sigur – 
Consorţiul PRESTO
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Campania ‘Oraşe potrivite pentru ciclism’ în 
ziarul The Times

Ziarul The Times din Londra a demarat o cam-
panie privind siguranţa ciclismului în Februarie 
2012 cu un articol de prima pagină în care sem-
nalează pericolele drumurilor din UK, cu un titlu 
pe măsură: “Salvaţi-ne Bicicliştii.”

Explicând titlul campaniei, editorul James Hard-
ing a spus: “Încă este cazul ca bicicliştii să fie po-
triviţi pentru oraşe, însă oraşele nu sunt potrivite 
pentru biciclişti.”

Campania „Oraşe potrivite pentru ciclism” im-
plică o acoperire dedicată ciclismului urban – re-
alizări politice, iniţiative guvernamentale, păreri 
ale cititorilor, accidente rutiere etc. – toate prez-
entate în paginile tipărite ale ziarului, dar şi on-
line. Campania include de asemenea un „mani-
fest pentru siguranţa ciclismului”, în opt puncte, 
adresat autorităţilor publice şi altor persoane 
interesate dar şi un formular on-line de înreg-
istrare în care cetăţenii îşi pot declara sprijinul 
pentru această campanie. 

Deoarece este o campanie în ziar, audienţa este 
reprezentată de publicul larg. Totuşi, mesajul 
campaniei ţinteşte către grupuri ţintă speifice: 
în primul şi în primul rând, oficialităţile. Fiecare 
punct al manifestului îndeamnă liderii politici la 
acţiune, fie că este vorba de scăderea limitelor 
de viteză în zonele rezidenţiale; reglementarea 
traficului de camioane; investiţii în infrastruc-
tură sau de realizarea unu audit naţional privind 
accidentele ce implică biciclişti. Aceste îndem-
nuri sunt adresate şi autorităţilor locale ce au 
competenţe în probleme legate de trafic.

Campania adresează un mesaj şi şoferilor, 
crescând conştientizarea cu privire la faptul cum 
pot aceştia să îşi modifice comportamentul ast-
fel încât maşinile şi bicicletele să împartă acelaşi 
spaţiu comun. O atenţie specială este acordată 
şoferilor de camioane şi altor vehicule grele, 
subliniind rata disproporţionată a accidentelor 
cauzate de camioane şi în care au fost implicaţi 
biciclişti.

Campania a câştigat aplauzele grupurilor de 
ciclişti din UK pentru faptul ca a recunoscut că 
siguranţa cicliştilor nu poate fi realizată doar de 
ciclişti. Deşi sunt meţionate utilizarea căştilor 
şi abilităţile de a merge cu bicicleta în condiţii 

sigure, mesajul este îndreptat către autorităţile 
publice în vederea creării unei atmosfere sigure 
pentru ciclism. 

În ciuda răspunsurilor pozitive, campania a fost 
criticată pentru că a lăsat impresia că ciclis-
mul reprezintă o activitate periculoasă, pe care 
oamenii ar trebui să o evite. În alt articol, un 
blogger, James Randerson, a scris “Există multe 
discuţii cu privire la pericolele şi glumele despre 
coliziuni, însă mai nimic despre bucuria de a 
merge pe două roţi.”

Totuşi, campania ziarului The Times este în mod 
clar bună pentru cauza ciclismului urban în An-
glia. Grupurile de presiune pot juca un rol impor-
tant în devansarea agendei ciclismului utilitar, 
dar totuşi, puterea lor de influenţă nu se poate 
compara cu cea a ziarului, care se bucură de o 
audienţă numeroasă, de credibilitate şi influenţă 
în rândul politicienilor. 

Deşi campania a durat puţin peste o lună, a avut 
un impact enorm. Rezultatele au inclus: 
• 30.000 de cititori s-au înregistrat pentru a spri-

jini campania

• 1.700 de scrisori trimise către parlamentari

• Declaraţii publice de sprijin din partea câtorva 
atleţi şi politicieni bine-cunoscuţi (Primul Min-
istru David Cameron, Boris Johanson – Primarul 
Londrei şi ceilalţi candidaţi la funcţia de primar 
în anul 2012)

• 77 de parlamentari au dezbătut campania în 
Parlament (35 conservatori, 29 laburişti şi 13 
liberali-democraţi).

• O scrisoare ce cerea implementarea punctelor 
cuprinse în manifestul ziarului The Times a fost 
trimisă tuturor consiliilor locale din Marea Brit-
anie, semnată de către Ministrul Transporturi-
lor Norman Baker şi Ministrul pentru Siguranţa 
Rutieră,  Mike Penning.

Pentru avocaţii ciclismului, fie că lucrează pent-
ru administraţiile publice sau pentru organizaţii 
ale societăţii civile, principala lecţie a campaniei 
Oraşe potrivite pentru ciclism este acea că sprijinul 
mass-media poate fi de foarte mare ajutor. Se cuvine 
astfel ca avocaţii ciclismului să îşi cultive relaţiile cu 
reporterii, editorii şi alte persoane din media pentru 
a stăpâni această putere.99

99 Spencer (2012): Oraşe potrivite pentru ciclişti. Studiu de caz
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Studiu de caz: Peterborough (UK) – Fii străluci-
tor, utilizează un far

Consiliul oraşului Peterborough (prin intermediul 
programului Travelchoice) împreună cu Jandar-
meria din Cambridgeshire a desfăşurat o campa-
nie cu scopul de a reduce numărul persoanelor 
ce foloseau biciclete fără lumină. Administraţia 
oraşului dorea incurajarea utilizării bicicletei 
şi în timpul iernii, însă vroiau să se asigure că 
bicicliştii sunt vizibili pentru toţi participanţii la 
trafic. Campania a avut ca scop sublinierea fap-
tului că nu este acceptabilă utilizarea bicicletei 
pe întuneric, fără ca aceasta să fie echipată cu 
un far, dar nici nu au vrut să descurajeze bici-
cliştii. Campania s-a desfăşurat pe durata a două 
săptămâni, la începutul lunii noiembrie. Peste 40 
de biciclişti au fost amendaţi deoarece bicicleta 
lor nu era echipată cu un far, însă mai multe mag-
azine locale au participat în campanie, oferind 
reduceri generoase pentru cumpărarea unui far. 
În timpul campaniei au fost vândute cu 15% mai 
multe faruri decât de obicei, iar poliţia a indicat 
o creştere a numărului bicicliştilor ce au folosit 
surse de iluminat montate pe bicicletă. Campa-
nia s-a bucurat şi de o largă acoperire media, iar 
impresia generală – atât a bicicliştilor dar şi a 
celorlalţi – a fost una de susţinere. Peterborough 
este un oraş începător, cu o rată modală a uti-
lizării bicicletei de aproximativ 2 %.100

6.3 Alte activităţi şi măsuri de 
promovare a ciclismului

În afara campaniilor emoţionale şi a celor care au ca 
ţintă anumite grupuri specifice, mai există o varietate 
de alte măsuri pentru promovarea ciclismului. Ur-
mătoarele exemple descriu măsurile de comunicare in-
terne şi externe realizate de un comisar pentru ciclism, 
diverse tipuri de măsuri comunicaţionale dar şi măsuri 
“obligatorii” cum ar fi programe şi iniţiative ale statului 
sau autorităţilor locale. 

6.3.1 Ofiţer pentru ciclism sau purtător de 
cuvânt

Un mijloc de promovare al bicicletei îl reprezintă 
înfiinţarea unui birou sau angajarea unui ofiţer 
pentru ciclism.101 Acest lucru permite existenţa unei 
persoane de contact atât pentru cetăţeni cât şi pentru 

100 Fişa privind campaniile pentru ciclism sigur – Consorţiul PRESTO
101 Urbanczyk (2010)

angajaţii altor departamente din cadrul administraţiei 
publice. Sarcina acestui ofiţer este de a coordona 
toate activităţile legate de ciclism. Dacă un ofiţer 
pentru ciclism are succes în implementarea măsurilor, 
depinde foarte mult de sprijinul pe care îl primeşte de 
la nivel politic şi de încorporarea în sistem a sarcinilor 
şi drepturilor ofiţerului.102 Sarcina ofiţerului pentru 
ciclism este aceea de a se face ‘inutil’ ca şi ofiţer pentru 
ciclism, aşa cum spunea într-un interviu expertul Frans 
de Baan, din Zürich. Acest lucru de obicei necesită ani 
sau chiar zeci de ani. Astfel, principalele sarcini ale 
ofiţerului pentru ciclism acoperă:

• Constituirea punctului unic de contact pentru ce-
tăţeni 

• Realizarea unui punct de coordonare în cadrul 
municipalităţii pentru toate problemele legate de 
ciclism

• Introducerea unui punct de primire a ideilor şi re-
marcilor utilizatorilor

• Planificarea/ supravegherea strategiilor pentru 
ciclism, infrastructură, rute, semnalizare, eveni-
mente etc.

• Relaţionarea cu alţi factori interesaţi (cum ar fi 
poliţia, operatori de transport etc.)

• Asistenţă în relaţiile cu publicul (sprijint de biroul 
de Relaţii Publice din cadrul administraţiei), or-
ganizarea de prezenţe regulate în public

• Atragerea de fonduri pentru realizarea de infra-
structură, promovare şi educare

Un ofiţer pentru ciclism poate fi numit la nivel local, 
regional sau naţional (…). Aceştia sunt recrutaţi în multe 
oraşe oraşe europene, inclusiv în cele începătoare, în 
ascensiune sau campioane (de ex. în Wroclaw sau Gdynia 
(PL), în Helsinki (FI) sau în Odense (DK). În Germania, în 
prezent există aproximativ 80 de oraşe care au un ofiţer 
sau un birou pentru ciclism (depinzând de mărimea 
oraşiului). 

Sigur că, în oraşele cu o rată scăzută a utilizării bicicletei, 
numirea unui ofiţer pentru ciclism care combină şi are 
grijă de toate activităţile, este un pas important spre o 
cultură a ciclismului. O altă modalitate ar fi externalizarea 
acestei sarcini către un consultant extern, cu mandat de 
supervizare. Exemplul cel mai elocvent în care acest lucru 
a reprezentat primul pas către o cultură a mobilităţii, 
timp de 5 ani, este oraşul St. Gallen din Elveţia. 

Orice oraş care îşi doreşte creşterea ratei de utilizare a 
bicicletei, beneficiază de pe urma angajării unui ofiţer 
pentru ciclism, care să fie angajat, dacă este posibil, cu 
normă întreagă. 

102 Ministère des Transports (2008)
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Lectură facultativă:

GIZ (2011) – Planificarea pentru ciclism în Germa-
nia. Coordonatori şi Birouri pentru ciclism.

6.3.2 Noi unelte media pentru un marketing 
de succes

Pe lângă canalele tradiţionale de marketing, măsurile 
de promovare a ciclismului cu ajutorul marketingului 
online au câştigat o importanţă mare în ultimii ani. Destul 
de multe campanii curente de promovare a ciclismului 
includ servicii şi informaţii on-line, împreună cu măsuri 
de marketing. Varietatea acestor servicii porneşte de 
la o simplă pagină de informare pentru ciclişti, până 
la prezenţa în „social-media” cum ar fi Facebook sau 
Myspace, bloguri, clipuri video pe Youtube sau servicii 
mai complexe cum ar fi instrumente de planificare on-
line a traseului sau calculatoare de emisii de CO2. 

Contribuţia semnificativă a acestor servicii şi marketing 
on-line, este aceea de a furniza o platformă interactivă 
atât pentru utilizatori cât şi pentru planificatori (a 
se vedea Introducerea manualului: feedback-ul ca 
factor de succes comunicativ a culturii mobilităţii). De 
exemplu, oraşul Frankfurt/Main din Germania oferă 
cicliştilor posibilitatea de a raporta infrastructura sau 
facilităţile distruse, pe pagina de internet a biroului 
pentru ciclism. Este posibilă chiar şi marcarea locurilor 
în care întâlnesc aceste lipsuri, prin intermediul unei 
hărţi interactive. Fiecare persoană care introduce 
astfel de locuri, primeşte un răspuns, într-un interval 
de timp dat, cu ce se va întâmpla pentru rezolvarea 
problemei semnalate. 

Multe din campaniile de promovare a ciclismului folosesc 
paginile web pentru furnizarea de informaţii despre 
evenimente, proiecte locale şi informaţii. Exemplele 
din Figurile 24 – 27 prezintă câteva căi de utilizare 
a internetului ca şi canal de marketing şi informare 
pentru promovarea ciclismului la nivel emoţional. 

O metodă specială de promovare a ciclismului o 
reprezintă utilizarea marketingului media ambiental. 
Acest lucru se referă la purtători neconvenţionali de 
mesaje. În cadrul campaniei ‘Kopf an: Motor aus’, 
promovarea s-a realizat prin distribuirea de pachete 
de îndrumare şoferilor, sub forma unor mesaje grafice 
aplicate pe asfalt, mici postere aplicate pe cărucioarele 
de cumpărături, cărţi poştale dar şi metode inovatoare 
de publicitate exterioară, cum ar fi lipirea unor mesaje 
pe scări (a se vedea Figura 24). Un alt exemplu este 
distribuirea către bicicliştii din Arhus a unor sticle cu 
apă, pe ale căror etichete au fost aplicate diverse 
mesaje.

Figura 24:  Marketing pe scări pentru campania Kopf-an, 
Dortmund, Germania

Sursa:  fairkehr Agentur GmbH

Further campaign examples

Figura 25:  Captură de ecran a paginii web bikeminded
Sursa:  www.bikeminded.org 

Figura 26:  Captură de ecran reprezentând calculatorul de 
emisii CO2 “Fietscalculator”

Sursa:  www.heelnederlandfietst.nl 
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Figura 27:  Captură de ecran reprezentând campania 
Radlhauptstadt München

Sursa:  www.radlhauptstadt.muenchen.de

Promovarea ciclismului ca mod de transport zilnic ar 
trebui să ia de asemenea în calcul că ciclismul însuşi 
– incluzând bicicletele şi accesoriile pentru biciclete – 
poate fi expresia unui anumit stil de viaţă. Informaţiile 
şi marketingul privind ciclismul trebuie să transmită 
mesajul că acesta este modern şi are stil. Exemple bune 
în acest sens sunt numeroasele pagini “cycle chic” care 
arată cât de elegant poate fi ciclismul. Figura 28 prez-
intă o captură de ecran a primei pagini web de acest fel 
din Lublin. Între timp, acest concept a fost adoptat în 
multe alte oraşe, de exemplu în Viena, Munchen, Graz 
şi mai recent în Poznan, Gdansk, Lodz şi Czestochowa.

Figura 28:  Captură de ecran a paginii Lublin Cycle Chic 
(Polonia)

Sursa:  http://lublincyclechic.blogspot.com/ 

Lectură facultativă:

FGM-AMOR (Editor) (2011): Cum să derulăm a 
acţiune de ciclism. Manualul de Implementare 
LifeCycle.

Consiliul Naţional privind Strategia de Ciclism 
(UK) (2004): Manual de Marketing în Ciclism. 

Fişele privind promovarea bicicletei – Consorţiul 
PRESTO.

Urbanczyk, Rafael (2010): Ghidul de Politici pen-
tru Ciclism – Consorţiul PRESTO. Promovarea 
Ciclismului.

6.3.3 Motivare prin stimulente financiare

Din ce în ce mai multe ţări din UE sprijină achiziţionarea 
unei biciclete prin acordarea unor scutiri de taxe sau 
subvenţii.103 În ianuarie 2009, guvernul irlandez a 
introdus o scutire de taxe pe beneficiile în natură ce 
sprijină angajatorii în acordarea de biciclete angajaţilor 
pentru a merge la serviciu. Această scutire oferă o 
economie de până la 50 % din preţul bicicletei.104

În Anglia, pentru a promova călătoriile sănătoase şi 
pentru a reduce poluarea, Actul Financiar din 1999 a 
introdus o scutire de taxe ce permitea angajatorilor 
să împrumute biciclete angajaţilor ca şi beneficiu 
neimpozabil. Această scutire a fost una dintre măsurile 
introduse prin Planul de Transport Verde al guvernului. 
Angajatorii de toate felurile, inclusiv sectoarele publice 
şi private, pot implementa o schemă de împrumuturi 
scutite de taxe pentru angajaţii lor. În Octombrie 2009 
a fost publicat un “Ghid de implementare a schemei 
cu bicicleta la serviciu” de către Departamentul de 
Transport, în Londra, explicând cum se poate beneficia 
de pe urma acestei scheme.105

În 1997, guvernul belgian a adoptat o lege ce 
permite angajatorilor să plătească angajaţilor o sumă 
neimpozabilă pentru fiecare kilometru parcurs cu 
bicicleta. Adoptarea legii a condus la o creştere cu peste 
50 % a numărului de biciclişti în cadrul companiilor ce 
au adoptat această schemă de scutire de taxe. Alte 
scheme similare sunt deja legiferate în multe ţări 
europene, cum ar fi Olanda (în care angajatorii pot 
furniza biciclete neimpozabile angajaţilor). 

În Germania, campania “Mit dem Rad zur Arbeit”, 
iniţiată de o companie de asigurări de sănătate, 

103  Urbanczyk (2010)
104  Bikes4work (no year)
105  DFT (2009)
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pentru promovare şi premii.

Fietsberaad, împreună cu Apeldoorn şi Eind-
hoven, a investit mult timp şi bani în tehnologia 
acestui sistem de recompensare. Alte autorităţi, 
municipalităţi sau provincii pot implementa acest 
sistem pentru o sumă mai mică de €5.000. Pen-
tru această sumă primesc structura paginii web, 
un sistem de înregistrare a adăposturilor pentru 
biciclete ce poate fi folosit şi ca sistem de con-
trol.107

Figura 29:  Poster pentru campania „Fiets en win” din 
Eindhoven (Olanda))

Sursa:  www.cyclingcarma.com

107 Canters (2011): “Pedalează şi Câştigă” sistem de recompensare 
a cicliştilor în Olanda (studiu 

premiază acei biciclişti care merg la serviciu cel puţin 
20 de zile cu bicicleta, într-o perioadă de timp dată. 
Premiul este reprezentat de şansa de a participa la 
o loterie în cadrul căreia pot fi câştigate numeroase 
premii.

Parisul a lansat recent un program de acordare a unei 
sume de până la 25 % din preţul achiziţionării unui 
pedelec (până la un maxim de 400 Euro). Inspirat de bo-
nusul naţional acordat pentru casarea autovehiculelor, 
oraşul Mannheim (Germania) subvenţionează achiziţia 
fiecărei biciclete noi cu 50 Euro. Ministerul Mediului din 
Italia acordă între 180 şi 1.300 de Euro pentru fiecare 
bicicletă nouă cumpărată, diferenţierea făcându-se în 
funcţie de tipul acesteia: bicicletă electrică, pedelec 
sau bicicletă normală.106

Studiu de caz: “Pedalează şi Câştigă” în Olanda

Fietsberaad, centrul de cunoştinţe privind man-
agementul ciclismului din Olanda, a dezvoltat 
un sistem de recompensare, Fiets-en-Win (Ped-
alează şi Câştigă), ca fiind o nouă unealtă de 
marketing pentru încurajarea utilizării bicicletei. 
Bicicliştii ce utilizează o bicicletă gratuită, în 
oraşele Apeldoorn sau Eindhoven, pot câştiga 
anumite premii. Alte municipalităţi sau provincii 
sunt de asemenea încurajate să folosească acest 
sistem.

Fiets-en-Win reprezintă un sistem de recom-
pensare pentru ciclişti. Participanţii dispun de 
un permis ce le acordă accesul la adăposturile 
pentru biciclete din oraş, pe care îl scanează în 
momentul în care îşi parchează sau preiau bici-
cleta. La scanarea acestuia, utilizatorii primesc 
unul sau mai multe bilete digitale de loterie. În 
Apeldoorn acest ‘permis’ îmbracă forma unui 
breloc, iar în Eindhoven permisul este deţinut de 
toţi rezidenţii. Pentru a putea câştiga un premiu, 
participanţii trebuie să se înregistreze pe pagi-
na web a campaniei, unde pot vedea câte bilete 
deţin şi ce premii pot câştiga. Municipalitatea din 
Apeldoorn poate de asemenea folosi datele pen-
tru a stabili cum sunt folosite adăposturile pent-
ru biciclete şi cum pot fi îmbunătăţite condiţiile 
oferite.

Costurile privind dezvoltarea tehnologiei au fost 
ridicate iar procesul în sine consumator de timp, 
însă costurile desfăşurării campaniei sunt re-
duse. O municipalitate ce dispune de 4 astfel de 
adăposturi pentru biciclete necesită o sumă de 
aproximativ €15.000, plus costuri adiţionale 

106  Volschenk (2009)
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7. Evaluarea efectelor promovării

Atunci când se implementează măsuri de promovare 
a ciclismului este important să se evalueze efectele 
acestor măsuri. “Evaluarea permite compararea teoriei 
(ce urmăriţi să atingeţi) cu practica (rezultatele actuale). 
Vă permite să vedeţi cât anume din obiectivele originale 
a fost îndeplinit. Ajută de asemenea să demonstraţi 
valoarea proiectului întregii comunităţi”.108 

7.1 Eficacitatea activităţilor 
promoţionale

O evaluare a impactului promovării analizează schim-
bările ce pot fi atribuite unei intrevenţii anume, cum 
ar fi lansarea unei campanii promoţionale, unui pro-
gram de instruire sau de informare.109 Devine evident 
faptul că măsurarea impactului măsurilor “soft” (cum 
ar fi campaniile sau programele) poate fi o adevărată 
provocare în determinarea randamentului investiţiilor 
efectuate.

Multe organizaţii nu monitorizează sau evaluează im-
pactul programelor individuale, în termeni de efect 
asupra comportamentului privind modul de deplasare 
(de ex. schimbările în rata modală de transport) din 
moment ce sunt conştiente că schimbarea comporta-
mentului în ceea ce priveşte transportul este un pro-
ces de durată, iar măsurile de evaluare pot duce uneori 
la eroare (şi procesul costisitor). Există însă exemple 
ce au arătat faptul că aceste campanii de motivare şi 
programele de conştientizare pot duce la schimbări în 
atitudinile populaţiei, favorizând ciclismul, mersul pe 
jos şi transportul public. Desigur, criteriul de succes de-
pinde şi de obiectivele definite.

Există de asemenea şi un număr de factori cheie organ-
izaţionali, politici, financiari şi culturali ce influenţează 
determinarea succesului campaniilor şi programelor. 
Prin urmare, schimbările pot fi cu greu atribuite unei 
singure activităţi promoţionale. Mai degrabă reprezintă 
o parte dintr-un pachet integrat de intervenţii diferite 
(inclusiv infrastructură) ce pune accentul pe întreg sis-
temul de ciclism. 

Răspunsul la întrebări de genul „care este impactul 
altor intervenţii şi/sau realizărilor politice privind 
creşterea preţului la energie etc.” este dificil de aflat 
sau chiar imposibil.

108  Comisia privind Strategia Naţională de Ciclism (2004)
109  Capitol preluat din Urbanczyk (2010) şi editat

7.2 Metode de evaluare

O evaluare a impacturilor atribuite diverselor 
activităţi promoţionale specifice poate fi realizată 
în mai multe feluri, depinzând de abordarea aleasă. 
Întrucât un program direcţionat spre anumite grupuri 
ţintă sau indivizi poate fi urmărit foarte uşor (de ex. 
prin intermediul unor chestionare, interviuri, etc.), 
impacturile unei campanii ce are ca ţintă o audienţă 
largă sunt mai dificil de măsurat. Există atât metode 
calitative cât şi cantitative de evaluare.

Evaluarea cantitativă descrie schimbările prin inter-
mediul unor caracteristici cheie ale ciclismului, cum 
ar fi

• Rata modală de transport, 

• Numărul de biciclişti, 

• Cantitatea de emisii produse sau kilometrii par-
curşi de biciclişti.

Totuşi, o analiză comparativă a datelor nu furnizează 
întotdeauna o legătură clară cu un anumit efort pro-
moţional. O metodă a evaluării cantitative o reprez-
intă numărătoarea. Instalarea de contoare de-a lungul 
unei piste de biciclete poate furniza informaţii cu pri-
vire la numărul de persoane ce folosesc noua pistă. 

Numărătoarea poate fi folosită de asemenea şi în eval-
uarea succesului unui eveniment promoţional (de ex. 
o cursă de biciclete, instaurarea unei zile fără maşini 
etc.). În cazul în care evenimentul nu are foarte mulţi 
participanţi, încercaţi să aflaţi motivele acestui lucru 
şi să vă gândiţi la ce ar putea fi diferit data viitoare. 
Dacă dispuneţi de o pagină web a programului pro-
moţional, instalaţi un contor pentru vizitatori unici, 
pentru a vedea numărul de persoane interesate de 
pagina web. Acest lucru vă oferă o privire de ansam-
blu asupra lucrurilor ce prezintă un anumit interes 
pentru vizitatori. O creştere semnificativă a număru-
lui de vizitatori ai paginii web, imediat după lansarea 
programului, poate fi un indiciu bun că acest lucru se 
datorează promovării evenimentului/ programului. 

Chestionarele cu privire la modul de deplasare sau 
vizibilitatea unei campanii descriu de asemenea 
factori cantitativi. Acestea includ un număr mare şi 
standardizat de chestionare ajutătoare în cadrul unui 
interviu (ce poate fi realizat faţă-în-faţă, la telefon 
sau on-line).

Interviurile deschise sunt metode de evaluare calita-
tivă. Dacă realizaţi un pliant, includeţi întotdeauna şi 
o modalitate de răspuns, şi dacă este posibil, chiar şi 
o iniţiativă (de exemplu o extragere cu premii). 
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Indiferent de cum arată campania promoţională, pla-
nurile privind evaluarea trebuie gândite foarte bine şi 
pe cât posibil, încorporate în campaniile sau programe-
le promoţionale. Acest lucru poate însemna crearea de 
iniţiative pentru indivizi în oferirea de păreri cu privire 
la schimbările survenite în alegerea modului de trans-
port (de ex. prin oferirea de premii pentru completarea 
unui chestionar). Depinzând de tipul de activităţi pro-
moţionale pe care le veţi desfăşura, acest lucru va fi 
sau nu mai uşor de realizat.

Evaluarea promovării ciclismului

Manualul de implementare al proiectului „Lifecycle”, 
finanţat de EAHC, conţine un instrument de sondare 
gata realizat şi care poate fi utilizat în evaluarea activ-
ităţilor de promovare a ciclismului.

Figura 30:  Coperta Manualului de Implementare LifeCycle
Sursa:  FGM-AMOR 2011

Lectură facultativă:

FGM-AMOR (Editori) (2011): Cum să realizăm o 
acţiune de ciclism. Manualul de Implementare 
LifeCycle.
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