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Stimate Partener! 

 
În scopul dezvoltări traficului pe biciclete al regiunii efectuăm colectare de date în cadrul proiectului 

HURO/1001/154/1.1.3 finanţat de Uniunea Europeană. Pe baza colectării de date vom face propuneri de 

dezvoltare, vom organiza o zi de dezbatere, vom realiza o bază de date şi o vom face accesibilă şi pe internet.   

 

Colectarea noastră de date constă din două faze. 

 

1. La început trimitem un chestionar format din 5 părţi autorităţilor locale implicate. 

Prima parte a chestionarului vă pune întrebări despre pistele de bicilete existente şi cele planificate, şi despre 

proiectele, investiţiile legate de acestea.  

A doua parte a chestionarului adresează întrebări despre infrastructurile existente pentru ciclism şi despre 

planurile referitoare la acest lucru.  

A treia parte a chestionarului pune întrebări despre campaniile, evenimentele planificate în legătură cu 

ciclismul. 

A patra parte a chestionarului vă adresează întrebări despre documente de reglementare referitoare la ciclism la 

nivel local şi zonal.  

A cincea parte a chestionarului se referă la locurile importante din punctul de vedere al ciclismului aflate în 

zona Dumneavoastră. Pe acestea am încercat să le întregim în contextul aşezării pe baza informaţiilor primite 

de la alţi parteneri. Dacă în legătură cu un obiectiv nu puteţi furniza informaţii precise, însă ştiţi că ar fi 

important sau interesant pentru ciclişti (de exemplu există o colecţie privată de sobe în aşezarea respectivă, dar 

nu ştiţi cum şi când se poate vizita, însă cunoşteţi proprietarul) vă rugăm să furnizaţi numele acelei persoane şi 

datele de contact (adresă, număr de telefon, e-mail, orice), unde probabil îl vom găsi. Astfel de locuri 

interesante pot fi bisericile, muzeele, colecţiile private, terenurile de sport, hoteluri, cârciume, arbori protejaţi, 

lacuri de pescuit, locuri de odihnă, parcuri şi multe alte locuri, care le consideraţi a fi ca atare. 

 

2. În faza a doua a colectării de date, după completarea şi primirea chestionarelor colaboratorii noştri 

vă vor căuta, în cazul în care va fi nevoie de clarificări pe baza datelor. Dacă aveţi întrebări în legătură 

cu completarea chestionarelor sau dacă doriţi să faceţi observaţii, aveţi sugestii legate de munca 

noastră sau doriţi să vă exprimaţi opinia în legătură cu întrebările, le puteţi face la adresa următoare: 

 

Csengersimáért Közhasznú Egyesület 

4743 Csengersima, Kodály köz 2. 

Juhász Imre preşedinte 

06/44/520-112 

egyesület.simaert@csengersima.hu 

 

Puteţi contacta colegii noştri la următorul contact: 

Homokiné Kósa Katalin 

4743 Csengersima, Kossuth u. 79/4. 

06/70/453-4037 

hkkev1@gmail.com 

Vă rugăm, ca să completaţi şi să ne trimiteţi chestionarul cel târziu până în 10 iulie.  

 

Vă mulţumim pentru colaborare în dezvoltarea regiunii noastre şi în extinderea posibilităţilor traficului pe 

biciclete! 

 

Cu stimă: 

 

Juhász Imre 

preşedinte 

 Homokiné Kósa Katalin 

manager proiect 

mailto:egyes�let.simaert@csengersima.hu
mailto:hkkev1@gmail.com
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Puncte de interes: 

 -monumente 

 -instituţii administrative (municipalitate, şcoală, grădiniţă, cămin de bătrâni) 
  -centru de zi îngrijire bătrâni  poate ca posibilitate de cazare, de toaletă/de baie 

  -instituţii de învăţământ poate ca posibilitate de cazare, de toaletă/de baie 

  -cămine poate ca posibilitate de cazare, de toaletă/de baie 

  -vestiare  poate ca posibilitate de toaletă/de baie 

 -instituţii medicale (cabinet medical, stomatologie, farmacie, etc.) 

 -magazin, bar, restaurant 

 -service 

 -WC public, calitatea, taxa de folosire, accesibilitatea şi spaţiul acestuia 

 -casă de paza digurilor, ca posibile case de oaspeţi? 

 -terenuri de sport, săli de gimnastică 

 -campinguri, locuri de cazare 

 -centre de închiriere 

 -muzee, colecţii private 

 -club de echitaţie 

 -lac de pescuit 

 -biserici 

 -staţii mijloace de transport în comun 

 -arbori protejaţi, parcuri dendrologice 

 -atracţii 

 -parcuri, locuri de odihnă, terenuri de joacă 

 -ştrand, baie comunală, loc de scăldat desemnat 

 -spaţii publice. Bibliotecă, casă de cultură, galerie, teatru, casă de dans 

 -locuri de muncă, numărul angajaţilor, din ce direcţie merg la lucru  

 -oficii poştale, e-puncte, cafenea internet 



  
 

 

Conţinutul acestei evaluări de situaţie nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 

 

I. Există pistă pentru biciclete pe teritoriul administrativ al loocalităţii? (da/nu) 

- locaţia 

- lungimea 

- legat de, ce face posibilă  

- stare 

- grupuri ţintă (turişti, navetişti la şcoală/loc de muncă) 

- trafic (biciclişti estimaţi/zi) 

- cine foloseşte mai ales 

 

Planificaţi unul nou? (da/nu) 

- unde 

- de ce acolo 

- pentru cine 

- legat de, ce face posibilă 

- există plan finalizat? 

o lungime 

o locaţie 

-  autorizat, dacă da 

o din ce dată 

o până când 

Planificaţi renovarea pistei existente? (da/nu) 

În care secţiune dintre cel de mai sus 

Aveţi o investiţie în derulare în legătură cu acestea? (da/nu) 

În care secţiune dintre cel de mai sus 

Aveţi un proiect legat de acestea? (da/nu) 

Pentru care secţiune dintre cele de mai sus 

 

II. Planuri legate de ciclism? 

Rastelurile pentru biciclete al clădirilor publice (OTÉK) 

- dacă există în prezent la clădirile publice (vă rugăm să daţi răspunsurile pe clădire 

publică) 

- dacă numărul rastelurilor existente corespunde reglementărilor OTÉK (da/nu/nu ştiu) 

- dacă s-a făcut măsurarea necesităţilor 

- planificaţi extinderea numărului de rasteluri, să îmbunătăţiţi calitatea lor 

- dacă există un sistem pentru folosirea rastelurilor sau este de genul ad hoc 

Dacă organizaţi campanii în legătură cu ciclismul în domeniile de mai jos: 

educaţie 

excursii 

siguranţa traficului 

 

Dacă există reglementare/concepţie pentru localitate la nivel normativ 

- dacă există concepţie 

- dacă s-a reglementat într-un instrument de reglementare a amenajării localităţii 

- dacă există reglementări legate de parcare, folosinţa spaţiilor publice 

 

Enumerarea afacerilor/punctelor de interes/ persoanelor de contact 

 

Vă rugăm, să extindeţi chestionarul conform răspunsurilor Dvs! 

 


