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Stimate Partener! 
 
Munca noastră având ca scop dezvoltarea circulaţiei pe biciclete a regiunii a ajuns la o nouă etapă importantă 
după terminarea evaluării de situaţie, care a urmat după colectarea de date.   
 
Vă invităm la un workshop, unde vom discuta câteva aspecte schiţate de evaluarea de situaţie şi încercăm să 
nuanţăm şi să punem în lumină din mai multe puncte de vedere posibilităţile dezvoltării circulaţiei pe biciclete 
în regiunea noastră.  
 
Munca noastră este efectuată în cadrul proiectului „Pe două roţi în Sătmar” - HURO/1001/154/ 1.1.3. 
(Programul de Cooperare Transfontaliera Ungaria-Romania 2007-2013), mulţumită cofinanţării Fondului 
European de Dezvoltare Regională (FEDR).  
 
Pe baza colectării de date am efectuat evaluările de situaţie despre localităţi cuprinse în anexă (a cărei extras 
referitor la localitatea Dvs v-am trimis printat), organizăm o zi de dezbateri, am compilat o bază de date care 
este accesibilă şi pe internet.  
 
Scopul workshop-ului este de a dezbate ideile Dvs. legate de circulaţia pe biciclete şi să identificăm posibilele 
trasee de biciclete din zona frontierei, prin aceasta asigurând organizarea într-o reţea a pistelor existente şi a 
celor proiectate.   
Cu ocazia întâlnirii încercăm să conturăm o imagine de annsamblu despre dotările sistemului de piste pentru 
biciclete din zona frontierei şi să ajutăm o mai precisă conturare a ideilor Dvs. pentru ca populaţia şi turiştii să 
folosească cât mai bine posibilităţile oferite de către traficul pe biciclete.   
La întânire, pe lângă reprezentanţii consiliilor locale şi judeţene din Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár- Bereg 
aşteptăm şi prezenţa reprezentanţilor autorităţilor implicate în proiectare, care vor ţine prezentări şi prin 
răspunsurile la întrebările Dvs. ajută la conturarea ideilor de dezvoltare a participanţilor.    
 
Planurile şi ideile Dvs. sunt foarte importante în proiectarea unui sistem de piste unitar şi continuu pentru 
biciclete. Această întâlnire este o posibilitate bună pentru formarea de parteneriate cu localităţile implicate în 
proiectele ulterioare din zona transfrontalieră. 
 
Vă rugăm, pentru organizarea de succes a workshop-ului să ne ajutaţi munca cu înregistrare 
prealabilă!Înregistrarea o puteţi face la următoarele date de contact: 
Csengersimáért Közhasznú Egyesület 
4743 Csengersima, Kodály köz 2. 
Juhász Imre preşedinte 
06/44/520-112 
egyesület.simaert@csengersima.hu 
 
sau: 
Homokiné Kósa Katalin 
4743 Csengersima, Kossuth u. 79/4. 
06/70/453-4037 
hkkev1@gmail.com 
 
Vă mulţumim pentru colaborarea Dvs. în dezvoltarea regiunii noastre şi în extinderea posibilităţilor 
ciclismului! 
 
Cu stimă: 
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