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Introducere 
 

Acum câţiva ani am citit un articol interesant cu titlul „De ce o bicicletă?” În scrierea lui 

Sztaniszláv Tamás explorează din punctul de vedere al unui specialist în trafic acel 

domeniu, care se doreşte a fi explorat şi în acest studiu, din punctul de vedere al 

dezvoltarii traficului pe biciclete în regiunea noastră.  

Asociaţia noastră şi-a propus ca scop popularizarea ciclismului, reprezentarea cicliştilor.  

În regiunea noastră s-a dat startul la un număr tot mai mare de iniţiative legate de 

ciclism şi tot mai multe proiecte au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor traficului pe 

biciclete. În acelaşi timp am văzut că în multe cazuri acestea nu sunt coordonate. Multe 

proiecte nu au putut fi realizate, fiindcă au fost alese nu soluţiile optime realizabile pe 

plan local, astfel proiectul a fost condamnat încă din faza de planificare. Acest lucru a 

consumat din partea gazdelor proiectului bani, timp şi multă energie, fapt care nu ajută 

scopurilor noastre. Aceste experienţe ne-au motivat să începem să gândim şi să 

discutăm împreună şi în acest domeniu. Astfel evităm dublarea eforturilor şi putem 

acţiona pentru ca iniţiativele noastre să se consolideze reciproc şi să fie conectate. Să 

găsim calea, care într-adevăr poate duce mai departe dezvoltarea traficului pe biciclete 

pentru o cât mai mare satisfacţie a cicliştilor, a celor care trăiesc aici şi a gazdelor 

proiectului.  

Motivul pentru care această muncă a început a fost recunoaşterea faptului, că avem 

multe de făcut în domeniul dezvoltării condiţiilor traficului pe biciclete în această 

regiune. Cu colaborarea dintre Asociaţia Csengersimáért şi Primăria Comunei Dorolţ a 

luat naştere proiectul „Pe două roţi în Satu Mare” - HURO/1001/154/ 1.1.3. în cadrul 

Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2007 – 2013. Activităţile 

acestui proiect încearcă să descopere şi să unească toate iniţiativele, care doresc să 

acţioneze în domeniul dezvoltării traficului pe biciclete în regiune. În proiect am 

determinat situaţia din fiecare localitate implicată, am identificat acele persoane şi 

organizaţii, care doresc să acţioneze în acest domeniu. În cadrul de workshopuri am 

organizat discuţii pentru părţile interesate, unde au putut să se cunoască şi să-şi 
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cunoască reciproc planurile. Cu ocazia acestor workshopuri am identificat posibilele 

trasee transfrontaliere pentru piste de biciclete, asigurând astfel organizarea traseelor 

existente şi cele planificate într-o reţea. Ca rezultat al evaluărilor de situaţie şi al 

workshopurilor putem contura o imagine unitară despre caracteristicile sistemului de 

piste de biciclete transfrontalier.    

În următoarele pagini vom descrie de este bicicleta acel mijloc de transport (sau mai 

bine un mod de viaţă...) la care considerăm aşa de importantă îmbunătăţirea condiţiilor 

de folosire. Pe baza evaluărilor de situaţie descriem acele aspecte şi metode care 

neapărat merită să fie luate în considerare la conturarea dezvoltărilor. Vom explora 

capacităţile disponibile în prezent şi vom lua în considerare posibilităţile de 

interconectare şi oportunităţile de dezvoltare ale acestora. Pe baza luării în evidenţă a 

aşezărilor şi traseelor evaluând acele iniţiative locale, care pot fi consolidate şi conectate 

facem propuneri pentru direcţiile de dezvoltare din acest domeniu.. În legătură cu 

ciclismul am identificat obiective importante, pe care le-am fotografiat şi întergistrat cu 

coordinatele precise şi cu informaţii. Datele sunt trecute pe hartă şi încărcate pe internet, 

pentru a fi accesibile pentru toată lumea. Cu acest studiu scopul nostru este rezumarea 

experienţelor sondajelor şi al workshopurilor în acest studiu, în care am dori să 

popularizăm pe o scară cât mai largă experienţele, propunerile şi scopurile formulate în 

comun, opiniile noastre.   

Scopul principal al muncii noastre este îmbunătăţirea condiţiilor traficului pe biciclete 

pentru toţi actorii. Prin asta să convingem cât mai mulţi oameni să folosească acest 

mijloc de deplasare. În acest scop încercăm să oferim ajutor actorilor dezvoltării 

regionale şi al localităţilor, pentru o mai bună cunoaştere a planurilor din regiune şi 

pentru a învăţa idei noi în folosul dezvoltărilor. Credem, că îmbunătăţirea condiţiilor 

depinde nu numai de bani. Formarea de opinie, construirea comunităţii îmbunătăţeşte 

condiţiile de viaţă şi ale noastre, rezidenţi şi al celor care circulă cu bicicleta.   
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De ce tocmai bicicleta... 
(de ce în mod ecologic, ce este ecologic, ce este accesibil, la ce foloseşte) 

 

Mulţi aleg bicicleta pentru că se poate împinge, pedala... Să vedem câteva aspecte, care 

ne pot da un răspuns la întrebarea de început.  

Acest mijloc de transport este cel mai adecvat pentru cunoaşterea regiunii noastre. De ce 

credem aşa? 

Cu bicicleta se poate ajunge oriunde. Şi acolo, unde vizitatorii propulsaţi de motor nu 

sunt bineveniţi. Iar regiunea Satu Mare este faimoasă din cauza acestor zone şi este 

unică datorită acestor locuri, de aceea sosesc cei mai mulţi vizitatori. Pe diguri nu poate 

oricine circula cu maşina, iar în păduri ecologiştii nu văd cu ochi buni nici pe 

motociclişti. Bicicleta este un mijloc de transport ideal pentru turişti şi pentru toţi cei 

care iubesc natura. Desigur şi bicicliştii trebuie să respecte regulile excursiei în natură, 

dacă nu vrea să intre în conflict cu oamenii, autorităţile, care protejează natura. 

Pe distanţe mici poate concura cu orice mijloc de transport din punctul de vedere al 

vitezei şi confortului. Numeroase studii au demonstrat că bicicleta este cel mai rapid 

mijloc de transport în intravilan şi este şi confortabil. 

În Fig. 1 putem vedea, că în zonele locuite mersul pe bicicleta poate fi competitivă cu 

autobuzul, iar până la distanţe de 2.5 km este chiar mai rapid.  

 
Fig. 1: Timp de călătorie cu bicicleta şi cu autobuzul în zonă locuită 
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Însă nu este totuna în ce condiţii, în ce siguranţă, în cât timp şi în ce împrejurări 

parcurgem această distanţă. Fără crearea unei infrastructuri cicliste adecvate această 

formă de mişcare preferată de către mulţi poate deveni uşor o modalitate de circulaţie cu 

pericol de accidente, problematic, de evitat.1 

Acest lucru este susţinut şi de experienţele noastre, este un mijloc ideal pentru mers la 

lucru sau a face micile cumpărături. Eu m-am dus la lucru timp de trei ani cu bicicleta 

pe o distanţă de 3 km îmbrăcat în costum, cu servietă. Distanţa se putea parcurge într-un 

timp similar al mersului cu un mijloc de transport în comun, iar în traficul aglomerat de 

dimineaţă nici autoturismele nu au putut depăşi bicicleta. Iar la ţară se poate observa, că 

majoritatea celor care lucrează local circulă cu bicileta la lucru. În marea majorittate a 

anului nici vremea nu pune probleme, fiindcă numai în caz de ploi severe sau zăpadă 

mare nu se poate circula confortabil cu ea, dar şi asta o lună, două. Cu un efort mediu se 

pot parcurge ieftin distanţe mai mari. Din punctul de vedere al condiţiilor meteo este 

sensibil mijlociu, deoarece se poate merge cu ea în ploaie, însă nu este plăcut pe 

drumuri de ţară noroioase.      

Următorul motiv este caracterul ecologic al bicicletei ca mijloc de transport. Poluarea 

rezultată asupra mediului în urma ciclismului este neglijabilă. Cicliştii nu poluează mai 

mult mediul, decât pietonii. Mai ales ciclismul extrem poate produce deteriorarea 

mediului, însă doar o  mică parte a cicliştilor practică acest sport. Bicicletele sunt 

fabricate mai ales din materiale refolosibile, astfel producţia şi în cazul deteriorării lor 

prelucrarea se poate rezolva simplu într-un mod ecologic.  

Ciclismul este un mod de mişcare sănătos. Este un mod de mişcare sănătos, care are un 

efect serios de păstrare a sănătăţii asupra organismului chiar şi atunci când este folosit 

puţin zilnic sau neregulat. Ca formă de mişcare nu supune organismul unui efort prea 

mare, astfel şi cei vârstnici o folosesc la parcurgerea de distanţe scurte şi medii. 

Mişcarea se pare uşoară şi rapidă, astfel şi o persoană mai în vârstă, care se mişcă mai 

greu îşi poate păstra mult timp senzaţia de mobilitate independentă. Prin asta ajută şi la 

respectul de sine al persoanelor vârstnice, întărind sănătatea lor mintală.  

Ciclismul oferă experienţă atât tinerilor cât şi vârstnicilor. Dezvoltă coordonarea 

mişcărilor, simţul echilibrului la copii, ca formă de mişcare complexă. Prin ciclism copii 
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pot învăţa regulile de circulaţie relativ în siguranţăla vârstă fragedă. Este o distracţie 

bună şi un mod de mişcare la modă în acelaşi timp. Mersul pe bicicletă niciodată nu a 

fost demodat. Este o distracţie care construieşte comunitate şi este adecvat comunicării 

sociale. În timpul mersului pe bicicletă oamenii se pot cunoaşte, conversa sau chiar să 

facă curte. Ciclismul este amuzant.  Dintre localităţile din împrejurimi am observat în 

Csenger, când a fost construită pista de biciclete pe malul stâng al Someşului tot mai 

mulţi au ieşit să pedaleze un pic. Mulţi tineri s-au înţeles să se întâlnească acolocu 

perechea lor, cu prietenii. Familiile s-au întâlnit pentru un pic de ciclism, unde fetele 

puteau să discute evenimentele zilnice interesante.    

Mediul poate fi observat bine, fiindcă viteza este adecvată pentru acest lucru şi se poate 

circula în linişte fără a deranja vieţuitoarele. Este mai bine decât mersul pe jos, fiindcă 

parcurgem o distanţă de 6-8 ori mai mare în acelaşi timp şi nici nu obosim aşa de mult. 

Plantele pot fi observate bine la această viteză, desigur pentru observaţii amănunţite cu 

câteva opriri după caz. În maşină sau pe motocicletă nu avem posibilitatea de a face 

acest lucru, deoarece din plante vedem doar verdele şters, sau este prea departepentru a 

fi observat de către omul motorizat. În nenumărate cazuri observăm, că păsările sau 

animalele mai mari  - căprioarele, iepurii – pot fi observate mai bine de către biciclist, 

decât cei care sosesc cu zgomot sau de către pietonii înceţi.  

Este cel mai ieftin mijloc de transport din punctul de vedere al investiţiei şi al 

întreţinerii. Este accesibil aproape oriunde la orice nivel de nevoi, la orice categorie de 

preţuri. Nu este întâmplător, că în ţările cele mai sărace cei mai mulţi folosesc bicicleta 

pentru deplasare. E de ajuns să ne gândim doar la ţările asiatice. Deja şi în Ungaria la 

linia de produse economice Tesco se pot cumpăra biciclete noi şi echipate regulamentar 

în jur de 80-100 €, iar la mâna a doua la 30-50 €. Cu bicicletele folosite cumpăătorii de 

multe ori ajută economia neagră, fiindcă multe dintre acestea sunt biciclete furate din 

„vest” (desigur poate doar din partea vestică a Ungariei). Pe de altă parte era drăguţ, 

cum un biciclist bine situat îmi spunea, că nu mai foloseşte cauciucuri scumpe pe 

drumurile rele, „ nu dau mai mult de 40 pe nicio roată”.  Însă majoritatea rezidenţilor 

din regiune nu cheltuie mai mult pentru cumpărarea bicicletei sale complet echipate. 

Trebuie să recunoaştem, că o bicicletă de calitate se poate cumpăra şi la 250-300 €. 
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Întreţinerea nu necesită mulţi bani, se schimbă doar piesele de uzură, care înseamnă abia 

5-10 € pe an, dar de multe ori nici atât. Nu necesită service de specialitate, cu câteva 

scule ieftine şi cu un pic de îndemânare şi un adolescent îşi poate rezolva întreţinerea şi 

reparaţiile. Iar setările mai complicate le poate face orice mecanic din fiecare oraş mic 

la un preţ scăzut. Reparaţiile şi setările mai mici pot fi făcute chiar şi în timpul unei 

excursii cu câteva scule.     

Construire infrastructurii pentru ciclism este relativ ieftină, construirea de 1 km de pistă 

separată pentru biciclete costă 30-50 de milioane de forinţi. Multe tipuri de piste de 

biciclete pot fi conectate la alte tipuri de infrastructură cu cheltuieli şi mai mici. Dacă 

privim oricare dezvoltare infrastructurală, cu cea mai mică investiţie se poate atinge cea 

mai mare satisfacţie, dacă nu luăm în considerare traficul pedestrian.  

Circulaţia pe biciclete economiseşte spaţiu: în locul unui autoturism pot parca şase 

biciclete, pe o bandă de circulaţie pot trece sau să stea la intersecţie de şapte ori mai 

multe biciclete.  

2 
Ciclismul reduce dependenţa de combustibili fosili şi poluarea aerului: cu ocazia 

acţiunii „Pedalează la lucru!” din primăvara 2008 cicliştii au scutit mediul de emisia a 

170 de mii de kg de CO2. 3 

Pe baza celor de mai sus putem spune, că pe lângă mersul pe jos ciclismul este mijlocul 

de transport cel mai ecologic, mai apropiat faţă de om.
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Cum a fost elaborat acest studiu 
 

Am dori din nou să cităm gândurile de început ale evaluării de situaţie, care reprezintă 

precursorul prezentului studiu. „Regiunea Szatmár a fost analizat de nenumărate studii 

după diferite aspecte. Studiile efectuate din punctul de vedere al circulaţiei au examinat 

mijloacele de transport motorizate şi au analizat zona noastră din punc de vedere al 

organizării circulaţiei. În studiul nostru încercăm să măsurăm poziţiile actuale ale unuia 

dintre cele mai democratice mijloace de transport.  

Proiectul pregăteşte într-un fel drumul viitoarelor proiecte. Folosind metoda 

managementului ciclului proiect doreşte să fie drojdia proiectelor ulterioare privind 

dezvoltarea traficului pe biciclete în aria de intervenţie.  

Întregul proiect încearcă să asigure un punct de reper sigur şi cunoaşterea activităţilor 

părţilor. Apropiem partenerii, scopurile, ideile şi planurile lor sunt prezentate. Prin asta 

se evită crearea de proiecte paralele iar scopurile părţilor interesate sunt realizate prin 

acţiuni sinergice şi astfel se realizează şi scopul nostru comun: dezvoltarea regiunii 

noastre!” 

 

În proiect asigurăm participarea tuturor celor interesaţi şi facem posibilă alăturarea 

ulterioară a partenerilor astfel unind oamenii care vor să acţioneze şi integrând pe cei 

care vin ulterior în activităţile pentru realizarea scopului nostru comun, dezvoltarea 

traficului pe biciclete.  

Continuitatea şi sustenabilitatea dezvoltării traficului pe biciclete este asigurat de gama 

largă de cooperare şi de către tot ce ajută la implicarea partenerilor şi integrarea 

scopurilor acestora. 

În scopul asigurării cât mai complete a profesionalismului muncii am implicat ingineri 

de trafic, specialişti din administraţia statului şi autorităţi, persoane lucrând în domeniul 

protecţiei mediului şi efectuând muncă de tineret. Acesta a fost un aspect important 
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pentru noi atât în legătură cu conferinţele, workshop-urile organizate în cadrul 

programului, cât şi la elaborarea studiului.  

Pe durata analizelor munca noastră este făcută cu folosirea metodei cadrului logic. 

Uneltele metodei sunt aplicate consecvent pe durata proiectului, acest lucru facilitând 

integrarea proiectelor viitoare. 

Uneltele care duc la atingerea scopului sunt analizate integrat de la actorii ariei de 

intervenţie, la localităţile, microregiunile, judeţele luând în considerare strategiile şi 

intervenţiile relevante ale celor două ţări, precum şi ale Uniunii Europene.  

Parteneriatul proiectului este extins asupra cercului mai larg al actorilor ariei de 

intervenţie.  

Proiectul, în cadrul căruia efectuăm evaluările de situaţie şi acest studiu se extinde în 

aşezările regiunilor învecinate  a celor două ţări – Ungaria şi România – prin munca 

parteneriatului nostru.  

S-au efectuat două tipuri de evaluări. Pe de o parte din punctul de vedere al dezvoltării 

regiunii, pe de altă parte din punctul de vedere al obiceiurilor cicliste. Astfel am obţinut 

o imagine despre ideile având ca scop dezvoltarea ciclismului şi despre iniţiativele care 

îl întăresc, precum şi despre solicitările şi aşteptările bicicliştilor.  

Evaluarea noastră a fost efectuat în 24 de aşezări din cele două ţări. În Ungaria am 

analizat situaţia circulaţiei pe biciclete în 16 aşezări din 2 microregiuni. Am acordat 

atenţie documentelor reflectând planurile actorilor regiunii, aşezărilor şi cei implicaţi în 

dezvoltarea regiunii. Am analizat hotărârile şi deciziile oglindând munca autorităţilor 

locale leguitoare precum şi al asociaţiilor lor, cu scopul identificării posibilităţilor de 

dezvoltare.  

După identificarea grupului ţintă am început adunarea de informaţii despre scopurile lor 

în privinţa scopului proiectului.  

În cadrul acestuia în România primăriile au fost chestionate de către compania Agenda 

Setting, colaborator al partenerului din România. Au efectuat culegerea de date de la 

primării privind punctele de destinaţie pentru biciclişti din localitatea respectivă. Acest 

lucru a fost urmat de un chestionar  aplicat unui eşantion orientativ format din 75 de 

persoane, unde grupul ţintă erau persoane care circulă cu bicicleta.     
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Cităm din sumarul efectuat acolo: 

„Practicile, nevoile si atitudinile astfel investigate vor folosi fundamentărilor decizionale ulterioare 
ale administraţiilor publice locale interesate atunci când vor avea posibilitatea să dezvolte reţeaua 
actuală de piste de biciclete din judeţul nostru si să o conecteze la cea din Ungaria. 
Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra oportunităţilor turistice la nivelul judeţului Satu 
Mare, datele culese si analizate în cadrul studiul sociologic au fost completate – conform 
prezentului „raport tracking„ - de dovezi obiective obţinute/înregistrate pe teren, după cum 
urmează: 

1. Într-o primă etapă a fost pregătită o bază de date ce a cuprins principalele puncte de 
interes turistic si utilitar în localităţile vizate în proiect. Primăriile acestor localităţi au fost 
implicate în completarea unui centralizator al acelor obiective turistice si culturale ce pot 
fi avute în vedere de către cei care tranzitează zona utilizând bicicletele, precum si 
magazinele sau unităţile de alimentaţie publică ce pot fi găsite pe teritoriul localităţilor. În 
cazul Municipiului Satu Mare s-a realizat o selecţie a câtorva dintre cele mai importante 
puncte de interes, având în vedere si accesibilitatea lor de către utilizatorii bicicletelor. 

2. În urma finalizării bazei de date s-a trecut la localizarea punctelor de interes pe teren si la 
realizarea fotografiilor în posibile locuri de oprire, precum si înregistrarea coordonatelor 
GPS ale acestor locaţii. În conformitate cu prevederile proiectului, acestea s-au realizat 
atât pe traseu, cât si la destinaţia finală. 

În baza înregistrărilor GPS s-a realizat o trasare a rutelor parcurse de specialisti si indicarea 
acestora pe o hartă.4 

După adunarea de date cu chestionare s-a făcut clarificarea datelor prin interviuri 

personale, aşezările au fost cercetate şi prin inventarierea pe teren cu suport GPS a 

obiectivelor şi traseelor, completat cu fotografiere şi marcare pe hartă.  

Adunarea datelor s-a făcut în două etape la autorităţile locale şi la asociaţiile lor.  

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

Prima parte a chestionarului întreba autorităţile locale despre pistele de biciclete 

existente şi cele planificate, şi despre proiectele, investiţiile legate de acestea.  

A doua parte a chestionarului adresa întrebări despre infrastructurile existente pentru 

ciclism şi despre planurile referitoare la acest lucru. 
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A treia parte a chestionarului a pus întrebări despre campaniile, programele şi 

evenimentele planificate în legătură cu ciclismul.  

A patra parte a chestionarului adresa întrebări autorităţilor locale despre documente de 

reglementare referitoare la ciclism la nivel local şi regional. 

A cincea parte a chestionarului se referea la locurile importante din punctul de vedere al 

ciclismului aflate în aşezări şi în zona lor. Pe acestea am încercat să le întregim în 

contextul aşezării pe baza informaţiilor primite de la alţi parteneri, astfel am implicat 

toţi actorii în culegerea de date.  dacă în legătură cu un obiectiv nu au putut furniza 

informaţii precise, însă ştiau că ar fi important sau interesant pentru ciclişti (de exemplu 

există o colecţie de sobe privat în aşezarea respectivă, dar nu ştiau cum şi când se poate 

vizita, însă cunoşteau proprietarul) i-am rugat să furnizeze numele acelei persoane şi 

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

Am încercat cu exemple să ajutăm pe cei chestionaţi să identifice locuri interesante. (de 

exemplu: „astfel de locuri 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 interesante.”) 

 

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

colaboratorii noştri au căutat reprezentanţii autorităţilor locale, în cazul în care era 

nevoie de clarificări pe baza datelor. Pentru a se putea răspunde la întrebările apărute în 

legătură cu chestionarul şi pentru înregistrarea observaţiilor, sugestiilor apărute am 

furnizat adrese şi date de contact, unde am asigurat în continuu posibilitatea de a 

răspunde la întrebări. Astfel am putut înregistra atât opiniile apărute în legătură cu 

munca noastră, cât şi pe cele în legătură cu întrebările. 

Răspunsurile, datele date la chestionar le-am înregistrat într-o bază de date prelucrată 

din mai multe puncte de vedere. După gruparea răspunsurilor primite analiza bazei de 

date s-a făcut prin evaluare mai lungă în text şi grafic. La elaborarea întrebărilor, apoi la 

analiză am fost atenţi la identificarea punctelor forte şi slabe, posibilităţile şi pericolele 

actorilor din regiune aplicând metoda analizei SWOT.  
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În paralel cu colectarera datelor am început inventarierea traseelor care pot fi folosite 

pentru ciclism din localităţile implicate cu ajutorul unui aparat GPS pe bicicletă. 

Traseele care leagă aşezările au fost inventariate din punctul de vedere al ciclismului 

turistic, de timp liber. Acest lucru se datorează faptului, că traficul profesional, adică 

traseele interesante pentru mersul la locul de muncă sunt  în primul rând între locuinţă şi 

ţintă, mai ales pe drumurile rutiere. Traseele inventariate au fost reprezentate şi într-o 

aplicaţie accesibilă pe internet. Pe parcursul inventarierii am înregistrat şi obiectivele 

cicliste ale aşezărilor în cauză cu coordonate GPS. Despre aceste obiective s-au făcut şi 

fotografii, care au fost încărcate şi pe harta online al obiectivelor. Aceste obiective au 

fost cuprinse într-o bază de date astfel făcând accesibile principalele informaţii despre 

acestea. La alegerea obiectivelor ne-as ajutat experienţa nostră în excursii şi culegerea 

de date de la cei implicaţi. Modelul traseelor desenate cu ajutorul aplicaţiei folosite este 

prezentat în anexă.  
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Fig. 1. Traseele sunt prelucrate cu programul online aTrip. 

 

Partenerul nostru a făcut un sondaj cu chestionare în rândul bicicliştilor. Scopul era 

cunoaşterea aşteptărilor şi obiceiurilor cicliştilor. Cu ocazia sondajului la întrebări au 

răspuns 75 de persoane. Cei chestionaţi erau persoane care circulă pe biciclete, deoarece 

ne-am interesat după obiceiurile, aşteptările şi atitudinea bicicliştilor. Am considerat a fi 

important, ca la propunerile noastre privind dezvoltarea traficului pe biciclete să luăm în 

considerare în mare măsură aşteptările acelora, care folosesc deja în mod activ 

infrastructura existentă. Sondajul a furnizat numeroase informaţii noi şi a subliniat într-

un mod măsurabil, ce au pretins organizatorii experimentaţi de excursii. Sperăm, ca de 

data asta putem să dezvoltăm pentru ei şi mai mult, putem să spunem într-un mod plăcut 

pentru ei.  

După colectarea chestionarelor a urmat analiza acestora, informaţiile adunate şi 

sistematizate fiind abordate mai ales din punc de vedere sociologic.  

După cunoaşterea celor implicaţi şi al scopurilor lor urmează analiza acestor informaţii. 

În acest sens examinăm atitudinea celor implicaţi faţă de scopul nostru strategic, 

dezvoltarea circulaţiei pe biciclete. Aceste atitudini – sau cum spune Márkus Béla 
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„ponderea de suport al celui implicat” – pot fi blocante, neutre sau de susţinere. Există 

unele persoane, pentru care alte scopuri de dezvoltare sunt mai importante, de aceea 

scopul nostru este neutru pentru ei, sau dintr-un anumit punct de vedere sunt 

contrainteresaţi cu scopurile noastre, deci pot bloca iniţiativele noastre. Fiindcă cred că 

scopurile noastre pot fi atinse în modul cel mai de succes într-o zonă cât mai mare, dacă 

colaborăm cu cât mai mulţi implicaţi, de aceea încercăm să schimbăm într-o direcţie 

pozitivă atitudinea lor. Dacă vrem să colaborăm cu cât mai mulţi dintre cei interesaţi, 

atunci este foarte important, ca să-i cunoaştem pe cei în poziţii diferite care astfel pot 

avea influenţe diferite asupra iniţiativele noastre. Analiza noastră este făcută în interesul 

cunoaşterii lor.  
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Analiza actorilor implicaţi în proiect. 
 

Cei implicaţi pot avea influenţe diferite asupra proiectului, scopurilor noastre. Conform 

acestui lucru, cei implicaţi pot avea, aşa cum Márkus Béla spune, cei implicaţi pot avea 

influenţă mare, mijlocie sau mică asupra schimbările cauzate de către proiect. În acelaşi 

timp şi proiectul nostru poate avea influenţă mică, mijlocie sau mare asupra existenţei 

celor implicaţi, lucru care defineşte puterea reacţiilor legate de proiect. 

Analiza rolului celor implicaţi este considerată foarte importantă pentru atingerea 

scopului nostru. Am întâlnit şi cazuri, când un scop bun a fost abandonat din cauza 

opoziţiei, indiferenţei unui grup ţintă care nu a fost abordat corespunzător. În legătură 

cu abordarea celor implicaţi legat de intervenţie vă prezint printr-un exemplu la ce mă 

gândesc. Prin construirea de-a lungul drumului principal 49 a pistei de biciclete 

planificată în cadrul dezvoltării traficului pe biciclete dezvoltarea noastră va avea un 

efect semnificativ pozitiv asupra existenţa lucrătorului agricol care trăieşte în localitate 

şi lucrează în cealaltă localitate, prin faptul, că nu va trebui să pedaleze pe acest drum 

periculos cu trafic intens şi sperăm că astfel va avea parte de mai puţine accidenteşi va 

trăi în stres mai puţin.  Efectul lui personal asupra intervenţia noastră planificată va fi 

probabil mică, fiindcă nu ia parte nici în proiectare şi nici nu influenţează asigurarea de 

resurse pentru dezvoltarea în aria de intervenţie. Este parte a statisticii, care justifică 

intervenţia de dezvoltare (construirea de piste de biciclete). Poate face declaraţii 

pozitive în mass media despre acest plan, care după caz poate avea un efect mai puternic 

influenţând în mod indirect opinia factorilor de decizie. Expunerea lui existenţială este 

mare în exemplul nostru, însă nivelul suportului este mică sau mijlocie, însă este pentru. 

În cazul lui în vederea realizării intervenţiei strategia noastră propusă este popularizarea 

planului intervenţiei noastre pe calea comunicaţiei, creşterea loialităţii faţă de acesta tot 

prin calea comunicaţiei, prin participarea sa la o demonstraţie pentru popularizarea 

intervenţiei planificate suportul său deja poate să atingă un nivel mediu. Pe baza acestui 

lucru putem observa, că intervenţia planificată are un efect mare asupra sa ca perte 
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interesată, însă persoana sa nu are un efect mare asupra intervenţiei. În cazul acesta este 

imporetant să dezvoltăm o atitudine suportivă prin comunicare corespunzătoare, însă 

acesta nu trebuie să i se adreseze în mod personal, poate fi direcţionată şi ca fiind parte a 

unui grup mai mare, astfel cheltuielile comunicative pe persoană pot rămâne la un nivel 

redus. Ne ocupăm de persoană ca şi parte interesată, însă este mai în spate când ne 

concentrăm pe ordinea de importanţă la adresare. Mai târziu rolul său se poate schimba, 

fiindcă fără utilizatori intervenţia nu are sens. În faza de pregătire are un rol mai mic, în 

perioada de sustenabilitate de după realizare rolul său creşte.  

Continuând exemplul, examinăm politicianul din judeţ ca parte interesată în relaţie cu 

construirea de pistă de biciclete ca intervenţie. Politicianul din exemplu poate avea drept 

de decizie în problema dezvoltării regionale, astfel poate avea o influenţă mare asupra 

proiectului elaborat pentru obţinerea de resurse necesare realizării intervenţiei, şi astfel 

şi asupra intervenţiei. În perioada de pregătire a intervenţiei este important ca să formăm 

în el, ca şi persoană implicată o atitudine de suport, pentru care mai mult ca sigu trebuie 

să folosim o comunicare personalizată. Adică trebuie să-l convingem personal despre 

importanţa planului nostru. El nu este afectat din punct de vedere existenţial sau doar 

într-o măsură foarte mică, fiindcă în afară de o excursie scurtă nu e sigur că va folosi 

pista de biciclete care va fi construită pentru altceva. Acest lucru se poate schimba dacă 

creştem implicarea sa existenţială, de exemplu fiind vorba despre un politician o 

inaugurare cu acoperire media, unde poate strânge voturi. În perioada de sustenabilitate 

a intervenţiei nu ne bazăm pe el mult, fiindcă nu o va folosi, de aceea importanţa lui va 

scădea cu avansarea proiectului.    Cu exemplul acesta am dorit să arăt, cât de 

impportante sunt atitudinile celor implicaţi descoperite cu ocazia evaluării de situaţie, 

precum şi că rolul celor implicaţi se poate schimba in continuu pe durata ciclului de 

viaţă al proiectului. Trebuie să putem da mereu răspunsuri la problema reprezentată de 

interacţiunea cu ei.  

După terminarea analizei propunem strategii pentru comunicarea şi colaborarea cu unele 

părţi interesate. Scopul acestuia este crearea unei atitudini cât mai pozitive în cei 

interesaţi, precum prin cunoaşterea şi luarea în considerare a intereselor lor în funcţie de 
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posibilităţi să formăm o atitudine mai pozitivă decât la început faţă de proiectul nostru. 

 
2Fig. 2. Clasificarea celor interesaţi5 

 

După finalizarea evaluării situaţiei şi filtrarea de date urmează implicarea celor 

interesaţi în workshopuri. 

Workshopul are mai multe scopuri.   

Dorim să-i familiarizăm din punctul de vedere al dezvoltării circulaţiei pe biciclete ca 

scop pe cei interesaţi cu punctele lor de vedere, care pot fi foarte diferite.  

Pe de altă parte încercăm să furnizăm informaţii noi celor interesaţi despre posibilele 

metode, căi care duc la atingerea scopurilor. 

Prin aceasta încercăm să-i integrăm pe cei interesaţi şi scopurile lor în eforturile noastre 

de realizare a scopului nostru strategic, dezvoltarea circulaţiei pe biciclete. 

Aceasta este motorul tuturor interacţiunilor noastre cu cei interesaţi. Nu trebuie negat în 

mod ipocrit faptul, că dacă vrem ceva, atunci comunicăm cu ei în acest scop. Desigur, o 

persoană este motivată de mai multe scopuri în comunicarea cu părţile interesate, însă 

munca noastră actuală este proiectul acesta, deci aceasta este scopul comunicării 

noastre. 
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Fig. 3. Managementul părţilor interesate 

 

Reuşita muncii noastre este în mare măsură influenţată de succesul comunicării cu cei 

interesaţi. Fiindcă dezvoltarea circulaţiei pe biciclete a regiunii poate fi imaginată doar 

ca rezultatul muncii celor care lucrează în regiune. Aceasta nu poate fi făcut doar de 

către civili. Nu poate fi stors prin campanii din factorii de decizie, nici în cazul în care 

acesta campanii au un suport larg social, care să admitem nu este mereu aşa. Scopul 

poate fi atins, dacă factorii de decizie îl adoptă. Dacă va deveni important şi pentru ei. 

Indiferent dacă ei circulă cu bicicleta sau nu.  

Sistematizarea informaţiilor este urmată de către formarea opiniilor preliminare, care 

pot fi discutate după cunoaşterea studiului de către participanţii la workshop, iar opiniile 

lor pot fi luate în considerare.  

Analiza informaţiilor are loc cu metoda de analiză SWOT. Pe parcursul analizei aceasta 

este efectuată din punctul de vedere al aşezărilor respective şi al întregii regiuni. 

Concluziile acestei analize, precum şi în ce măsură influenţează aceşti factori traficul pe 

biciclete, precum şi dezvoltarea acestuia, încercăm să le decidem prin cunoaşterea a 

numeroase studii profesionale despre acest domeniu. Concluziile studiului, precum şi 

influenţa factorilor pot fi discutate şi asta a fost unul dintre scopurile workshopului. 
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În cazul workshopului un factor important este ca pe parcursul efectuării studiului să 

facem propuneri despre organizaţiile şi persoanele care vor fi invitaţi la workshop. Pe 

baza experienţelor noastre de până acum am stabilit, că workshopul funcţionează cu 

adevărat în cazul activităţilor în grupuri mai mici, deoarece la grupele mai mari de 10-

12 persoane se pierde posibilitatea comunicării de cele mai multe ori chiar şi în prezenţa 

unui moderator experimentat. Înregistrarea şi prelucrarea sugestiilor de la workshop este 

un moment important al pregătirii propunerilor, soluţiilor. În legătură cu workshopul ne 

vom ocupa mai detaliat în sumarizarea acestui studiu.  

Evaluarea de situaţie despre dezvoltarea traficului pe biciclete de fapt se încheie în acest 

punct. Acesta este urmat de pasul următor, care înseamnă analiza experienţelor şi 

propunerea de soluţii. Aici este nevoie să oferim un spectru cât mai larg pentru 

metodele de dezvoltare prin analiza tehnicilor, soluţiilor care funcţionează în alte 

domenii sau doar au fost încercate. În acelaşi timp putem spune că fără o analiză 

temeinică şi complexă a situaţiei este imposibil să elaborăm un studiu, care asigură 

propuneri bune de dezvoltare şi soluţii. Activităţile acestei evaluări de situaţie au ca 

scop acest lucru. În acest scop am implicat în munca noastră de la proiectant de trafic, 

specialist în egalitatea şanselor, organizator de excursii, persoane cu experienţe turistice 

şi de management al proiectelor, şi ceea ce este mai important dezvoltatorii zonali şi al 

aşezărilor regiunii. Acei oameni locali, care au fost aleşi purtători de cuvânt, 

reprezentanţi de către societatea locală. I-am rugat şi pe ei să ne prezinte aşezările, 

scopurile, planurile lor. Acest obiectiv de dezvoltare poate fi atins doar prin această 

colaborare. 
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Implicarea celor interesaţi în proiect. 
 

După finalizarea evaluării de situaţie cu ajutorul informaţiilor obţinute şi analizate s-a 

trecut la identificarea celor interesaţi în privinţa diferitelor aspecte ale proiectului. Am 

abordat grupurile celor interesaţi conform viziunii noastre.  

O metodă de a-i implica pe cei din grupul ţintă a fost să-i implicăm în culegerea de date. 

Ne-au furnizat date, de care am fi putut face rost doar cu multă greutate. Astfel au putut 

să simtă iniţiativa nostră ca fiind al lor. 

Am văzut desigur şi că nu toţi cei interesaţi au fost cooperanţi. De aceea am căutat după 

diferite moduri de a ajunge la ei. Dacă la primul contact nu am primit niciun răspuns şi 

nu am reuşit să luăm legătura nici după mai multe încercări, atunci am rugat şi pe alţii 

pentru intermediere. În câteva cazuri acest lucru a avut succes, însă au fost persoane, 

care nu au fost interesate de dezvoltarea traficului pe biciclete nici din punct de vedere 

turistic (Cine va veni aici?), nici din punct de vedere al traficului (şi până acum fiecare a 

circulat cu ce a avut, şi în viitor vor merge acolo, unde s-au dus până acum...). În acest 

caz pe teren am încercat să căutăm pe altcineva, cine a dorit să ofere ajutor şi să 

coopereze. În mai multe cazuri am cerut prin telefon întâlnire personală de la cei, care 

nu auu răsouns la e-mail, sau dacă nu au avut posibilitatea să ne vedem, în câteva cazuri 

am desfăşurat culegerea de date prin telefon. 

Pentru cealaltă metodă am ales invitarea la workshop-uri, evenimente legate de proiect. 

În cazul invitaţiilor la evenimente legate de proiect am folosit două abordări.  

Pe de o parte am invitat ca specialişti aceea parte a celor interesaţi, care participă din 

partea autorităţilor la autorizare în partea de infrastructură a investiţiilor. Am rugat 

aceste persoane, ca la workshop să informeze în calitate de prezentatori pe cei care 

planifică intervenţii în această arie despre experienţa lor în procesele de autorizare. Să 

clarifice punctul lor de vedere, care a asigurat posibilitate participanţilor să cunoască 

acele motivaţii, principii din spatele deciziilor. Cu această ocazie participanţii au putut 

adresa întrebări prezentatorilor, şi-au putut confrunta opiniile. Acest lucru a oferit 

posibilitatea pentru ambele părţi să-şi influenţeze punctul de vedere, să prezinte şi să 

cunoască punctele de vedere ale celor, care câteodată lucrează pentru acelaşi scop. 
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Pe de altă parte prin aceasta am atras pe cei implicaţi în culegerea de informaţii, oferind 

astfel posibilitatea de a-şi cunoaşte reciproc scopurile şi ideile lor, precum şi între 

aşezări.  Am văzut de multe ori, că nici aşezările aflate una lângă alta de multe ori nu 

ştiu ce dezvoltare planifică localitatea vecină, precum nicio organizaţie civică nu ştie ce 

planuri are întreprinzătorul aflat în aceeaşi aşezare. Prezentarea reciprocă a acestor 

planuri a rezultat în colaborări noi.     

Cunoaşterea şi prezentarea bunelor practici poate motiva noi acţiuni, poate da naştere la 

noi idei de proiect. Cu ocazia discuţiilor parteneri s-au găsit unul pe altul şi au apărut 

idei, care pot fi baza proiectelor viitoare.  

Am folosit şi evenimente pentru a promova domeniul important pentru noi, unde 

parteneri lucrând în alte domenii ne-au cerut ajutorul să ţinem prezentări în legătură cu 

munca nostră desfăşurată în regiune. Cu ocazia acestor prezentări ne-am prezentat 

scopurile, proiectul, astfel am putut interacţiona cu persoane interesate, despre care 

înainte nu am avut cunoştinţă sau cu care nu am putut lua legătura.  

În cadrul relaţiei cu mass media am făcut cunoscute scopurile şi posibilităţile de contact 

ale noastre. Acesta a însemnat în mai multe cazuri adresa de internet a paginii noastre, 

ce face posibilă cunoaşterea scopurilor şi proiectului nostru de către cei interesaţi.  

Am încercat să prelucrăm informaţiile sosite la timp cât mai complet şi să ne actualizăm 

ideile pe baza informaţiilor sosite de la actorii cunoscuţi cu această ocazie. Informaţiile, 

care ajută la atingerea scopurilor noastre au fost în continuu incluse în strategiile 

noastre.  

După părerea nostră aceste interacţiuni pot avea ca rezultat continuarea pe o scală cât 

mai largă a scopului nostru, dezvoltarea traficului de biciclete.  
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Despre zona de proiectare 
 

Studiul de faţă se ocupă cu 24 de aşezări din România şi Ungaria într-o zonă unitară 

aflată pe cele două laturi ale frontierei. Evaluarea de situaţie a analizat situaţia a 16 

localităţi din Ungaria aflate lângă frontieră şi situaţia cicliştilor din 8 aşezări din 

România, precum şi cu punctele de destinaţie din cele două ţări. Am ales aceste aşezări 

pentru analiza noastră, fiindcă pe reţeaua existentă completată cu secţiunile de piste 

pentru biciclete realizate în prezentul proiect aceste aşezări vor fi legate în direct cu o 

reţea unitară de piste pentru biciclete care poate fi parcursă în siguranţă, precum şi 

scopurile de dezvoltare viitoare vor avea ca ţintă acestea. 

În prezent sunt cinci piste pentru biciclete în regiune, dintre care două secţiuni mai lungi 

au definit aria de proiectare. Cea mai lungă, de 40 de km porneşte din Satu Mare pe 

digul stîng al Someşului prin atingerea localităţii Csenger ajunge la podul de peste 

Someş. O pistă pentru biciclete duce de la pod la Csenger prin oraş. Traversând podul 

pista continuă pe digul drept spre Fehérgyarmat. Cealaltă pistă mai lungă, de 7 km duce 

pe digul de închidere a zonei dintre Someş şi Tur de la Csengersima la Csegöld, apoi 

conectându-se cu drumul public de pe digul de închidere continuă 8 km până la Zajta, 

unde merge mai departe 1,6 km pe digul din jurul aşezării până la drumul neasfaltat care 

duce la gară. De la punctul de pornire al acestei piste din Csengersima duce o pistă 

pentru biciclete de 2,5 km lungime la punctul de trecere al frontierei lângă drumul 49. 

În Satu Mare pistele existente au fost construite şi amenajate în ultimii ani. Dintre 

acestea pista de pe digul malului stâng al Someşului a fost construit în cadrul cooperării 

transfrontaliere româno-ungare. Această pistă de biciclete a trasat direcţia principală a 

proiectului nostru. În 2012 pista proiectată de primăria Satu Mare şi Direcţia pentru 

Gospodărirea Apelor Felső-Tisza fost construită pe digul malului drept al Someşului 

spre Dara. Pista de pe digul de protecţie de pe malul drept al Someşului care merge până 

la frontieră, în 2013 va fi construit pe teritoriul administrativ al aşezării Dara din surse 

proprii de către Primăria Dorolţ. În proiectul depus în 2012 figurează construirea pistei 
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de biciclete planificat de către Direcţia pentru Gospodărirea Apelor Felső-Tisza de la 

frontieră până la digul de închidere al zonei dintre Someş şi Tur. Cu această secţiune, 

precum şi prin construirea secţiunilor planificate în acest proiect se va întregi reţeaua 

care va fi unitară.   

În proiectul prezent planificăm realizarea a două piste.  

Secţiunea planificată în România se întinde de la digul de pe malul drept al Someşului, 

trecând pe lângă canalul Dara de la staţia de pompare Dara până la punctul de trecere al 

frontierei Petea. De pe această secţiune două ramificaţii vor fi planificate. Prima va duce 

pe lângă iazuri (braţul mort al Someşului) în Dara, astfel oferind cicliştilor posibilitatea 

pentru pescuit, odihnă, câteva bucate gustoase în restaurantele din localitate.  

A doua ramificaţie duce cicliştii în pădurea Dara, unde primăria Dorolţ planifică 

construirea unui loc de odihnă şi unui teren de sport, ce vor fi o posibilitate excelentă de 

recreere. Aceste secţiuni formează o reţea unitară. Traseul principal al pistei proiectate 

prin punctul de trecere al frontierei face accesibilă pistele pentru biciclete existente. 

Acest lucru este important din două motive, pe de o parte leagă la reţeaua unitară 

existentă secţiunile construite din resurse diferite, pe de altă parte face posibilă traficul 

pe biciclete dintre cele două ţări, până când prin aderarea la Spaţiul Schengen frontiera 

va putea fi trecută în orice punct. De fapt până atunci acesta este singurul punct 

regulamentar de trecere a frontierei pentru biciclete. Prin secţiunile ramificate mai multe 

puncte de destinaţie ciclistă se leagă la reţea, care astfel face pistele pentru biciclete mai 

folosibilă şi mai atractivă.    

Secţiunea planificată în Ungaria leagă patru piste existente într-o reţea unitară, care se 

poate parcurge cu bicicleta. Leagă cele două secţiuni mai lungi, secţiunea care duce spre 

punctul de trecere al frontierei precum şi segmentul care trece prin intravilan în 

Csengersima. Pista planificată porneşte de la podul din Szamosbecs şi merge pe digul 

drept al Someşului pe o lungime de 5,2 km până la Komlódtótfalu, de unde continuă pe 

digul de închidere al zonei dintre Someş şi Tur până la punctul de întâlnire dintre 

drumul principal 49 şi pista de biciclete de pe digul de închidere. Împreună cu secţiunile 

deja planificate de către FETIVIZIG atinge frontiera în trei puncte, unde se conectează 

la reţeaua de piste din România. Astfel în Ungaria se creează o reţea unitară de piste 
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pentru biciclete de aproximativ 70 de km. În proiectul nostru se va realiza şi o bază 

pentru ciclişti, care ca şi centru va putea oferi servicii de nişă pentru cicliştii sosiţi în 

zonă cu service, servicii de închiriere, cu loc de cazare, posibilităţi de odihnă şi de 

mâncare.  
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Aşezările implicate în studiu se află pe malul stâng şi drept al Someşului, precum şi de-

a lungul digului de închidere spre râul Tur. Aşezările se află aproape unul de celălalt pe 

Câmpia Satu Mare, pe soluri argiloase aluviale, încărcate de către râurile Someş şi Tur, 

separate de curgeri de ape, delimitate de păduri. Cele 24 de aşezări se află în banda de 

35 de km lungime şi 15 km lăţime a teritoriului evaluat. Acest lucru influenţează 

planificare din acel aspect, că sunt multe zone intravilane, unde nu se pot în fiecare caz 

proiecta „confortabil” facilităţile traficului de biciclete, sunt multe lucruri de schimbat, 

multe secţiuni înguste… Pe parcursul proiectării cursurile de apă reprezintă un obstacol 

serios care se poate învinge doar prin poduri cu costuri serioase. Definesc traseul 

pistelor, fiindcă nu oricine duce pista de biciclete de pe un mal pe celălalt, chiar dacă 

este un pod prin apropiere, deoarece construirea corespunzătoare implică costuri 

semnificative. Digurile înseamnă un traseu la îndemână şi ieftin, pe de altă parte şi un 

obiect înalt (se ridică la 5-8 m din mediul său), pe care este costisitor să duci pista de 

biciclete sau să o intersectezi.  În acelaşi timp asigură o vedere excelentă asupra 

peisajului, iar flora şi fauna de-a lungul râurilor este mereu variată şi interesantă. 

Calitatea solului repreuzintă o provocare la construirea pistei de biciclete, deoarece pe 

sol argilos este greu de construit un drum bun şi durabil din cauza schimbărilor de 

volum ale argilei.  

Aşezările evaluate se află în România pe ambele maluri ale Someşului în aceea regiune, 

care etse atinsă de pistele pentru biciclete existente şi planificate. De comuna Vetiş 

aparţine Oar pe malul stâng al Someşului şi localitatea Decebal, neinclusă în proiect. 

Prin Vetiş şi Oar trece pista pentru biciclete, care merge pe digul de protecţie stâng al 

Someşului de la Satu Mare la Fehérgyarmat, care ajunge la frontieră în dreptul lui Oar. 

Pe malul drept al Someşului localităţile Dara, Petea şi Atea aparţin comunei Dorolţ. 

Aceasta va fi atinsă de pista de biciclete de la Satu Mare spre frontieră care duce pe 

digul drept de protecţie al Someşului şi secţiunea acestuia spre frontieră. Este planificat 

o dezvoltare deservind şi traficul pe biciclete de la frontieră spre nord cu atingerea 

aşezării Atea atât prin pădurea    Géci, cât şi prin Peleş spre Zajta.  Deoarece în 

România facilităţile planificate ating mai multe aşezări, de aceea autorizarea acestora se 
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face de către Consiliul Judeţean Satu Mare. În cazul în care o facilitate planificată este 

planificat în zona unei aşezări, atunci Primăria o va autoriza6.  

 

În Ungaria aşezările se află în două microregiuni şi în acelaşi timp raioane: în 

microregiunea Csenger şi microregiunea Fehérgyarmat. Acest fapt ne-a influenţat 

munca în sensul, că autoritatea de autorizare a construcţiilor se află în localitatea sediu 

al microregiunii, care ne-a influenţat colectarea de date, precum trebuie să fim atenţi la 

intervenţiile planificate în aceste aşezări. Trebuie menţionat faptul, că odată cu 

schimbările administrative  la autorizarea proiectelor locale în probleme de construcţii 

autoritatea de construcţii este abilitată, iar în cazul aşezărilor examinate Oficiul Raional 

Mátészalka al Oficiul Guvernamental din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg. În acelaşi 

timp, autorizarea facilităţilor cicliste liniare se face de către Departamentul Drumuri al 

Inspectoratului transporturi al oficiului Guvernamental din judeţul Szabolcs-Szatmár-

Bereg, care a luat fiinţă din transformarea fostei Autorităţi Na�ionale de Transport. 

Despre autorităţile specializate implicate în procesul de autorizare vom vorbi mai 

încolo. 

 

Localităţile examinate din evaluarea de situaţie se află pe ambele maluri ale Someşului 

în judeţul Satu Mare în aceea zonă, care este atins de către pistele de biciclete construite 

şi proiectate. Deoarece în România facilităţile proiectate implică mai multe aşezări, de 

aceea autorizarea lor se face de către Consiliul Judeţean Satu Mare. În Ungaria aşezările 

se află în două microregiuni: în microregiunea Csenger şi microregiunea Fehérgyarmat. 

Acest fapt ne-a influenţat munca în sensul, că autoritatea de autorizare a construcţiilor 

se află în localitatea sediu al microregiunii, care ne-a influenţat colectarea de date, 

precum trebuie să fim atenţi la intervenţiile planificate în aceste aşezări. Trebuie 

menţionat faptul, că odată cu schimbările administrative  la autorizarea proiectelor 

locale în probleme de construcţii autoritatea de construcţii este abilitată, iar în cazul 

aşezărilor examinate Oficiul Raional Mátészalka al Oficiul Guvernamental din judeţul 

Szabolcs-Szatmár-Bereg. În acelaşi timp, autorizarea facilităţilor cicliste liniare se face 

de către Departamentul Drumuri al Inspectoratului transporturi al oficiului 
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Guvernamental din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, care a luat fiinţă din transformarea 

fostei Autorităţi Naționale de Transport. Despre autorităţile specializate implicate în 

procesul de autorizare vom vorbi mai încolo. 

 

În judeţul Satu Mare se află următoarele aşezări examinate: 

Atea (Atya), 

Dara (Szamosdara), 

Dorolţ (Pusztadaróc), 

Oar (Óvári) 

Peleş (Nagypeleske), 

Petea (Pete), 

Satu Mare (Szatmárnémeti), 

Vetiş (Vetés). 

 

De raionul şi microregiunea Fehérgyarmat aparţin următoarele aşezări examinate: 

Cégénydányád 

Császló 

Csegöld 

Fehérgyarmat 

Gyügye 

Hermánszeg 

Szamossályi 

Szamosújlak 

Gacsály 

Zajta 

Rozsály 

 

De raionul şi microregiunea Csenger aparţin următoarele aşezări examinate: 

Csenger 

Csengersima-Nagygéc 
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Komlódtótfalu 

Szamosbecs 

Szamostatárfalva 

 

Aşezările se supun reglementărilor planului de amenajare teritorial din judeţul Szabolcs-

Szatmár-Bereg. Cele două piste din acest plan apar ca parte a reţelei naţionale: 

secţiunile Csengersima-Tiszabecs şi Csengersima-frontieră.7 Regiunea noastră din 

punctul de vedere al relaţiilor transfrontaliere este tratată ca o regiune cu aşezări de 

mare importanţă mare. Scopul evidenţiat al dezvoltării reţelei de transport: 

 

„Odată cu creşterea costurilor transportului creşte şi cererea pentru crearea sistemului de 

condiţii sigure şi confortabile a circulaţiei profesionale pe biciclete. Dezvoltarea infrastructurii 

traficului pe biciclete în acelaşi timp este şi un element cheie pentru creşterea atractivităţii 

turistice a judeţului;” 8 
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 Fig. 4. Planul de amenajare teritorială judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg reţele de 
circulaţie şi amenajări 9 
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Programele de dezvoltare complexe micro-regionale se ocupă puţin cu dezvoltarea 

traficului pe biciclete. Din punctul de vedere al dezvoltării traficului nu se atinge acest 

mod de circulaţie, se face referire dinspre partea turistică, doar marginal.   

Planurile de amenajare urbană menţionează numai în general dezvoltarea circulaţiei pe 

biciclete, în cele mai multe cazuri subliniind doar dezvoltarea turismului. 

În evaluarea de situaţie elaborată în Ungaria am analizat situaţia de pornire pe aşezări. 

 
Fig. 5.  Planul unui traseu de biciclete cu un punct de destinaţie şi coordonate, 

cuprinzând cea mai mare parte a zonei de proiectare. 
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Aşezările cuprinse în evaluarea de situaţie au fost examinate din punctul de vedere al 

circulaţiei pe bicicletă. Evaluarea de situaţie a analizat aşezările pe baza unor aspecte 

unitare şi aria de intervenţie a proiectului delimitată de către pistele de biciclete deja 

construite. Am pornit pe baza informaţiilor provenite din chestionarele trimise 

primăriilor localităţilor şi altor organizaţii şi acestea au fost fost completate cu 

informaţiile disponibile. 

Nu putem sublinia de destule ori, că dezvoltarea traficului pe biciclete nu înseamnă 

exclusiv construirea şi dezvoltare pistelor de biciclete. Dezvoltarea traficului pe 

biciclete înseamnă orice intervenţie, care poate avea ca rezultat creşterea în dimensiune 

a acestui mod de transport. Poate fi chiar campanie, eveniment (care trebuie anunţat 

către autorităţi peste un anumit număr de participanţi), unealtă marketing sau asociaţie, 

training, organizarea, înfiinţarea de servicii sau construirea de clădiri. Acele intervenţii, 

care pot face ceva pentru dezvoltarea traficului pe biciclete pot fi activităţi ale oricărei 

persoane sau organizaţii.  

Am încercat să examinăm toate circumstanţele, care pot avea efect asupra dezvoltării 

traficului ciclist, pentru ca luând acestea şi cele spuse la workshopuri în considerare să 

putem face propuneri în studiu. Cu toate acestea, ştim că nu putem spune ce este de 

făcut pentru ca situaţia traficului pe bicicletă să fie perfectă peste tot. Am dori să facem 

recomandări şi să atragem atenţia asupra unor probleme pe baza cărora pot lua naştere 

idei şi nevoia de costuri a acestora poate fi determinată mai uşor.   

În totalitate putem spune, că traficul ciclist există în mare parte unitar în regiunea 

analizată, într-un mod definit de structura aşezărilor şi de tradiţiile regiunii, precum şi 

de puterea de cumpărare a societăţii. Obiceiurile formate de-a lungul a lungi decenii nu 

pot fi schimbate cu măsuri rapide, însă avem posibilitatea de a îmbunătăţi sentimentul 

de confort al celor care circulă pe bicicletă. Avem posibilitatea de a schimba încet 

obiceiurile greşite prin tineri şi cu ajutorul poliţiei. Prin formarea de opinie putem 

influenţa şi pe cei care iau deciziile în aceea direcţie, care are efect în favoarea creşterii 

popularităţii traficului ciclist. Este necesar, ca ideile care se formează să fie trecute şi 

prin documentele de dezvoltare al aşezărilor după posibilităţi.  
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Dacă această bază o gândim mai departe – prin muncă comună, atunci vom olbţine un 

document care ajută în găsirea mijloacelor pentru atingerea scopului şi în determinarea 

măsurii resurselor necesare. Facem asta în aşa fel, încât numărul acţiunilor paralele şi 

antagonice să scadă, iar numărul dezvoltărilor succesive, sinergice să crească. Iar 

acţiunile sinergice vor ajuta mult mai eficient în atingerea scopului dezvoltării, decât ar 

putea realiza separat părţile interesate. 
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Intervenţii pentru traficul de biciclete. 
 

Activităţile care se pot face şi se fac pentru dezvoltarea traficului pe biciclete sunt foarte 

diverse. Nu sunt legate nici de organizaţii, fiindcă şi persoane particulare pot face ceva 

în acest sens, şi nici nu este necesar cheltuirea de sume uriaşe. Cum putem să spunem 

toate acestea?  

Putem spune, că persoanele sunt cele care înfiinţează organizaţii şi formează imaginea 

acestora. Însă se poate porni şi cu măsuri mult mai mici. Persoanele fizice sunt cei, care 

formează punctul de vedere al tinerilor sau chiar al contemporanilor lor, de exemplu 

folosind bicicleta pentru mersul la lucru. Persoanele fizice sunt cei care ne spun cu 

ocazia descuţiilor, ce bine e să mergi cu bicicleta, cât d emultă experienţă primesc, cât 

de bine se simt când merg cu bicicleta. Persoane fizice sunt şi profesorii, care pot 

organiza programe pentru tineri în timpul şcolii şi nu numai. Pentru o excursie cu 

bicicleta relativ este nevoie de bani mai puţini, însă de şi mai multă determinare şi 

organizare. Este un exemplu şi când oferim biciclete echipate regulamentar copiilor 

noştri sau membrilor familiei. Persoane fizice iau parte şi se duc la acele evenimente, 

mişcări organizate şi ţinute pentru ciclişti. Persoanele fizice sunt cei care stau pe 

biciclete, nu organizaţiile sau municipalităţile.  

Organizaţiile pot folosi şi crea numeroase mijloace pentru dezvoltarea posibilităţilor 

ciclismului. Pot mobiliza resurse, la care persoanele fizice nu au acces de exemplu prin 

proiecte. Şi organizaţiile, asociaţia civică, biserica, municipalitatea, firma, care se ocupă 

de ciclism să opereze închiriere de biciclete, atelier de reparaţii şi magazin de piese sau 

camping.   Persoanele fizice unite în organizaţii îşi pot unii forţa, cunoştinţele, timpul 

lor sau pur şi simplu forţa presiunii în masă. Nu putem sublinia de destule ori faptul, că 

este necesar ca să acţionăm prin organizaţii pentru atingerea scopului nostru comun, 

după cum se zice: Putere în unitate! 

Intervenţiile au efect în multe arii. Social, economic şi geografic. 
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Campanii, demonstraţii 

 

Cel mai vizibil mod al intervenţiilor este când o organizaţie organizează o demonstraţie 

pentru un scop, în cazul nostru pentru ciclism şi ciclişti. Ca exemplu putem aminti 

Critical Mass, care a devenit un eveniment de nivel naţional în Ungaria, însă care de 

atunci a fost anulat în capitală. Dar pentru moment aici sunt câteva exemple de 

campanii, care cu cât vor apărea în regiunea noastră, cu atât ne va fi mai bine tuturor. 

 
Posterul Critical Mass din toamna 2009 de la Budapesta. sursa  Wikipedia 

Precum logoul, care a luat fiinţă după anularea Critical Mass din toamna 2012. 

 

Critical Mass 
La început a pornit ca un tur de oraş pe biciclete, cu scopul de a demonstra şi arăta cât 

de neprietenos este un oraş cu traficul său faţă de mersul pe biciclete. Critical Mass nu 

este o acţiune directă, ci mai degrabă un tur ciclist al oraşului, unde cicliştii se adună 

într-un punct dianinte anunţat şi împreună pedalează dintr-un punct al oraşului în 

celălalt.   
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În Ungaria în aprilie, de ziua pământului şi în septembrie în yiua europeană fără maşini 

se ţin două mari marşuri. Cu ocazia marşurilor Critical Mass cicliştii au pedalat de-a 

lungul unui traseu anunţat (de obicei cu paza poliţiei). Frecvent participanţii şi-au ridicat 

bicicletele deasupra capului în intersecţii sau la punctul de destinaţie, astfel atrăgând 

atenţia asupra legitimităţii acestei forme de transport şi asupra poziţiei dezavantajate a 

acesteia.10 

 

Campania toată lumea se naşte pieton  

Clubul Ciclist Maghiar în cadrul campaniei „Mindenki gyalogosnak születik” (Toată 

lumea se naşte pieton) organizat de Ministerul Administraţiei şi Justiţiei a filmat şi 

publicat un video scurt, care are scopul de a atrage atenţia asupra faptului, că trotuarul 

nu este pentru circulaţia vehiculelor.   

Clubul Ciclist Maghiar lucrează de ani pentru ca în oraşele, aşezările din ţară să se 

creeze toate condiţiile circulaţiei pe biciclete, iar în cadrul acesteia infrastructura 

necesară. Lipsa acestuia sau amenajarea necorespunzătoare (de exemplu benzi galbene 

desenate pe trotuar) nu numai că nu ajută dezvoltarea dorită a traficului pe biciclete, dar 

şi creează situaţii noi de pericol în traficul şi aşa încărcat de conflicte. 

Astăzi, când tot mai mulţi aleg bicicleta ca mijloc de transport, o problemă zilnică este 

mersul cu bicicleta pe trotuar. Pietoni ajung să fie în pericol sau se sperie şi nici ciclistul 

– contrar credinşelor greşite – nu este în siguranţă. cele mai multe accidente cicliste se 

întâmplă în intersecţia dintre drumuri şi trotuare. Rezolvarea şi eliminarea definitivă a 

acestei probleme este în primul rând de datoria şi responsabilitatea conducătorilor 

http://mindenkigyalogos.hu/
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profesionali ai aşezărilor. Pe lângă aceasta Clubul Ciclist Maghiar consideră ca datoria 

sa schimbarea comportamentului şi atutidinii în trafic al cicliştilor.  11 

 

Ziua Europeană fără maşini – 22 septembrie  
Deplasează-te în direcţia bună! Cu titlul Ziua Europeană fără maşini şi în regiunea 

noastră a fost organizată în două aşezări campania de promovare a mersului pe bicicletă. 

În 22 septembrie 2012 şi Fehérgyarmat şi Csenger s-au alăturat campaniei naţionale. 

 
Posterul evenimentelor organizate la Fehérgyarmat. 

 
„Săptămâna Mobilităţii Europene 2012” la Satu Mare (şi Vetiş) împreună cu Csenger.  

Cu ocazia Săptămânii Mobilităţii Europene, al cărui slogan este „Deplasează-te în 

direcţia bună!”, Agenţia de Protecţia Mediului (APM) din judeţul Satu Mare 

organizează în 23 septembrie un marş ciclist şi un tur cu caiace pe Someş pentru a 
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promova aceste mijloace de transport prietenoase cu mediul. În organizarea 

evenimentului colaborează Prefectura Satu Mare, Consiliul Judeţean, primăriile Satu 

Mare, Vetiş şi Csenger, precum Inspectoratul de Protecţia Mediului, Conservarea 

Naturii şi Gospodăririi Apelor din Vásárosnamény.  Participanţii se întâlnesc la ora 9 în 

Centrul Nou din satu Mare. De acolo pornesc pe digul Someşului şi ajung lângă Oar la 

frontieră, care va fi temporar deschisă pe durata evenimentului. 12 

  

 
Scopul campaniei Cu bicicleta la şcoală! este promovarea mersului pe bicicletă de zi cu 

zi. În campania de 5 săptămâni organizată de două ori pe an, primăvara şi toamna de 

fiecare dată au mers cu bicicleta în general peste 10000 de biciclişti la lucru.    

Din toamna lui 2008 clubul Ciclist maghiar organizează în colaborare cu Ministerul 

Dezvoltării Naţionale (mai demult GKM/ KHEM) campania Cu bicicleta la lucru!  

În acţiune poate lua parte gratuit orice persoană fizică. Condiţia participării este 

înregistrarea făcută pe pagina bam.hu/bringazzmunkaba.hu. Participanţii prin 

înregistrare acceptă automat şi regulile jocului. Încălcarea acestor reguli automet 

descalifică concurentul în cauză! 

În concursul dintre firme acestea au concurat în categorii în funcţie de mărimea lor; 

pentru dovedi numărul de angajaţi trebuie trimise adeverinţe de la firme. Adeverinţele 

de la şcoli sunt deasemenea necesare pentru concursul dintre şcoli.13 



                   
 

38 

 

Conţinutul acestui studiu nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

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

 

 

 
În trafic, ca şi în alte lucruri, copii sunt cei mai deschişi pentru acceptarea noilor idei. 

Am dori să răspândim traficul sustenabil în ţara noastră, pentru aceasta este necesară 

educaţia copiilor,  iar prin ei educaţia părinţilor. Campania noastră "Cu bicicleta la 

şcoală!" ajută la acest lucru, obişnuieşte familiile pentru mersul la şcoală nu trebuie 

folosită neapărat maşina, se poate folosi şi bicicleta în acest scop.  

În cadrul campaniei Cu bicicleta la şcoală copii de şcoală generală în fiecare dimineaţă 

s-au alăturat „trenurilor de biciclete” în drumul spre şcoală. În aceste trenuri de biciclete 

copii merg cu bicicleta unul după altul în rând, la cele două capete se află câte un 

părinte; cei din trenul de biciclete poartă tricouri, şapcă conform imaginii proiectului, iar 

pe bicicletă un steag mic. 

Programul este proiectul model al unei lucrări de lungă durată, care are ca scop 

motivarea părinţilor, pentru ca la mersul la şcoală a copiilor să folosească mai des 

bicicleta dintre modalităţile de transport disponibile, astfel campania să promoveze 

ciclismul ca mod activ de transport într-un cerc cât mai larg.14 

 

Cu bicicleta doar zece minute 
 

Bicicleta este mijlocul de transport ideal al oraşelor. Cu 10 minute de mers pe bicicletă 

ni se deschide un teritoriu de 20 de km pătraţi.  Blogul doreşte să prezinte exemple ce 

putem rezolva în 10 minute de mers pe bicicleta (câteodată un pic mai mult) în 

Budapesta şi în provincie.   
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…calculând cu o viteză medie de 15 km/h. Astfel într-o direcţie se pot parcurge 2,5 km 

în 10 minute, care reprezintă raza unui cerc de 20 km2. 

Ideea nu provine de la mine. În oraşul german Offenbach mersul pe bicicletă a fost 

promovat în acest fel. Editorii publicaţiei originale au accentuat pe lângă rapiditate şi 

modul de funcţionare liniştitşi ecologic, precum şi rolul jucat în mişcarea zilnică.   

Desigur mărimea Budapestei o depăşeşte pe cea a lui Nauru, dar cu 10-20-30 minute de 

mers cu bicicleta foarte multe lucruri se pot rezolva. Blogul doreşte să prezinte exemple 

în acest sens şi în viitor, desigur cu scopul (neascuns) de a pune cât mai mulţi oameni pe 

biciclete cel puţin la nivel de încercare.15 

 

Cu bicicleta la oraş 
În cadrul iniţiativei se doreşte ca cicliştii mai puţin experimentaţi să prindă mai mult 

curaj printr-o instruire teoretică şi practică scurtă, astfel contribuind la facilitarea 

răspândirii ciclismului ca alternativă de transport zilnică şi la crearea culturii sale pe o 

scară cât mai răspândită. 

 

Turul Bisericilor din Sătmar pe biciclete  
Un alt program ciclist tot din regiunea noastră este Turul Bisericilor din Sătmar pe 

biciclete organizat în fiecare an în cadrul lui Szamos-feszt Cégénydányád, în cadrul 

căruia participanţii vizitează bisericile medievale de-a lungul Someşului, pornind din 

Cégénydányád.  

După cum se vede din exemplele de mai sus, numeroase evenimente şi campanii sunt 

organizate în fiecare an, extinzând oferta în mod continuu. Aceste evenimente sunt 

reunite de către acele organizaţii, care simt dezvoltarea traficului de biciclete ca fiind 

cauza lor.    

Evenimentele, campaniile oferă posibilitatea de a atrage atenţia asupra unei probleme 

(Critical Mass), sau asupra răspândirii unei practici corecte (campaniile Cu bicicleta la 

lucru/şcoală), precum asupra rezolvarea practică a unei probleme existente 

(Bebiciklizés). 

http://picasaweb.google.hu/saganbp/10percbringa#5441902100150078370
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Avantajul uriaş al campaniilor este că ceea ce singur nu este la modă să se facă sau nu 

se observă, deja în cadrul unei campanii, folosind logouri sau alte elemente distinctive 

devine un lucru atractiv, care este bine să fie asumat.   

 

Intervenţiile enumerate aici au efect mai ales pe plan social, deşi pe baza acestora 

pornesc şi numeroase alte intervenţii, fiindcă nu numai există cerere pentru acestea, 

cererea probabil exista şi înainte, dar această nevoie devine dintr-o dată vizibilă pentru 

toată lumea, printre care şi pentru factorii de decizie. Suportul lor pe plan politic ppoate 

fi avantajos şi deodată proiectul devine realitate. 

 

Intervenţiile pot avea loc în domeniul dezvoltării economice. Pentru răspândirea 

generală a ciclismului este necesară, ca la alte activităţi formarea unui fundal de servicii. 

Sub aceste servicii de fundal înţelegem reţeaua economică şi de servicii care ajută 

ciclismul, deserveşte nevoile cicliştilor. Magazine de specialitate, ateliere de reparaţii, 

cursuri de ciclism, organizarea de excursii, închirieri şi mai putem enumera serviciile 

speciale (folosite mai ales de către ciclişti) şi nespeciale (folositde biciclişti şi de către 

alţii, de ex.: restaurante, locuri de odihnă, etc) bazate pe nevoile cicliştilor. Folosim 

cuvântul formare şi nu înfiinţare, deoarece crearea acestui fundal de servicii este un 

proces economic dirijat de către procese ale economiei de piaţă. Atâta timp, cât o 

activitate nu este o activitate a statului într-o economie de piaţă, statul nu înfiinţează o 

organizaţie de suport, ca de exemplu pentru învăţământ. Dacă statul consideră întărirea 

unui proces importantă, atunci o va ajuta cu măsuri. În prezent în cele două ţări 

numeroase posibilităţi de aplicaţii asigură actorilor sferei economice lansarea de 

întreprinderi profit sau non-profit, care să îndeplinească aceste nevoi. În parte aceste 

servicii există în regiunea noastră, deoarece s-au format de-a lungul anilor. Şi acum se 

poate cumpăra o bicicletă şi piese de bază în orice oraş mai mare sau mai mic (Csenger, 

Fehérgyarmat, Szatmárnémeti) şi în sate mai mari (Rozsály, Jánkmajtis). În fiecare oraş 

mai mare sau mai mic există un atelier de reparaţii, precum posibilităţi de reparare a 

bicicletelor. Desigur nivelul magazinelor, atelierelor şi a serviciilor este diferit. După 

experienţele noastre magazinele şi atelierele din regiune sunt pregătite pentru a face faţă 
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nevoilor de nivel mediu. Gama de produse şi expertiza lor corespund acestui lucru. Însă 

pentru piese mai serioase, lucrări majore deja găsim posibilităţi la Satu Mare. Aceasta 

este un proces normal în economia de piaţă, numai acele produse şi expertize se ţin pe 

stoc, de care este nevoie zi de zi. În acelaşi timp regiunea nostră trebuie să fie pregătită 

ca nu numai să atragă turiştii pe biciclete, care reprezintă o sursă de venit, ci să şi poată 

să-l deservească. Dacă intervenţiile semnalate mai sus aduc rezultatele aşteptate şi într-

adevăr creşte nevoia pentru mersul pe bicicletă, atunci apar şi nevoile cu o categorie mai 

mare de costuri. Medicul primar din spital sau copilul unei familii înstărite pentru 

mersul la lucru sau şcoală nu va folosi neapărat o bicicletă de 30.000 Ft (100 €), ci 

posibil o bicicletă de abia 70.000 Ft (230 €) echipată cu pedale Shimano Deore XT, a 

cărei valoare nu este o chestiune de discuţie. În cazul unei asemenea biciclete 

proprietarul nu este neapărat bucuros, dacă un mecanic autodidact cârpeşte ceva, posibil 

tăind în loc greşit furca faţă nu prea ieftină.  

Aceste nevoi trebuie îndeplinite de către întreprinderi, precum o nouă formă este 

întreprinderea socială. Ce este acesta mai exact? În Ungaria mulţi au auzit despre 

întreprinderea socială, în România însă nu este prea răspândită.  Întreprinderile sociale 

nu sunt firme orientate spre profit cu un singur proprietar, îşi ajută membrii în domeniul 

muncii, surplusul lor de profit este folosit în acest scop. Pentru acest lucru asociaţiile 

pot reprezenta tranziţia în România, iar în Ungaria se pot întări din această direcţie. 

Faptul, pentru care merită folosită această formă de întreprindere la implementarea 

dezvoltărilor este intensitatea mai mare de finanţare în cazul proiectelor. SRL-urile şi 

întreprinderile sociale pot atinge chiar şi 95-100 % finanţare pentru investiţiile, 

dezvoltările lor, faţă de întreprinderile orientate spre profit, în cazul cărora nivelul 

acestei finanţării în regiunea noastră, ca zonă defavorizată, dar liberă de afaceri poate fi 

de 65%. Asociaţia Csengersimáért recunoscând faptul, că în prezent nu există destulă 

capacitate de-a lungul reţelei de piste pentru biciclete pe linie de închiriere biciclete şi 

service, a decis ca în prezentul proiect să conceapă un centru de ciclism model, care 

încearcă să satisfacă toate aceste nevoi şi chiar toate nevoile bicicliştilor. Ideile noastre 

privind funcţionarea centrului sunt prezentate mai jos în consultări cu partenerii noştri 

colaboratori, care lucrează în acest domeniu de mulţi ani 
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Asigurarea de facilităţi şi servicii deservind nevoile bicicliştilor într-o economie de piaţă 

este de datoria actorilor economici, al întreprinzătorilor care funcţionează după regulile 

pieţei. Acest lucru nu distorsionează condiţiile de piaţă, în acest caz preţul este format 

de cerere şi ofertă, fapt care asigură sustenabilitatea economică a sistemului de servicii 

creat. Din cauza celor amintite mai sus în regiunile implicate în proiect nu prea 

dezvoltate, putem spune defavorizate din România şi Ungaria  aceste condiţii de piaţă şi 

mecanisme nu pot funcţiona mereu perfect. În acelaşi timp intervenţia în condiţiile de 

piaţă poate distruge întreprinderile care încep şi lucrează în aria de intervenţie.  De 

aceea intervenţiile trebuie planificate destul de precaut şi trebuie să existe colaborare şi 

consultaţii cu firmele care lucrează în domeniu şi ajută ciclismul. Acest proiect a 

demonstrat că dialogul este posibil. Invitaţii care au venit la workshopurile organizate în 

cadrul proiectului (cum spune Scriptura: Mulţi sunt cei chemaţi, dar puţini cei aleşi.  – 

adică puţini, care au ales să vină faţă de câţi au fost invitaţi...)   au putut să se consulte 

despre intervenţiile alese şi să asculte ideile organizaţiilor etalon din regiune.  

Credem, că rolul organizaţiilor civice, primăriilor este crearea condiţiilor şi organizarea 

campaniilor, acţiunilor, demonstraţiilor şi evenimentelor. Prin crearea condiţiilor se pot 

înţelege mai multe lucruri. Prin infrastructură înţelegem construirea de drumuri, centre, 

rasteluri de biciclete la punctele de destinaţie, locuri de odihnă, poteci educaţionale. 

Crearea acestora este o investiţie mare, nerecuperabilă, însă funcţionarea câtorva dintre 

ele poate fi făcut în cadrul unei afaceri în mod rentabil. Operarea pe baza pieţei se poate 

face prin închiriere după construire. În multe cazuri întreprinderile pot opera afacerile 

lor rentabil şi atunci, când primăriile, asociaţiile care operează cu angajaţii lor sunt în 

stare de acest lucru doar cu cheltuieli uriaşe. Acest lucru se datorează diferitelor 

abordări. Cei care lucrează în întreprinderi sunt sub alt control şi au o altă abordare a 

locului lor de muncă. Interesul de bază al întreprinzătorului este ca să simtă operarea ca 

fiind al său şi să-şi facă treaba spre cea mai mare satisfacţie a vizitatorilor. Membrii 

asociaţiilor sunt cu trup şi suflet pentru cauza, pentru care s-a făcut dezvoltarea, dar 

angajaţii lor pot să-şi îndeplinească bine sarcinile operării doar cu o abordare de 

întreprinzător. De aici înainte organizaţia de altfel non profit trebnuie să funcţioneze pe 

bază de piaţă. Pentru asta majoritatea organizaţiilor non profit sunt incapabile, prin 
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natura lor. Din acest punct în acelaşi timp pot cauza anomaliile descrise mai sus prin 

funcţionarea lor pe o piaţă orientată pe profit. Îşi pot periclita şi funcţionarea lor printr-o 

operare neprofitabilă, de aceea recomandăm crearea concepţiei construire şi predare 

pentru operare. Cele desrise mai sus sunt susţinute de un exemplu. Dacă o organizaţie 

vrea să opereze un hotel, atunci trebuie să asigure orele de deschidere şi în weekend în 

trei schimburi, ce înseamnă cel puţin 4, mai degrabă 5 angajaţi pe schimb, care trebuie 

plătiţi şi atunci, când facilitatea nu este ocupată la maxim. De obicei întreprinzătorii 

rezolvă acest lucru cu un personal mult mai puţin, cu suplinitori, iar în perioadele „mai 

liniştite” prin muncă proprie, necalculând orele suplimentare şi sporuri de weekend. De 

aceea pot, printre altele să opereze mai rentabil şi facilităţile cu un grad de ocupare mai 

mic, punând la o parte profitul obţinut din perioadele cu grad de ocupare mai mare. Din 

profit poate să aibă o parte şi organizaţia nonprfit, care a construit facilitatea şi să-şi 

creeze resursele pentru sarcinile sale principale.     

În cazul multor servicii este adevărat că colaborarea dintre furnizorii de servicii poate fi 

justificat din mai multe puncte de vedere, în care şi sfera privată poate apărea în mod 

justificat. Dintre servicii închirierea de bicilete este aceea activitate, unde pe chiria 

acestora este o sarcină foarte importantă, transportul. Problema de bază a închirierii 

este, că utilizatorul doreşte să folosească bunul respectiv de la punctul de pornire până 

la destinaţie. Astfel bicicleta închiriată trebuie transportată cumva la locul închirierii. 

Asta înseamnă cost de transport, care este un cost suplimentar destul de consistent. Dacă 

utilizatorii închiriază bicicletele cu ocazia unui tur organizat, atunci în cazul unui tur de 

o zi-două transportul lor înapoi costă mai mult, decât chiria acestora. Transportul 

bunurilor este nu numai scump pentru operator, dar creşte şi efectul dealtfel mic al 

ciclismului asupra mediului. În legătură cu acest lucru a apărut utilizarea acelei metode, 

care aduc succes în reţelele de trafic ciclist public. În esenţă ar însemna conectarea 

centrelor de închiriere într-o reţea cu colaborarea strânsă a acestora. În acest caz 

biciclistul ar închiria o bicicletă dintr-un centru de închiriere, pe care ar putea să o 

predea la oricare alt centru de închiriere. În acest mod s-ar include costuri mult mai mici 

în asigurarea transportului, deoarece acesta ar putea fi programat în intervale mai mari 

de timp cu un număr mai mare de biciclete. Pentru aceasta ar fi nevoie de o colaborare 
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de un asemenea nivel între centrele de închiriere care deja operează în regiunea noastră, 

pentru care în prezent nu prea este voinţă nici între firmele concurente. Însă sfera civilă 

poate avea în aceasta atât rolul de mediator, cât şi de indicator prin crearea de centre şi 

în cadrul acestora prin începerea conectării centrelor de închiriere. De exemplu dacă 

acest lucru este o obligaţie pentru operatorii centrelor.  

Facilităţile şi serviciile trebuie umplute cu viaţă, cu ciclişti, care olosesc facilităţile şi 

apelează la servicii. Regiunea noastră are nevoie de un marketing, care să amplifice 

procesele spontane. Aceasta se poate ace în mai multe feluri. Una dintre ele este acest 

proiect. Pe când acesta este o iniţiativă „spontană” şi unică, avem nevoie de atragere, 

publicitate organizată şi regulară. Campaniile şi evenimentele servesc acest lucru, dar 

numai parţial. Dacă acestea sunt nesigure şi neorganizate, atunci nu vor genera nevoi tot 

mai mari şi continue. În regiunea noastră este nevoie de funcţionarea continuă a unei 

organizaţii, care promovează ciclismul, care organizează regulat campanii legate de 

iniţiativele la nivel de ţară. Este nevoie de o organizaţie, care asigură un marketing, care 

atrage turiştii, crescând sursele de venit ale regiunii şi creând în locuitori nevoia pentru 

ciclism şi pentru relaxare. Prin aceasta generează venituri interne şi externe pentru 

întreprinzători. O modalitate bună este de a crea un management de turism de destinaţie. 

Ce este aceasta? Aici permiteţi-mi să citez dintr-o lucrare de diplomă: 

„Noțiunea de destinație nu este uniformă în literatura de specialitate, de-a lungul anilor 

s-au născut multe definiţii ale subiectului.  

Conform definiţiei WTO din 1993 definiţia destinaţiei este: 

Destinaţie: un loc cu atracţii turistice, instituţii, servicii, care este ales pentru a fi vizitat 

de un turist sau grup de turişti, şi care este oferit pe piaţa turistică. Astfel conform 

acestei definiţii, noţiunea destinaţiei are un sens dublu.  Înseamnă altceva pentru turist 

(destinaţie de drum) şi altceva pentru  furnizorii de servicii de turism (zonă de primire 

turistică). Esenţa acestei dihotomii este definirea ca destinaţie şi ofertă de produse 

turistice ca fiind partea de cerere şi ofertă a aceluiaşi lucru.  La prima vedere cele două 

abordări poate nu au însemnătate, în acelaşi timp din punctul de vedere al funcţionării 

pieţei turistice şi al succesului regiunii turistice în cauză nu este deloc indiferent pe ce 
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principiu de comportament se bazează practica dezvoltării, managementului şi 

valorificării de zi cu zi.”16 

Asta ne duce la aceea serie de idei, pe care o reprezentăm şi noi la examinarea 

ciclismului, ca produs turistic. Însă să vedem aici două definiţii din aceeaşi lucrare, care 

aduc în lumină aspecte diferite ale problemei: 

„Abordarea lui Dr. Knut Scherhag (2004) 

Destinaţia este aceea ca regiune geografică, pe care călătorul o alege ca destinaţie de 

călătorie. Conţine toate instituţiile/facilităţile necesare pentru a oferi cazare, mâncare, 

distracţie/activităţi.” 17 

Înseamnă un sistem, care aduce punc de destinaţie turistului, care ppoate fi observat şi 

de la distanţă.  

„După cum a reieşit din definiţii, o destinaţie trebuie să aibă destulă forţă de atracţie 

pentru a fi în stare să păşească singur pe piaţă. Însă o localitate mică de pe malul lacului 

Balaton în sine nu are destulă atractivitate pentru a putea să apară singură pe piaţă.   În 

orice caz e nevoie de un fel de unitate de ex. la nivel de microregiune. Însă Siófok în 

sine poate oferi destulă atractivitate pentru a avea succes în concursul internaţional al 

destinaţiilor.”18 

Aceasta este adevărat şi pentru regiunea noastră. Regiunea poate oferi doar împreună 

atractivitatea necesară pentru a atrage turiştii. dacă această regiune este formată conform 

propunerii noastre în mod transfrontalier, atunci poate oferi numeroase avantaje 

comune.  

„Prof. Dr. Hartmut Luft (2004) 

Destinaţia este produsul turistic propriu zis. Privit cu ochiul clientului produsul turistic 

nu este nimic altceva, decât un lanţ de servicii, a cărei elemente sunt focalizate într-o 

singură regiune, exceptând drumul dus-întors.”19 

Cele două ţări pot oferi numeroase servicii împreună. Regiunea rurală sunt oferite de 

către stae, aeroportul, hotelurile, program cultural este continuu oferit cu viaţa de noapte 

de către Satu Mare. Cine vrea să practice ciclismul poate sosi din ambele ţări sau şi de 

mai departe.  Posibilităţile aeriene, feroviare sau cu autobuzul asigură transportul 

oaspeţilor în regiunea noastră. Serviciile la nivel corespunzător, magazinele de 
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specialitate, locurile de închiriere toate servesc nevoile speciale ale bicicliştilor. Reţeaua 

de piste pentru biciclete este în continuă extindere şi în cele două ţări creăm reţeaua 

împreună. Numeroase argumente sunt pentru înfiinţarea a unui TDM comun şi încă o 

idee foarte importantă din lucrarea anterioară: 

„…comite o greşeală gravă, cine încearcă să definească destinaţia strict de-a lungul 

graniţelor politice şi administrative. Dezvoltarea destinaţiilor mai degrabă trebuie să 

oglindească condiţii asemănătoare organice, regionale, de ofertă, precum şi cele aflate în 

potenţialul turistic.”20 

Nici nu am putea găsi un cuvânt de încheiere mai bună pentru a termina descrierea 

serviciilor, ca intervenţie a cărei dezvoltare generează dezvoltarea traficului pe biciclete.  

Cu aceste gânduri trecem la următoarea mare grupă de intervenţii, pe domeniul 

intervenţiilor infrastructurale.  

Principalele scopuri ale dezvoltării infrastructurale le-am dezbătut mai amănunţit . 

Rezumând pe scurt crearea de condiţii obiective pentru a putea oferi elementele de 

servicii lipsă.  

Aici aparţine şi rastelul de biciclete lângă destinaţiile cicliste. În amenajarea acestora în 

Ungaria suntem dirijaţi de recomandări în loc de standarde, iar în România leguitorii şi 

profesia încă urmează să le formuleze. De aceea prezentăm aici câteva aspecte 

importante din materiale disponibile în Ungaria.  

Cartea de parametri despre rastelul de biciclete de termen lung a Programului Ungaria 

Ciclistă a fost formulat în 2008 în colaborare cu numeroase organizaţii profesionale. 

Defineşte parametrii necesari în mod extensiv şi temeinic. Să începem cu întrebarea dee 

bază, adicăcât loc ocupă parcarea unei biciclete? 

Date de bază 

- O bicicletă în sine ocupă un teritoriu de 2x0,8 m. 

- Un lacăt de bicilete în medie are lungimea de 0,6 m şi de aceea formează un cerc de 

0,3 m în stare închisă. Un lacăt mediu „U” (neflexibil) este lat de 10-12 cm  şi lung de 

20-25 cm. 

- Lăţimea ghidonului unei biciclete obişnuite este de 65-75 cm. 
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- Cea mai mare mărime de roată folosită este 28”, iar lăţimea roţii variază între 32-57 

mm. 

- Greutatea medie a genţilor şi coşurilor care pot fi ataşate de biciletă este de 5 kg.21 

 
Nu este indiferent nici materialul rastelului. În primul rând este ameninţat de rugină şi 

de distrugere. Un material este calificat ca şi rezistent la coroziune care cel puţin 

corespunde standardului ISO.9227:1990 (Corrosion tests in artificial atmospheres- Salt 

spray tests). Acesta poate fi metal (material inoxidabil sau vopsit fără rugină), plastic 

sau chiar şi lemn.  Putem aminti ca şi tip rastel de biciclete, compartiment rastel 

biciclete sau suport de bicilete.  

Primele două sunt folosite pentru parcare de durată (câteva ore, dar şi o zi-două) a 

bicicletelor, pe când suportul de biciclete este folosit mai ales pentru parcare temporară 

(până când intru la magazin).  

Suport de biciclete: 

Pentru clienţii, cumpărătorii, vizitatorii care sosesc cu bicicleta trebuie asigurată 

posibilitatea să-şi poată lăsa bicicletele în locuri de parcare care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

    Uşor accesibil (nu trebuie deschise uşi, porţi) 

    Relativ sigur (bicicleta se poate fixa bine, este în loc vizibil) 

Suporţii de bicicletă trebuie să fie amenajate în aşa fel, încât cadrul bicicletei să se poată 

rezema sau lega de acesta.  Forma lor recomandată să fie „U” întors sau „P”. Suportul 

„U” aşezat de-a lungul drumului poate fi folosit şi în loc de coloane delimitatoare, astfel 

având mai multe funcţii, fiindcă şi bicicleta se poate fixa de acesta.22 
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Rastel de bicicletă: 

Pentru angajaţii, care sosesc cu bicicleta şi stau mai mult timp trebuie asigurată 

posibilitatea de a-şi lăsa bicicletele în locuri de parcare care corespund următoarelor 

condiţii:  

    Sigur (păzit sau închis) 

    Protejat de intemperii (acoperit)   

În locuri, unde nu se pot lăsa bicicletele în clădire închisă, acolo se pot amenaja parcări 

de biciclete deschise sau acoperiteÎn locuir publice este nevoie de amenajarea de suporţi 

şi rasteluri, de care bicicleta se poate fixa sau poate parca în siguranţă.  
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În cazul unei taxe sau chirii prea mari capacitatea parcării de biciclete poate rămâne 

nefolosită. După posibilităţi, mărimea taxei să fie invers proporţională cu creşterea 

duratei de folosire, sau gratuită.23 

 

Din evaluarea de situaţie am văzut, că în afară de câteva excepţii revigorante, în 

regiunea noastră parcarea bicicletelor în cazul facilităţilor, punctelor de destinaţie 

ciclistă nu este corespunzătoare. Sunt puţine locaţii unde există şi acestea sunt de tip 
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vechi, numai cu posibilitatea fixării roţii. Ar fi importantă amenajarea corespunzătoare a 

acestora, pentru că atunci s-ar evita disputele dintre proprietar şi biciclist în privinţa 

tencuielii căzute şi ar genera şi circulaţia pe biciclete.    

Iată câteva poze şi toată lumea poate alege pentru sine şi facilitatea sa pe cele mai 

optime.   
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Următorul element infrastructural sunt acele clădiri, care sunt necesare pentru 

asigurarea serviciilor. Acestea pot fi separate pe servicii, dar în general câteva servicii 

pot fi găsite în acelaşi loc. Magazinele de specialitate în general colaborează cu 

serviceuri. Şi organizarea de excursii şi închirierea de biciclete sun în acelaşi loc. De 

locurile de cazare se leagă de obicei posibilităţi de a lua masa, precum în câteva cazuri 

şi posibilităţi de închiriere. Pentru creşterea numărului celor, care folosesc bicicleta ar fi 

bine ca în mai multe puncte ale reţelei să fie disponibile cât mai multe servicii. Acestea 

în multe cazuri se pot realiza cu dezvoltări mai mici, de exemplu în cazul unui loc de 

cazare existent asigurarea de închiriere de biciclete, sau prin amenajarea de unitaţi 

sanitare afară asigurarea posibilităţii de camping în curte. Locurile de odihnă pot fi 

făcute să fie mai atractive pentru ciclişti cu câteva suporturi de bicicletă, care nu numai 

simt că cineva s-a gândit la ei, ci văzând rastelurile vor opri cu o mai mare posibilitate şi 

la un iaz de pescuit. 

În cadrul proiectului s-a realizat planul autorizat al unei baze exemplu ciclist prin 

consultări cu mai mulţi organizatori de excursii pe biciclete, excursionişti şi autorităţile 

de specialitate.   În facilitate se găsesc toate serviciile, despre care credem, că sunt de 

nişă şi necesare pentru deservirea celor care doresc să folosească bicicleta. Am făcut un 

plan model, care poate fi realizat în orice punct al reţelei, cu adaptări minime la 

condiţiile locale. În aceeaşi facilitate se poate găsi atelier de reparaţii biciclete, ba mai 

mult şi un service rapid, care se poate deplasa la faţa locului pentru turişti. Pe lângă 

service un magazin de specialitate mai mic asigură piesele, accesoriile necesare oricând. 

În facilitate asigurăm loc şi pentru un centru de închiriere cu biciclete destule pentru un 

autobus plin de turişti. Asta înseamnă, dacă un grup de 45-50 de turişti are chef să 

meargă pe biciclete, atunci noi să îi putem deservi. Un punct de informaţie este accesibil 

pe bază, unde se asigură informaţie despre drumurile accesibile cu bicicleta din regiune, 

despre punctele de destinaţie, persoane de contact ale punctelor de destinaţie. În centrul 

ciclist numeroase categorii de locuri de cazare sunt accesibile. Mai multe categorii fac 

posibilă deservirea a mai multe niveluri de nevoi prin practicarea de mai multe niveluri 

de preţuri. Facilitatea cu camere cu două şi respectiv patru paturi, precum locurile cu 

bivouac interioare şi exterioare, cu posibilitate de camping cu maşina sau cu cortul 
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asigură posibilitate pentru igienă personală şi ceea ce este foarte important parcarea 

sigură a bicicletelor şi a maşinilor, asigurarea unui loc unde bicicletele se pot spăla, 

curăţa.       

Pentru a clarifica ce credem a fi cerinţe de bază pentru centrele de biciclete, vă 

prezentăm lista de criterii din Ghidul editat în 2011 de Agenţia Naţională de Dezvoltare.   

II. Criteriile furnizorilor turistici cicliste 24 

CRITERII PENTRU CENTRE CICLISTE… 

Cerinţe de bază: 

 · Informaţii de bază privind reţeaua de drumuri şi transportul public din regiune. 

Vânzarea şi posibilitatea gratuită de vizionare de hărţi cicliste locale, descrieri de 

drumuri pentru biciclişti, hărţi detaliate. Posibilitatea de vizionare, închiriere sau 

vânzare a mersului trenurilor, autobuzelor, precum şi al navelor şi bacurilor, 

informaţii şi rezervare locuri în caz de nevoie.  

 · Informaţii actuale gratuite despre condiţiile de drum (pericol de inundaţii, 

redirecţionări, etc) pe o rază de 50 km. 

 · Informaţii actuale gratuite despre vreme. 

 · Informaţii gratuite despre locaţia, orarul şi numărul de telefon de la cel mai 

apropiat magazin de biciclete pentru lucrările de reparaţii mai mari. În caz de 

solicitări organizarea gratuită a serviciului de reparaţii (cu deplasare sau 

transport în atelier). 

 · Organizarea gratuită a asistenţei rutiere, serviceului mobil.  

 · Punerea la dispoziţie de trusă de scule pentru biciclete pentru lucrările de bază 

de reparaţii sau de întreţinere. În cazul folosirii consumabilelor bicicliştii plătesc 

tarif suplimentar, iar procurarea de consumabile noi este de datoria operatorului! 

 · Asigurarea de bicicletă la schimb (min. 3 bucăţi) sau de închiriere de biciclete. 

 · Afişarea posibilităţii de închiriere locale (adresă, nr. de telefon) şi în caz de 

nevoie organizarea gratuită a închirierii. 

 · Informare gratuită despre posibilităţile de servicii pentru biciclişti pe o rază de 

50 de km, în caz de cereri rezervarea gratuită a cazării sau de masă.   
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 · Informare gratuită despre cel mai apropiat cabinet medical, loc de prim ajutor. 

Trusă de prim ajutor obligatorie.  

 · Organizarea de programe,  ghid tur. 

 · Încărcare telefon şi şi alte dispozitive electronice.  

 · Acces internet gratuit pentru oaspeţi (WIFI). 

 · Parcare biciclete acoperită, păzită. 

 · Rezolvarea sau organizarea transportului de bagaje. 

 · Managementul unui sistem turistic ciclist (de exemplu afişare, promoţii). 

 · Evaluarea şi controlul furnizorilor de servicii pentru biciclişti din regiune.  

 · Participare obligatorie în organizarea de evenimente cicliste mai mari din 

regiune.  

Servicii complementare, acceptabile, recomandate: 

 · Închiriere de bicilete în reţea (închiriere şi predare în locuri diferite). 

 · Educaţie ciclistă (cunoştinţe de bază în mânuirea bicicletei, de siguranţa 

traficului, abilităţi)  

 · Instruirea reparării biciletelor 

 · Asigurarea posibilităţii de parcare pentru maşini 

 · Bufet 

 · Organizare de evenimente cicliste 

 · Computer sau terminal cu ecran tactil pentru oaspeţi cu acces la internet.  

CRITERII PENTRU ÎNTREPRINDERI CARE OFERĂ CAZARE PENTRU CICLIŞTI 

.... 

Cerinţe de bază, a căror folosire este în preţul cazării, sau poate fi folosit gratuit de către 

oricine: 

 · Cazarea de oaspeţi be biciclete chiar şi pentru o noapte! 

 · Parcare care se poate închide noaptea pentru bicicletele oaspeţilor, (posibil la 

parter, de ex. garaj). Necesarul de locuri în rastel trebuie să fie de cel puţin 10% 

din numărul de paturi, dar minim 6 locuri.   

 · Informaţii de bază privind reţeaua de drumuri şi transportul public din regiune. 

(Vânzarea şi posibilitatea gratuită de vizionare de hărţi cicliste locale, descrieri 
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de drumuri pentru biciclişti, a mersului trenurilor, autobuzelor, precum şi al 

navelor şi bacurilor.) 

 · Informaţii gratuite despre locaţia, orarul şi numărul de telefon de la cel mai 

apropiat magazin de biciclete pentru lucrările de reparaţii mai mari. 

 · Afişarea posibilităţii de închiriere locale (adresă, nr. de telefon). 

 · Informare gratuită despre posibilităţile de servicii pentru biciclişti pe o rază de 

50 de km. 

 · Informare gratuită despre cel mai apropiat cabinet medical, loc de prim ajutor. 

Trusă de prim ajutor obligatorie. 

 · Publicarea de oferte de excursii elaborate de o zi cu bicicleta.  

 · La rezervarea cazării informaţii despre posibilităţile de călătorie dus şi întors 

ecologice (mai ales cu transportul bicicletelor).  

 · Punerea la dispoziţia tuturor cicliştilor a unei truse de scule cu cele mai 

importante scule pentru biciclete pentru lucrări simple de reparaţii şi de 

întreţinere (pompă, cheie hexagonală, manete de anvelope, unealtă de demontat 

lanţul, set de chei, anvelopă şi cameră, set de reparaţii anvelopă, bandă 

izolatoare, saboţi frână, bowden). În cazul folosirii consumabilelor bicicliştii 

plătesc tarif suplimentar, iar procurarea de consumabile noi este de datoria 

operatorului! 

 · În cazul campingurilor cel puţin un adăpost de ploaie cu bancă şi masă.  

 · Cel puţin să fie deschidere prelungită  între 1 mai şi 15 septembrie (cel puţin la 

sfârşit de săptămână), dar măcar asigurarea de serviciu telefonic continuu şi în 

funcţie de cereri deschiderea facilităţii pentru oaspeţi.   

Servicii complementare, acceptabile, recomandate (după caz şi contra cost separat): 

 · Spălătorie biciclete 

 · Posibilităţi de spălare rufe 

 · Posibilităţi de uscare pentru rufe şi echipamente (de ex. uscător, camera 

cazanului, subsol. etc) 

 · Oferirea de mic dejun consistent (bogat în vitamine şi carbohidraţi) sau 

posibilitate de gătire (la campinguri) 
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 · Posibilitate de campare cu cortul, închiriere cort – sac de dormit.  

 · Ghid excursii, organizare de programe pentru excursii de mai multe zile 

 · Asigurarea de informaţii despre excursii de mai multe zile 

 · Transfer (ofertă de transport persoane şi biciclete) pentru excursionişti cu 

bicicletae. 

 · Închirierea de biciclete proprii, de calitate bună. 

 · Transport de bagaje de la locul de cazare anterior sau la cel următor.  

 · Posibilitate de rezervare cazare pentru noaptea următoare la hoteluri favorabile 

cicliştilor.  

 · Punerea la dispoziţie a pieselor importante, posibil în colaborare cu atelierul 

din apropiere. 

 · Inspecţia şi repararea bicicletei. 

 · Afişarea listei cu locurile de cazare favorabile cicliştilor din regiune.  

 · Mic dejun la pachet.  

 · Carte de oaspeţi pentru turiştii cu biciclete.  

 · Bufet 

 · Folosirea şi comercializarea de produse locale (alimentare). 

 · Încărcare telefon şi şi alte dispozitive electronice. 

CRITERII PENTRU ÎNTREPRINDERI CARE OFERĂ MASĂ PENTRU CICLIŞTI… 

Cerinţe de bază, a căror folosire este în preţul cazării, sau poate fi folosit gratuit de către 

oricine: 

 · Parcare de biciclete, rastel de calitate bună, standard (conform ghidului de 

parametrii B+R), după posibilităţi acoperit şi la distanţă vizuală (bicicleta şi 

bagajul sub pază) sau o încăpere care se poate încuia, unde oaspeţii pot să-şi 

păstreze gratuit bicicleta şi bagajul.  

 · Băuturi nealcoolice (sucuri, apă minerală).  

 · Pe durata orarului de deschidere oferirea unei mase calde cel puţin şi în cazul în 

care nu mai este timp, atunci mâncare la pachet (ciocolată, baton energizant, 

etc).   
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 · Informaţii de bază privind reţeaua de drumuri şi transportul public din regiune. 

(Vânzarea, închirierea şi posibilitatea gratuită de vizionare de hărţi cicliste 

locale, descrieri de drumuri pentru biciclişti, a mersului trenurilor, autobuzelor, 

precum şi al navelor şi bacurilor.)  

 · Informaţii gratuite despre locaţia, orarul şi numărul de telefon de la cel mai 

apropiat magazin de biciclete pentru lucrările de reparaţii mai mari. 

 · Afişarea posibilităţii de închiriere locale (adresă, nr. de telefon). 

 · Informare gratuită despre posibilităţile de servicii pentru biciclişti pe o rază de 

50 de km. 

 · Informare gratuită despre cel mai apropiat cabinet medical, loc de prim ajutor. 

Trusă de prim ajutor obligatorie. 

 · Punerea la dispoziţia tuturor cicliştilor a unei truse de scule cu cele mai 

importante scule pentru biciclete pentru lucrări simple de reparaţii şi de 

întreţinere (pompă, cheie hexagonală, manete de anvelope, unealtă de demontat 

lanţul, set de chei, anvelopă şi cameră, set de reparaţii anvelopă, bandă 

izolatoare, saboţi frână, bowden). În cazul folosirii consumabilelor bicicliştii 

plătesc tarif suplimentar, iar procurarea de consumabile noi este de datoria 

operatorului! 

 · Cel puţin orar de 8 ore deschidere zilnic.  

 · Cel puţin să fie deschis între 1 mai şi 15 septembrie. (măcar la sfârşit de 

săptămână) 

Servicii complementare, acceptabile, recomandate (după caz şi contra cost separat): 

 · Oferirea a cel puţin unei mese vegetariene.  

 · Oferirea de mâncăruri caracteristice regiunii.  

 · Posibilităţi de uscare pentru rufe şi echipamente (de ex. uscător, camera 

cazanului, subsol. etc). 

 · Program de deschidere prelungit sau în funcţie de nevoi.  

 · Punerea la dispoziţie a pieselor importante, posibil în colaborare cu atelierul 

din apropiere. 

 · Organizare de service la locaţia defecţiunii.  
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 · Posibilitate de spălare a bicicletei.  

 · Informaţii despre posibilităţile de cazare favorabile cicliştilor din regiune.  

 · Mic dejun la pachet. 

 · Carte de oaspeţi pentru turiştii cu biciclete 

 · Folosirea şi comercializarea de produse locale (alimentare). 

 · Încărcare telefon şi şi alte dispozitive electronice. 

Noi putem fi doar de acord în totalitate cu cele enumerate aici, însă în câteva puncte 

avem o părere diferită, mai exact din cauza punctelor de vedere al sustenabilităţii şi 

fezabilităţii, cunoscând dotările regiunii noastre.  

Organizarea serviciului de asistenţă tehnică, de service mobil după părerea noastră este 

un serviciu important, însă nu este verosimil că pe termen lung ar fi posibil să fie gratuit 

şi asigurat cicliştilor. Pentru asta ar trebui să se facă un preţ desigur controlat şi ţinut 

jos, dar care să conţină şi costul serviciului şi ce considerăm noi important organizarea 

acestui serviciu disponibil în continuu.   

În cazul locurilor de cazare posibilitatea de gătire, de încălzire a mâncării trebuie să fie 

o cerinţă de bază (poate fi de ajuns un cuptor cu microunde, o placă electrică de gătit şi 

câteva oale, precum şi posibilitate de spălare vase), deoarece cicliştii au nevoie justificat 

de acestea pentru a face pachetul de drum pentru a doua zi. Excepţie pot face ceilalţi 

furnizori de servicii din apropiere (în aceeaşi localitate pe o rază de 300 m), care oferă 

aceste facilităţi gratuit pentru cei cazaţi.     

Recomandăm construirea de centre de ciclism în mod accesibil pentru persoanele cu 

dizabilităţi, punând accent pe nevoile celor din scaune cu rotile şi cei cu dizabilităţi. 

Pentru fiecare furnizor de servicii pentru ciclişti ar trebui să fie o cerinţă, însă pentru 

centrele cicliste ar trebui să fie obligatorie. Desigur accesibilitatea se poate crea luând în 

considerare eficienţa costurilor astfel încât oricine să poată accesa fiecare serviciu, 

asigurând şanse egale în accesarea serviciilor, dar asta să nu însemne accesibilitatea a 

fiecărei părţi din facilitate. (Amenajarea accesibilă a locurilor de cazare de la etaj este 

costisitoare şi nemotivată, dacă la parter fiecare cameră este accesibilă.) Acest lucru este 

datoria noastră faţă de membrii societăţii cu dizabilităţi, dar este şi un interes bine 

gândit de afaceri. Persoanele cu dizabilităţi sunt grupul ţintă al furnizorilor de servicii 
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cicliste aproape în toate domeniile. În regiunea nostră pot apela aproape la toate 

serviciile, în afară de închiriere de biciclete, dacă îi aşteptăm şi le spunem acest lucru. 

Pentru cei cu dizabilităţi pistele de bicilete construite pe teritoriul plat al regiunii noastre 

reprezintă o posibilitate pentru excursiile individuale neobositoare, dacă reţeaua de piste 

pentru biciclete va fi amenajată ca fiind accesibilă pentru ei. Desigur pentru ei 

conectarea la reţea a unei secţiuni fără accesibilitate înseamnă inaccesibilitatea acelei 

secţiuni, ba mai mult şi al altor secţiuni conectate de aceasta. Trebuie să ne străduim 

pentru a crea o cât mai mare accesibilitate a facilităţilor, care în acelaşi timp este şi o 

obligaţie legală. În acest lucru poate oferi un ajutor excelent ghidul de proiectare cu 

titlul Ghid pentru crearea de accesibilitate cu şanse egale a serviciilor publice 

Accesibilitate complexă elaborat pentru Ministerul Social şi al Muncii pentru 

construcţiile de proiecte ROP şi TIOP apărute după 1 ianuarie 2009, care ajută la 

crearea condiţiilor de accesibilitate de şanse egale. Sarcinile legate de elaborarea 

ghidului au fost coordinate de către Fundaţia pentru Egalitatea de Şanse a Persoanelor 

cu Disabilităţi.   

Pe baza evaluării de situaţie facem propuneri pentru locul de construcţie al centrelor 

cicliste luând în considerare următoarele aspecte obiective şi subiective.  

Centrul ciclist trebuie să fie într-un loc care este uşor accesibil cu mijloace de transport 

pentru ciclişti. În regiunea nostră frontiera reprezintă un aspect special, ceea ce tebuie 

luat în considerare în ealegerea locaţiei. Este important, ca mai multe mijloace de 

transport să fie accesibile, înţelegând prin asta şi transportul pe ape din cauza multor 

râuri dn regiunea nostră, ceea ce este o posibilitate şi pentru conectarea turismului pe 

ape ca o atracţie în plus. Centrul ciclist trebuie să se afle în apropierea pistelor pentru 

biciclete, dar cel puţin reţeaua de piste trebuie să fie accesibilă fără obstacole de la 

centru, pentru ca ajungerea pe reţea să nu cauzeze greutăţi de la început. centrele trebuie 

să fie în punctele cu greutate ale reţelei, pentru ca cicliştii să poată accesa cât mai multe 

opţiuni.   

luând în considerare toate acestea propunerile noastre sunt: 

Csengersima:  

Pentru:  
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 este accesibil cu mijloace de transport (autobuz) din două direcţii (Fehérgyarmat, 

Csenger), nod rutier, 

 nod de intersecţie dintre mai multe piste pentru biciclete şi drumuri rutiere 

adecvate ciclismului, 

 punct de trecere al frontierei disponibil din localitate conectat cu pistă de 

biciclete, 

 astfel numeroase servicii devin accesibile pentru ciclişti direct în localitate, care 

acum nu există, 

 în localitate există o organizaţie civilă, care ar putea asuma operarea, deja există 

activităţi cicliste 

 există suport şi dorinţă din partea primăriei pentru crearea acestuia, 

 numeroase destinaţii cicliste şi atracţii turistice se găsesc aici sau vor fi 

construite într-un an. 

Probleme de rezolvat: 

 rezolvarea contradicţiilor planului de amenajare urbană, 

 transformarea punctelor de destinaţie cicliste din localitate ca fiind prietenoase 

cu cicliştii, 

 pistele pentru biciclete nu sunt conectate la reţeaua fără obstacole, deşi planurile 

sunt completate pentru acest lucru, 

 

Zajta:  

Pentru:  

 punct final rutier accesibil cu mijloace de transport în comun (autobuz, cale 

ferată), 

 astfel numeroase servicii devin accesibile pentru ciclişti direct în localitate, care 

acum nu există, 

 piste pentru biciclete disponibile din mai multe direcţii, precum şi în viitorul 

apropiat, 

 în localitate există o organizaţie civilă, care ar putea asuma operarea,  

 există suport şi dorinţă din partea primăriei pentru această oportunitate. 
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Probleme de rezolvat: 

 pistele pentru biciclete nu sunt conectate la reţeaua fără obstacole, 

 transformarea punctelor de destinaţie cicliste din localitate ca fiind prietenoase 

cu cicliştii, 

 găsirea unui operator (proprietar) dedicat pentru centrul de ciclism. 

 

Szamosdara 

Pentru:  

 punct final rutier accesibil cu mijloace de transport în comun (autobuz), 

 astfel numeroase servicii devin accesibile pentru ciclişti direct în localitate, care 

acum nu există, 

 în viitorul apropiat piste pentru biciclete vor fi disponibile din mai multe direcţii 

de aici,  

 există planuri finalizate pentru asigurarea conectării fără obstacole a aşezării la 

piste pentru biciclete, 

 există suport şi dorinţă din partea primăriei pentru această oportunitate. 

 poate fi adecvat pentru conectarea turismului pe ape cu cel ciclist. 

Probleme de rezolvat: 

 transformarea punctelor de destinaţie cicliste din localitate ca fiind prietenoase 

cu cicliştii, 

 găsirea unui operator (proprietar) dedicat pentru centrul de ciclism. 

 

Szamossályi:  

Pentru:  

 accesibil cu mijloace de transport în comun (autobuz) dinspre Fehérgyarmat, 

 punctul de intersecţie dintre pistă pentru biciclete amenajată şi drum rutier 

adecvat ciclismului, 

 astfel numeroase servicii devin accesibile pentru ciclişti direct în localitate, care 

acum nu există, 

 în localitate există o organizaţie civilă, care ar putea asuma operarea,  



                   
 

62 

 

Conţinutul acestui studiu nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

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

 există suport şi dorinţă din partea primăriei pentru crearea acestuia, 

 poate fi adecvat pentru conectarea turismului pe ape cu cel ciclist. 

Probleme de rezolvat: 

 transformarea punctelor de destinaţie cicliste din localitate ca fiind prietenoase 

cu cicliştii, 

 găsirea unui operator (proprietar) dedicat pentru centrul de ciclism. 

 

Cégénydányád:  

Pentru:  

 accesibil cu mijloace de transport în comun (autobuz) dinspre Fehérgyarmat, 

 punctul de intersecţie dintre pistă pentru biciclete amenajată şi drum rutier 

adecvat ciclismului, 

 astfel numeroase servicii devin accesibile pentru ciclişti direct în localitate, care 

acum nu există, 

 în localitate există o organizaţie civilă, care ar putea asuma operarea, deja există 

activităţi cicliste 

 există suport şi dorinţă din partea primăriei pentru crearea acestuia, 

 poate fi adecvat pentru conectarea turismului pe ape cu cel ciclist. 

Probleme de rezolvat: 

 transformarea punctelor de destinaţie cicliste din localitate ca fiind prietenoase 

cu cicliştii, 

 

Localităţile mai mari sunt într-o situaţie interesantă din punctul de vedere al creării de 

centre cicliste.  

Toate cele trei oraşe, deşi funcţia lor în regiune este diferită (reşedinţă de judeţ – 

reşedinţă de raion), totuşi situaţia lor este foarte asemănătoare din punctul de vedere al 

ciclismului.  

Începând cu o afirmaţie foarte categorică, ce aş interpreta apoi şi ca şi generator de 

discuţii nici nu ar fi o problemă dacă ar genera o dezbatere mai serioasă.  
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În toate cele trei localităţi totul este dat pentru ridicarea la un nivel mai înalt a 

dezvoltării traficului pe biciclete, însă nu se face prea mult cu adevărat. Dezvoltarea 

traficului pe biciclete nu are o gazdă adevărată. Şi acum în toate cele trei localităţi toate 

serviciil epot fi accesate, ce sunt necesare cicliştilor. Există organizaţii civice, care sunt 

adecvate pentru a se ocupa de dezvoltare. Primăriile şi organizaţiile civice din localităţi 

iau parte în numeroase iniţiative, care sunt direcţionate spre dezvoltarea traficului pe 

bicicletă, însă aceste iniţiative sunt singulare, nu au loc de-a lungul unei concepţii cu un 

scop bine definit. Din când în când se întâmplă lucruri, evenimente, iniţiative, însă nu 

regulat şi nu secvenţial.   

 

De fapt, toate serviciile sunt accesibile, dar niciuna nu este completă. Putem vedea 

magazin de specialitate de biciclete şi service fără suport de biciclete. Bicicletele 

destinate vânzării sunt răzămate de peretele magazinului iar bicicleta cumpărătorului nu 

poate fi parcată nici acolo. În cealaltă locaţie există o sală frumoasă de prezentare a 

mediului şi foarte bune programe de educaţie ecologică la sediul organizaţiei civice, 

însă nu este niciun suport de biciclete în faţa sediului, este adevărat, există unul în curte, 

dar vizitatorii nu ştiu. Desigur, ar fi o greşeală să generalizăm, pentru că acum toată 

lumea în regiune cere pe bună dreptate, ca să nu dăm numai exemple, ci să numim 

problema pe nume şi să nu generalizăm. Însă scopul muncii noastre nu este să căutăm 

vinovaţii, ci ridicarea problemei. După cum spunea şi Hofi: A cui cămaşă nu-i să nu o 

îmbrace. Însă dacă este al lui, să o îmbrace, nu cumva să o păţească... Astfel zis, cine nu 

realizează că vrea să se ocupe de sau să-şi facă un trai din traficul pe biciclete, dar nu 

face tot ce se poate în această privinţă, va rămâne în urmă şi biciclişti îl vor părăsi.  

 

În toate cele trei oraşe toate serviciile centrelor cicliste sunt accesibile, aproape, însă 

lipseşte din fiecare furnizarea de informaţii. Mai ales ca acest lucru să fie făcut în mod 

continuu şi nu numai să ţină până la singura încărcare pe un site făcut din fonduri 

europene.   
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Toate cele trei oraşe sunt noduri feroviare şi rutiere, sunt potriviţi pentru conectarea 

traficului pe ape şi cel ciclist. În toate cele trei aşezări au fost evenimente promovând 

traficul pe biciclete, sperăm să fie de succes şi nu numai evenimente unice în cadrul 

unui proiect.  

 

În cele trei oraşe sunt întreprinzători, care asigură operarea  închirierii, serviceului, 

magazinului de specialitate, există locuri de catare, posibilităţi de a lua masa. Însă 

acestea în majoritatea lor nu pot fi numite furnizori de servicii prietenoase pentru 

biciclişti. Poate nici nu ştiu cum ar trebui să fie aşa. Este datoria noastră de cetăţeni să îi 

informăm despre acest lucru, ajutându-i atât pe ei, cât şi societatea şi pe noi înşine.   

 

În toate cele trei localităţi doar crearea unui punct de informaţii este necesar, precum 

extinderea activităţii punctelor de informare de protecţia mediului prin asigurarea de 

informaţii pentru ciclişti. În instituţiile educative din cele trei oraşe au fost iniţiative ale 

profesorilor de predare a ciclismului, însă este necesar ca acestea să fie regulare, mai 

generale şi reglementate, precum şi sprijinirea mai puternică a  muncii pedagogilor, 

civililor din partea operatorilor şi liderilor de instituţii.    

 

Îmbunătăţirea condiţiilor circulaţiei bicicliştilor este necesară nu numai prin construirea 

de piste pentru biciclete, dar şi prin realizarea de alte  intervenţii de dezvoltare a 

traficului, care ajută şi traficul pe biciclete. În Fehérgyarmat strada Tömöttvár este un 

punct nevralgic al traversării oraşului cu bicicleta, cu toate că ar fi loc pentru piste de 

biciclete pe ambele laturi ale drumului. În Csenger la fel de nerezolvat este desfăşurarea 

în siguranţă a traficului pe biciclete pe traseul dintre strada Rákóczi şi strada Tisza, deşi 

pe strada Rákóczi pista ar avea loc poate lângă trotuar. Satu Mare mai are foarte multe 

de făcut în această privinţă, desigur pentru problemele unui oraş mare niciodată nu 

există soluţii simple, dar sperăm că va exista voinţă pentru acest lucru.  

 

Toate cele trei oraşe datorează locuitorilor săi elaborarea unei concepţii care cuprinde 

întregul oraş şi face posibilă desfăşurarea sigură a traficului ciclist în reţea.   
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Dacă din partea tuturor celor implicaţi ar avea loc o atitudine mai puternică de „pentru” 

faţă de iniţiativele existente, atunci ar putea avea loc o dezvoltare rapidă, spectaculoasă 

şi sperăm sustenabilă în domeniul traficului ciclist din regiunea noastră.  

 

Am lăsat la urmă dintre intervenţii pe cea clasică cunoscută de toată lumea, construirea 

şi amenajarea de facilităţi cicliste liniare. Să vedem ce părere au specialiştii despre acest 

lucru.  
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Facilităţi cicliste cu ochi de proiectant 25 

 
În Ungaria pe lângă celelalte modalităţi de transport traficul de biciclete a dobândit un 

rol tot mai important în ultimii ani.  Însă nu este totuna în ce condiţii, în ce siguranţă, în 

cât timp şi în ce împrejurări parcurgem această distanţă. Fără crearea unei infrastructuri 

cicliste adecvate această formă de mişcare preferată de către mulţi poate deveni uşor o 

modalitate de circulaţie cu pericol de accidente, problematic, de evitat. 

 

În Europa de Vest ciclismul are o tradiţie mai mare de mai mult timp, acolo oraşele, 

aşezările, drumurile şi nodurile rutiere sunt proiectate în aşa fel, încât să fie favorabile 

din punct de vedere ciclist. Amsterdam nu este întâmplător denumit Mecca bicicliştilor. 

În oraşul cu 800 de mii de locuitori sunt în jur de 500 de mii de biciclete şi mai mult de 

400 de km de piste de biciclete. În schimb în Ungaria numărul cicliştilor a crescut doar 

în ultimii ani. Sarcina noastră, ca proiectanţi este să încadrăm facilităţile pentru ciclişti 

cât mai simplu, estetic şi sigur în structura urbană existentă în aşa fel, încât acestea să 

fie adecvate şi sigure atât pentru traficul rutier cât şi pentru pietoni şi biciclişti. O mare 

problemă în percepţia bicicliştilor este faptul, că mulţi conducători auto îi privesc, ca 

„pietoni pe două roţi”, deşi au caracteristici total diferite în ce priveşte viteza, energia de 

mişcare, liniaritatea mişcării, mai degrabă sunt vehicule, decât pietoni. O altă problemă 

este, că circulă fără zgomot, astfel pe o suprafaţă de trafic comună cu cel al pietonilor şi 

depăşirea pietonilor este adesea o sursă de conflict.  

 

Din cauza acestor probleme putem vedea, că este foarte important ca, asemănător 

proiectării şoselelor, şi facilităţile pentru biciclişti trebuie să fie amenajate cu grijă, 

temeinic, urmărind siguranţa şi luând în considerare traficul rutier şi pietonal, nu este de 

ajuns vopsirea „benzii galbene şi semnului ciclist” pe trotuar.   
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Facilităţile legate de traficul de biciclete trebuie amenajate în funcţie de rolul lor 

îndeplinit în reţeaua pistelor de biciclete, în funcţie de care pot fi împărţite în 4 categorii 

diferite (Fig.2): 

 

 Rol în reţeaua „A”: conform OTrT 1 elemente trunchi ale reţelei naţionale, 

precum elemente ale reţelei EuroVelo 2 Secţiunea transversală este de cel puţin 2 

benzi, la elementele EuroVelo de minim 3 benzi. Trafic>2000 biciclete/zi/două 

direcţii, vt> 20 km/h 3. 

 

 Rol în reţeaua „B”: pistă, care leagă o aşezare, părţi din aşezare sau mai multe 

aparţinând de traseul „A”. Secţiunea transversală este de cel puţin 2 benzi. 

Trafic: 1000-2000 biciclete/zi/două direcţii, vt> 20 km/h. 

 

 Rol în reţeaua „C”: reţea regională şi în interiorul aşezărilor, leagă destinaţii 

locale.  Trafic<1000 biciclete/zi/două direcţii 

 

 Rol în reţeaua „D”: drumuri, care au altă destinaţie, decât pistele de biciclete: 

drumuri agricole, forestiere, diguri de protecţie împotriva inundaţiilor, etc. Pe 

asemenea dig de protecţie contra inindaţiilor şi baraj trece pista de biciclete 

proiectată între Szamosbecs şi Csengersima. În asemenea cazuri trebuie aplicate 

şi specificaţiile tehnice legate de facilităţile respective. În unele cazuri aceste 

elemente pot avea un rol mai mare în reţea, dacă fac parte dintr-o reţea de 

categorie „A” sau „B”. 

                                                 
1 Országos Területrendezési Terv (Planul de amenajare a teritoriului naţional) 
2 EuroVelo, adică pe numele complet Reţeaua Europeană de Piste de biciclete este planul Asociaţiei 
Europene Cicliste pentru 12 piste lungi, care traversează toată Europa. Lungimea totală a acestor piste 
este de peste 60 000 km, din care mai mult de 20 000 deja a fost construită.. 
3 vt: viteză proiectată 
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Fig. 2: Rolul general al traseelor pistelor de biciclete 
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Înainte de proiectare trebuie determinat în orice caz rolul ocupat în reţea al traseului de 

biciclete.  

Fiecare categorie defineşte numărul benzilor de biciclete, măsurile geometrice, viteza 

proiectată şi orice parametru necesar pentru proiectare. 

Cerinţe de bază ale proiectării 
Mai multe cerinţe de bază trebuie luate în considerare având în vedere necesităţile şi 

siguranţa celor care iau parte la trafic.  

Abordare a reţelei: cea mai importantă parte a proiectării este ca traseul planificat să 

fie parte integrantă a reţelei de piste pentru biciclete, să conecteze alte piste de biciclete 

şi destinaţii importante, şi toate acestea să fie în corcondanţă cu traseele naturale. 

Siguranţa traficului: pe parcursul proiectării trebuie să se depună eforturi pentru 

amenajarea facilităţilor cicliste din elemente sigure, iar locurile de conflict cu 

autovehiculele şi cu pietonii trebuie reduse. Iar nodurile, legăturile trebuie proiectate în 

aşa fel, încât vizibilitatea bună să fie asigurată, iar obligaţia de a acorda prioritate 

trebuie să fie uşor recunoscute. Toate acestea pot fi obţinute cu semne pe carosabil de 

culori corespunzătoare, cu icoane şi cu indicatoare rutiere.  

Economicos: dacă există mai multe trasee alternative şi nu se poate selecta clar cel mai 

avantajos, atunci prin analiză cost-beneficiu sau analiza valorii trebuie stabilit care este 

cel mai bun traseu din punct de vedere economic.  

Trasare aproape de natură: din punctul de vedere al scopului traficului pe biciclete 

putem distinge două grupe: ciclismul cu scop de transport şi cel recreativ. La ciclismul 

cu scop recreativ cel mai important aspect este ca traseul să fie aproape de natură, bine 

încadrat în peisaj şi într-un mediu plăcut. Toate acestea trebuie obţinute cu cea mai mică 

perturbare a naturii. Iar la alegerea traseelor pistelor de biciclete în extravilan trebuie 

făcute eforturi, ca acesta să fie cât mai departe de drumurile publice, în zone liniştite. În 

acelaşi timp alegerea acestor trasee nu poate însemna o creştere în lungime mai mare de 

10%, fiindcă în caz contrar ciclistul poate alege drumul rutier mai puţin sigur.  

Iluminare: în cazul traseelor din intravilan trebuie să analizăm dacă iluminarea publică 

existentă este corespunzătoare sau nu. În cazul în care nu sau nu este suficientă, atunci 
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necesită corecţie sau amenajarea de iluminare publică nouă. Existenţa iluminării publice 

este foarte importantă pentru proiectare, deoarece amenajarea unei iluminări publice noi 

este foarte costisitoare şi poate reprezenta o mare parte a investiţiei planificate. În 

extravilan iluminarea publică este necesară, dacă pista de biciclete planificată 

intersectează un drum public şi dacă pe acesta media anuală a traficului zilnic este mai 

mare decât 4000 pers/zi şi dacă traficul pe biciclete este mai mare decât 1500 

biciclete/zi.  

Proiectare clară: pentru a evita accidentele pe biciclete, facilităţile cicliste trebuie 

amenajate în aşa fel, încât conducătorii auto şi pietonii să vadă clar din construcţie, 

semnele pe carosabil, indicatoare rutiere că facilitatea nu este trotuar, ci în unele cazuri 

un drum pentru vehicule care au prioritate.  

Reducerea timpului de călătorie: în crearea traseelor un aspect important este, că 

acestea trebuie alese în aşa fel, încât bicicliştii să ajungă rapid, în siguranţă, confortabil 

şi fără obstacole acolo, unde altfel ar merge pe jos sau cu maşina. Facilităţile cicliste 

trebuie amenajate aşa, încât să fie competitive şi cu traficul rutier şi de masă (transport 

public).  

Creşterea nevoii pentru ciclism: este legat de punctul precedent, pistele de biciclete 

sigure şi bine amenajate cresc nevoia de ciclism. Principalul aspect este ca facilitatea 

ciclistă să fie mai atractivă, decât drumul public paralel.  

 

Principii de proiectare – în intravilan 
Aria de proiectare în general este extinsă asupra întregii localităţi şi cuprinde şi zona de 

influenţă al acestuia. Împărţirea nu este necesar să se bazeze pe împărţirea 

administrativă, este mai favorabil, dacă luăm în considerare graniţele naturale. Crearea 

reţelei de piste de biciclete trebuie înfăptuită prin colaborarea dintre mai multe primării 

sau microregiuni. Şi în cadrul proiectului „Pe două roţi în Satu Mare” situaţie din mai 

multe zeci de aşezări (printre care şi dincolo de frontieră) a fost analizată din punct de 

vedere ciclist.   
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Şi starea facilităţilor existente trebuie reevaluată, după caz trebuie intervenit. 

Deasemenea este necesară procurarea şi analiza datelor privind accidentele de la poliţia 

teritorială şi administratorul drumurilor. Harta accidentelor va furniza acele noduri, 

unde pericolul pentru ciclişti este mare dintr-o cauză anume. Aceste puncte trebuie 

analizate prin analiza conflictelor şi reconstruite după caz.    

Trebuie identificate şi elementele, care îngreunează traficul pe biciclete, îngrădesc 

continuitatea acestuia, asemenea elemente pot fi în zonă locuită străzile cu sens unic, 

fundăturile, zonele pietonale, trecerile la nivel, pasaje subterane şi suspendate de cale 

ferată, cursuri de apă, secţiuni de drum cu unghi abrupt.     

Desrpe zona examinată trebuie făcută o hartă cu datele de bază, precum şi o hartă de 

probleme. Pe harta cu datele de bază trebuie trecute şi toate facilităţile, care au un efect 

de creştere a traficului pentru biciclişti, trebuie marcate toate acele străzi, secţiuni de 

drum, care fac posibilă ciclismul, trebuie marcate şi locul şi numărul de rasteluri pentru 

biciclete. Iar pe harta cu probleme trebuie prezentate locurile problematice din punctul 

de vedere al bicicliştilor, marcând secţiunile de drum, nodurile de circulaţie periculoase, 

porţiuni necorespunzătoare pentru ciclism, zone cu accidente şi orice alte zone, unde 

bicicliştii pot fi împiedicaţi să circule fără probleme. 

Traseele finale trebuie definite astfel, încât linia dreaptă ideală dintre cele două puncte 

ţintă, traseul dorit trebuie comparat cu harta problemelor şi trasată varianta finală luând 

în considerare acestea.  
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Principii de proiectare –în extravilan 
În extravilan elemente ale traseelor cicliste pot fi mai ales piste pentru biciclete separate 

de drumurile publice, drumuri de serviciu, agricole, forestiere, folosite de regia apelor 

sau orice alt drum cu trafic mic. Înainte de proiectare trebuie definit, dacă facilitatea 

ciclistă din extravilan va avea scop de trafic de biciclete sau scop recreativ, iar traseul 

acestuia trebuie desenat în funcţie de acest lucru. La proiectarea de facilitate cu scop 

recreativ trebuie să ţinem cont de faptul, că bicicliştii se deplasează de obicei în grupuri 

mai mari sau mai mici, astfel pentru a uşura conversaţia este indicat amenajarea de mai 

multe benzi într-o direcţie.    Traseul pistelor de biciclete cu scop recreativ trebuie 

amenajat în aşa fel, încât să ducă într-un mediu cât mai plăcut, iar de-a lungul traseului 

să fie cât mai multe atracţii, zone valoroase din punct de vedere turistic, zone de odihnă. 

Pe de altă parte, în cazul facilităţilor cu scopul de trafic bicicliştii trebuie să ajungă 

dintr-un punct în altul în cel mai scurt timp, într-un mediu plăcut. În extravilan cele mai 

mari probleme sunt reprezentate de zone de protecţie a naturii şi a peisajului, căi ferate, 

cursuri de apă, zone private mari, intersecţia de drumuri expres. 
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Separare de traficul rutier 
La proiectarea de facilităţi pentru traficul de biciclete, ca şi la proiectarea tuturor 

facilităţilor rutiere principalul aspect este siguranţa traficului.  

Desigur, din cauza considerentelor economice şi al cerinţelor de spaţiu (densitatea 

clădirilor şi utilităţilor în intravilan) suprafaţa folosită de traficul de biciclete nu se poate 

separa în fiecare caz de drumul public şi de trotuar. Pe baza analizei mărimii, 

compoziţiei, vitezei traficului rutier şi cel ciclist trebuie să se stabilească, dacă bicicliştii 

folosesc aceeaşi suprafaţă de circulaţie cu traficul rutier şi dacă da, atunci în ce fel.   

Criteriile separării de traficul rutier sunt următoarele: 

 Mărimea traficului mediu zilnic (ÁNF) pe drumul public 

 Compoziţia traficului 

 Rata traficului greu 

 Dimensiunea traficului ciclist 

 Frecvenţa intersecţiilor 

 Lăţimea carosabilului  

 Număr de benzi şi lăţimea acestora 

 Viteza permisă a traficului rutier 

 Modul şi necesitatea de parcare a vehiculelor 
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Fig. 3: Separarea traficului rutier şi ciclist 

Legendă: 1 – Trafic mixt, 2 – Zonă de tranziţie, 3 – Pistă de biciclete sau pistă pietonală şi de 
biciclete  
 
După cum se vede şi în Fig. 3 pe baza traficului mediu zilnic şi al vitezei rutiere permise 

putem separa trei zone: trafic mixt, zonă de tranzit şi pistă de biciclete sau pistă 

pietonală şi de biciclete.  

În zona mixtă bicicliştii pot folosi carosabilul pe acelaşi drum cu vehiculele rutiere. 

Siguranţa cicliştilor poate fi ajutată prin limitarea vitezei, cu mijloace de tehnică dee 

trafic, însă doar în măsura, în care nu limitează traficul rutier.  

În zona de tranziţie sunt necesare studii ulterioare pentru a putea decide felul facilităţii 

cicliste ce urmează a fi realizat.    
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În a treia zonă se poate proiecta doar o facilitate separată fizic de drumul rutier din 

cauza traficului mare şi al vitezei permise relativ mare, acesta poate fi pistă pentru 

biciclete sau pistă pietonală şi de biciclete folosit în comun cu pietonii, separată sau fără 

separaţie.  

În cazul în care datele de trafic nu fac posibilă, ca bicicliştii să folosească zona drumului 

rutier paralel, sunt necesare studii ulterioare pentru a determina ce fel de facilitate se 

poate amenaja în funcţie de necesităţi.  

Pe baza Fig. 4 se poate vedea că în funcţie de mărimea traficului ciclist şi cel rutier 

putem distinge 5 cazuri. Pentru datele de trafic trebuie efectuată numărătoare în trafic 

sau determinat prin estimare, calcule. Pe baza numărului de biciclete parcate la şcoli, 

staţii, centre comerciale, uzine putem estima relativ precis numărul celor care circulă cu 

acestea.   

Pentru estimarea în avans a traficului ciclist în prezent nu există o metodă exactă.  

Cele 5 facilităţi cicliste şi pietonale diferite sunt: 

 1.: Pistă de biciclete cu traseu separat 

 2.:Pistă pietonală şi de biciclete separate 

 3.: Pistă pietonală şi de biciclete fără separare 

 4.:Pistă pietonală 

 5.:Pistă de biciclete şi trotuar separat 
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Fig 4.– Separarea traficului ciclist şi cel pietonal 

Legendă: 1 – Pistă de biciclete cu traseu separat unidirecţional sau bidirecţional, 2 – Pistă pietonală 
şi de biciclete separate, 3 – Pistă pietonală şi de biciclete fără separare, 4 – Pistă pietonală, 5 – Pistă 
de biciclete şi trotuar separat 
 

Pistă de biciclete cu traseu separat: este permisă amenajarea de pistă de biciclete cu 

traseu separat unidirecţional sau bidirecţional din cauza traficului mare ciclist şi traficul 

sporadic pietonal.   

Pistă pietonală şi de biciclete separate: în acest caz pietonii şi bicicliştii pot circula pe 

o aceaşi facilitate, însă trebuie despărţiţi fizic. Separarea se poate face cu balustradă, cu 

bordură, sau dacă acest lucru nu este posibil fizic sau doar cu cheltuieli suplimentare, 

atunci cu motivare putem folosi marcajul optic. Acesta se poate face cu semne pe 

carosabil sau cu pavaj de culori sau de tip diferit.  

Pistă pietonală şi de biciclete fără separare: amenajarea acestuia în intravilan este cel 

mai recomandat în cazuri, când numărul pietonilor şi al bicicliştilor este aproximativ 

egal, dar niciuna dintre valori luate separat nu este mare. În cazul traseelor de categorie 
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„A” în reţea nici atunci nu se poate trasa o pistă pietonală şi de biciclete fără separare, 

dacă datele de trafic ar motiva acest lucru.    

Pistă pietonală: pe lângă trafic mare pietonal şi trafic ciclist sporadic se recomandă 

proiectarea unei piste pietonale separate.  

Pistă de biciclete separată şi trotuar separat: acolo, unde atât traficul pietonal, cât şi 

cel ciclist depăşeşte valoarea de 420 bic. sau pers./oră de vârf/2 direcţii, trebuie 

amenajate în paralel trotuar şi pistă de biciclete. În acest caz însă trebuie să avem fim 

atenţi, la calitatea noii piste de biciclete să nu fie mai bună decât cel al trotuarului, altfel 

pietonii vor folosi pista în loc de trotuar. În acest caz se recomandă şi renovarea 

trotuarului existent. 

   

Greutăţile poziţionării pistei de biciclete 
În cele de mai sus am văzut că fezabilitatea pistei de biciclete depinde de o mulţime de 

condiţii, numeroase lucruri trebuie să corespundă, ca aceasta să fie realizată în siguranţă 

şi economic. Aceste condiţii definesc parametrii pistei de biciclete care urmează a fi 

realizată, atât în extravilan cât şi în intravilan, însă în intravilan putem avea numeroase 

alte probleme, care cresc semnificativ costurile construcţiei.   

Specificaţiile tehnice rutiere în fiecare caz dă parametrii minime de respectat (lăţime, 

distanţe de siguranţă, cădere, raza arcului de rotunjire), care trebuie aplicate pe toată 

lungimea traseului. Deşi există posibilitatea de a folosi şi secţiuni înguste4 dacă 

parametrii privind lăţimea se pot realiza doar în mod ineficient din punct de vedere 

economic sau cu costuri foarte mari, însă standardul leagă şi acesta de condiţii.  

Deasemenea trebuie luat în considerare aşezarea de facilităţi cicliste pe zone, unde sunt 

foarte multe utilităţi. Mutarea stâlpilor de telecomunicaţii, electrice şi de iluminat public 

şi aducerea la nivel a gurilor de canal de multe ori pot avea costuri foarte mari.   

În cazul acestor facilităţi este foarte important rezolvarea drenării apei pluviale. În multe 

cazuri câte o bandă pietonală sau ciclistă poate fi mai lată, decât o bandă rutieră, asfel 

apa de ploaie care se adună nu poate să se usuce în fiecare caz, mai ales dacă suprafaţa 
                                                 
4 Secţiunea de îngustare este seria de obstacole în formă de linie sau puncte, care poate avea lungimea de 
50 m şi nu poate fi folosit de două ori una după alta pe o lungime de 500 m.  



                   
 

78 

 

Conţinutul acestui studiu nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

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

carosabilă este prea mare şi sunt puţine zone verzi în apropierea facilităţii. În aceste 

cazuri ca şi la drumurile rutiere apa trebuie drenată prin canale, cămine de colectare, 

printr-un canal închis de apă pluvială în sistemul de canalizare al apei pluviale. În 

acelaşi timp trebuie să fim atenţi, fiindcă bordura sau canalul de conducere a apei poate 

fi amenajat doar în afara benzii de siguranţă, precum şi înălţimea acestora să fie atât, 

încât dacă se trece peste cu bicicleta să nu cauzeze accident.  

În multe cazuri nici cu mutarea utilităţilor nu se poate rezolva poziţionarea facilităţi cu 

lăţimea necesară. În aceste cazuri trebuie să luăm în calcul şi exproprieri, care la rândul 

lor cresc în mare măsură costul facilităţii, precum poate fi şi un proces foarte lung.  

Şi în extravilan putem întâlni în cadrul proiectării diferite probleme. Posibilitatea de 

ciclism continuu poate fi întrerupt de trecerea peste diguri de protecţie contra 

inundaţiilor, de intersecţii dintre drumuri principale, căi ferate. Aş face referire la cele 

scrise mai înainte, conform căreia este esenţial, ca reţeaua ciclistă să fie unitară şi 

continuă. Acest lucru este o condiţie importantă, fiindcă în multe cazuri costurile de 

realizare a acestor secţiuni sunt aşa de mari, încât pot periclita fezabilitatea întregului 

proiect. Şi costul unitar al pistei dintre Csengersima şi frontieră sunt mai mari din cauza 

intersectării cu barajul de închidere al zonei dintre Someş şi Tur. Amenajarea 

intersectării conform standardelor şi acceptabilă şi din punct de vedere ciclist (trebuie 

evitate secţiunile mai abrupte) aduce după sine un dig înalt, drenare corespunzătoare a 

apei, amenajarea de balustrade, care toate cresc costul construcţiei secţiunii.  

 

Luând toate acestea în considerare putem spune, că nu este deloc o sarcină uşoară 

integrarea acestor facilităţi într-o infrastructură deja existentă, astfel încât să fie 

corespunzătoare pentru toată lumea şi să fie folosibilă nu în ultimul rând.    

 

În România în legătură cu proiectarea de piste pentru biciclete am auzit cu bucurie la 

workshopul de la Dorolţ, că toate aşezările au numeroase planuri în această privinţă şi 

consideră ca fiind importantă siguranţa celor care circulă pe biciclete. Aceste planuri au 

fost explorate pe scară largă în evaluarea situaţiei din România atât în aria de 

planificare, cât şi pentru drumurile care se ramifică şi în cazul aşezărilor analizate în 
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proiect acestea au fost completate cu punctele de destinaţie şi cu marcarea lor pe hartă. 

Să vedem în cele ce urmează, care sunt criteriile, care le propunem a fi luate în 

considerare prin ochii unui expert în proiectarea traficului de biciclete.     

 
 

Considerații practice privind amenajarea pistelor pentru biciliști 26 
 

1. Generalități despre pistele pentru bicicliști 

 Pistele pentru bicicliști sunt artere rutiere de interes local, de importanță mică-

medie. Beneficiile majore ale pistelor pentru bicicliști sunt de natură socială, şi de 

obicei nu se pot identifica beneficii economice directe pentru investitor. Ba dimpotrivă, 

întreținerea acestora înseamnă cheltuieli materiale pentru administratorul lor. 

 Astfel decizia realizării unei asemenea investiţii întotdeauna este o decizie 

politică, și nu economică.  

 Scopul acestui capitol este să ajute factorii decizionali prin prezentarea într-un 

mod scurt și succint a unor considerații care trebuiesc avute în vedere la realizarea unor 

piste pentru bicicliști, fără a intra prea adânc în detalii de ordin tehnic. 

 Aspectele de ordin tehnic de specialitate sunt prezentate pe larg în capitolul 

„Facilităţi cicliste cu ochi de proiectant” din prezentul studiu. 
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Kerékpárutak és tervezett utak Szatmár megyében27 

 

2. Beneficiile pistelor pentru bicicliști 

 Deși avantajele deplasării cu bicicleta și ale pistelor pentru bicicliști au mai fost 

prezentate, aș dori să recapitulez pe cele mai importante. 

 Pentru început să punctăm faptul că zona Sătmarului este o zonă tipică de şes, 

unde principalul mijloc de deplasare pentru locuitori poate deveni bicicleta. Trebuie 

avut în vedere că bicicleta este mijlocul de transport cu care, în condiţiile zonei de 

câmpie se pot parcurge distanţe relativ mari, fără a fi nevoie de dezvoltarea unei 

infrastructuri prea costisitoare.  
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 Beneficiile sociale sunt evidente: 

 - îmbunătăţirea stării de sănătate generală ale persoanelor care practică ciclismul 

 - face posibilă deplasarea cu bicicleta  în condiții de siguranță, reducând riscul 

accidentelor rutiere 

 - deplasarea cu bicicleta este modalitatea cea mai simplă și cea mai rapidă pentru 

distanțe nu exagerat de mari 

 

 Beneficii economice sunt indirecte, dar se pot aminti următoarele: 

 - economia de timp și de combustibil 

 - dezvoltarea economică a unor microregiuni în care se poate dezvolta 

cicloturismul 

 

 Beneficiile ecologice sunt cu rezultate pe termen lung. În cazul educării unor 

mase cât mai largi privind beneficiile deplasării cu bicicleta şi în viaţa de zi-cu-zi, 

aceste beneficii se vor traduce în principal în diminuarea efectelor poluării aerului 

asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la 

autovehicule. 

 

3. Clasificarea pistelor pentru bicicliști 

 Cel mai important criteriu de clasificare a pistelor pentru bicicliști este 

clasificarea după funcția îndeplinită – criteriu după care se identifică  trei  tipuri 

principale de piste pentru bicicliști: 

 - turistice 

 - în mediu rural 

 - în traficul urban 

 

 Aceste tipuri de piste se diferențiază între ele prin următoarele caracteristici: 

  - se amenajează în medii diferite 
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  - satisfac cerințe diferite 

  - corespund unor criterii tehnice diferite 

 

Spre exemplificare amintim următoarele: 

 Pistele pentru cicliști cu destinația turistică, cel puțin parțial, se construiesc într-

un cadru natural, pe amplasamente noi. Ocazional acestea pot fi amenajate pe 

coronamentul unor diguri de apărare împotriva inundațiilor. Traseele vor fi relativ lungi, 

pe distanțe ce pot fi parcurse într-o zi, eventual cu posibilitatea de circuite. Pe aceste 

trasee trebuiesc amenajate locuri de odihnă la anumite distanțe. Traseele pot cuprinde și 

localități, parțial se pot suprapune cu traseul unor piste construite în mediul rural. 

Acestea sunt acele piste, care prin atragerea turiștilor pot contribui la dezvoltarea 

economică a unor microregiuni. De meționat, că această contribuția nu înseamnă o 

lansare economică. 

 

 Pistele pentru cicliști construite în mediu rural pot fi în intravilanul unor 

localități, sau între două localități. De obicei aceste piste sunt amenajate de-alungul 

unor drumuri publice. Aceste piste satisfac nevoile riveranilor pentru deplasările 

necesare rezolvării problemelor zilnice, inclusiv naveta în localitățile învecinate. Fiind 

amenajate adiacent unor drumuri trebuiesc avute in vedere criteriile de siguranța 

circulației.  

 În intravilanul localităților pistele vor fi amenajate pe spațiul dintre acostament 

și trotuar, unde ridică probleme existența unor rețele de utilități publice. Trebuie 

pastrată o distanță de minim 0,50 m față de stâlpii de susținere a cablurilor aeriene, sau 

alte construcții supraterane (de ex. garduri, pereți), și nu este recomandat acoperirea 

rețelelor subterane. 

 În afara localităților de obicei nu există un spațiu suficient între acostamentul 

drumului și șanțul pentru scurgerea apelor, de accea traseul se va desfășura în afara 
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șanțului. În această situație trebuie avută în vedere situația juridică a terenului, 

eventualele exproprieri. 

 Traseul pistelor care leagă între ele două sau mai multe localități se pot 

desfășura pe teritoriul mai multor entități administrative, astfel se pune problema 

sincronizării atât a lucrărilor de amenajare cât și a celor de întreținere a pistelor. 

 

 Pistele pentru cicliști amenajate în mediu urban au particularitatea că se 

desfășoară pe lângă artere cu o circulație intensă a autovehiculelor. În mediul urban 

pistele de obicei trebuiesc amenajate pe un spațiu disponibil, prin diminuarea spațiilor 

destinate altor scopuri. (carosabil, trotuare, zone verzi, etc.) În multe situații pe străzile 

orașelor traseele destinate deplasării cu bicicleta se pot amenajate prin simpla delimitare 

optică, prin marcaj, față de partea carosabilă. Din păcate această soluție des aplicată în 

marile orașe nu este reglementată de normativele românești în vigoare, astfel ea poate fi 

adoptată numai pe răspunderea proprie al proiectantului și al administratorului pistei 

pentru bicicliști. 

 O problemă specială crează multiplele intersecții cu străzi, locuri în care nu se 

întotdeauna este posibilă asigurarea continuității. O întrerupere prea desă a continuității 

traseului va descuraja utilizarea pistei desemnate pentru biciclete, și va îndemna la 

deplasarea pe partea carosabilă. În zonele centrale ale orașelor se pot întâlni situații în 

care traseul pistei pentru bicicliști intersectează o cale pietonală cu un flux foarte mare 

de pietoni. Deși în astfel de situații se aplică regurile generale de circulație, adică au 

prioritate pietonii dacă există trecere pentru pietoni marcat, și au prioritate bicicliștii, 

dacă nu există, în practică crează multe conflicte faptul, că nici unul dintre părți nu 

consideră că cealaltă parte ar fi prea periculoasă, și nu acordă prioritate. 

 

4. Despre realizarea pistelor pentru bicicliști 

 

 Considerente tehnice 
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 În România proiectarea pistelor pentru bicicliști este reglementată de standardul 

STAS 10144/2-91, la care se adaugă normativele tehnice care reglementează calitatea 

materialelor utilizate, tehnologiile de execuție, semnalizarea și siguranța circulației, etc. 

 Spațiul fiind restrâns ne limităm numai la prezentarea unor aspecte privind unele 

elemente geometrice ale pistelor și stabilirea traseelor 

   

 - lățimile minime care trebuiesc asigurate pentru pistele pentru bicicliști sunt 

următoarele 

  - 1,00 m – o bandă, într-un singur sens 

  - 2,00 m – două benzi, pe două sensuri de circulație (dus-întors) 

  - 1,60 m – două benzi, într-un singur sens  

 - zona de siguranță – trebuie să fie minim 1,50 m între acostament și pista pentru 

bicicliști 

 - distanța de siguranță – minim 0,50 m între pista pentru bicicliști și construcții 

supraterane 

 

 Având în vedere că pe un anumit traseu trebuie asigurată circulația bicicliștilor 

în ambele sensuri de circulație, rezultă că pentru deservirea unui traseu trebuie 

amenajată o pistă cu lățimea de 2,00 m, sau două piste de câte 1,00 m pe ambele părți 

ale drumului. Corelând cu zona de siguranță minimă impusă, rezultă că în puține situații 

reale există spațiu suficient pentru a realiza o pistă pentru bicicliști respectând în 

totalitate prevederile reglementărilor. 

 

 Pentru cei care se lovesc practic de aceste probleme devine clar, că normativele 

au fost concepute pentru situațiile ideale, când o amenjare urbanistică se face de la zero, 

luând în considerare de la început toate aspectele ce se impun. Dar în cazul unor 

dezvoltări în situații deja existente respectarea tuturor prevederilor normativelor 

  - este dificilă 

  - câteodata imposibilă 
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  - câteodata se poate numai prin soluții tehnice mult prea scumpe 

 

 Pe baza celor de mai sus iau naștere două întrebări: 

  - normativele tehnice! - prevederile acestora sunt corecte sau nu ? 

  - orice este mai bun decit nimic ? – adică față de situția în care nu există 

deloc o cale de deplasare dedicată în special bicicliștilor este mai bine să fie una, oricum 

ar fi ea? 

 

 Nu pot să răspund cu certitudine acestor întrebări. Prevederile normativelor au 

fost stabilite pentru a asigura o siguranță minimă în desfășurarea traficului. Dacă 

nerespectarea acestora ulterior duc la cauzarea unor accidente responsabilitatea o poartă 

toți factorii implicați în amenajarea pistelor. 

 Nerespectarea normativelor poate avea alte două implicații neplacute: 

  - poate genera probleme la obținerea diferitelor avize si autorizații ! 

  - poate duce la refuzarea finanțării ?! – în cazul unor proiecte finanțate 

din diferite surse nerambursabile 

 

 Proceduri privind autorizarea 

 În România procedura de autorizare a oricărei construcții este reglemtată de 

Legea nr. 50/1991, respectiv pentru asigurarea calității construcțiilor trebuiesc 

respectate prevederile Legii nr. 10/1995. 

 În procedura de autorizare trebuiesc parcurși următorii pași: 

 - obțierea Certificatului de urbanism.  

 - obținerea avizelor de specialitate solicitate în Certificatul de Urbanism 

 - obținerea Autorizației de Construire 

 Certificatul de urbanism și Autorizția de construire se eliberează de către 

autoritățile locale competente teritorial. Dacă primăria respectivă nu are compartiment 

specializat, sau terenul ocupat de construcția proiectată se află pe raza teritorial-
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administrativă a mai multor autorități locale, atunci eliberarea acestor documente este 

de competența consiliului județean. 

 

 Pentru obținerea Certificatului de Urbanism investitorul trebuie să depună o 

cerere și o documentație minimală, în care descrie unde și ce dorește să construiască. 

Certificatul de urbanism eliberat de catre autoritățile competente conține regulile 

privind amenajarea teritoriului și de urbanism pentru cazul concret solicitat, respectiv 

lista avizelor de specialitate necesare. 

 

 Obținerea avizelor de specialitate solicitate în certificatul de urbanism este 

sarcina investitorului. Legea prevede, că în toate cazurile este obligatoriu obținerea 

actului administrativ care exprimă punctul de vedere al Autorității pentru protecția 

mediului, competent teritorial. Alte avize sunt necesare în funcție de cazul concret. În 

cazul pistelor pentru bicicliști în mod uzual se solicită de obținerea următoarelor avize 

de specialitate: 

 - în cazul în care traseul se desfășoară pe teritoriul unor arii de protejarea naturii 

APM poate solicita un studiu de impact asupra mediului - care va fi elaborat de către o 

persoană autorizată.  

 - dacă traseul se desfășoară de-alungul unor drumuri publice, sau se 

intersectează cu acestea este nevoie de avizul administratorlului drumului repsectiv 

 - același lucru este valabil și pentru căile ferate, cu mențiunea, că CFR poate 

impune ca intersecția să fie proiectată de către o persoana autorzata de CFR (persoană, 

care eventual multi își pune numele pe un proiect oricum întocmit deja) 

 - în cazul în care traseul trece pe sub linii electrice este nevoie de avizul 

ELECTRICA.  O problemă aparte însemnă  o trecere pe sub linii de înaltă tensiune – 

acestea se află în administrarea TRANSELECTRICA, care va solicita un studiu de 

coexistență – evident întocmit de către o persoană autorizată, pe bani frumoși 
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 - un caz frecvent, când pistele traversează canale de desecare sau alte construcții 

de îmbunătățiri funciare sau de gospodărirea apelor, caz în care se solicită avizul 

administratorilor acestora 

 - în intravilan se pot solicita avize din partea administratorilor rețelelor utilitare 

din zona lucrărilor (de ex. apă, canal, gaz, rețele electrice sau de telecomunicații) 

  

 Pentru a obține Autorizația de construire investitorul trebuie să prezinte 

Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construcțiilor (DTAC), avizele de 

specialitate solicitate în Certificatul de urbanism, respectiv să facă dovada dreptului de a 

construi pe suprafața solicitată. Dreptul de a construi pe teren însemnă să fie 

proprietarul terenului, sau să prezinte acceptul scris, în forma autentificată, al 

proprietarului. Calitatea de proprietar se dovedește cu extras de carte funciară eliberat 

de către OCPI. 

 

 Execuția efectivă a lucrărilor poate începe după obținerea Autorizției de 

construire. Lucrărilre se vor executa pe baza Proiectului tehnic și a Detaliilor de 

execuție, după caz. 

 Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construcțiilor, Proiectul tehnic, 

Detaliile de execuție vor fi elaborate de către un inginer de specialitate, și obligatoriu 

vor fi verificate și ștampilate de către un inginer verificator de proiecte autorizat. 

 Începerea lucrărilor trebuie anunțată la Inspectoratul de Stat în Construcții 

(ISC). Pentru asigurarea calității lucrărilor investitorul trebuia să asigure supravegherea 

acestora de către un diriginte de șantier autorizat în domeniu. 

 

5. Concluzii 

 Cel care a avut tenacitatea, și a ajuns până aici cu cititul în mod natural își pune 

întrebarea:  totuși, atunci unde și cum să amenajăm o pistă pentru bicicliști? 

Merită efortul? 
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 Și iarăși nu pot să dau un răspuns la această întrebare! Pot în schimb să dau 

câteva sfaturi, cum să NU amenajăm piste pentru bicicliști: 

  - pistă prea ingustă – în orice situație pistele pentru bicicliști trebuie să 

asigure deplasarea în ambele sensuri pe o relație dată. O pistă pe o singură parte a unui 

drum, care nu are lățimea suficientă pentru a permite trecerea alăturată a doi bicicliști 

va încuraja deplasarea în continuare pe carosabilul drumului. 

  - pistă care alternează prea des de pe o parte pe cealaltă a drumului – în 

majoritatea cazurilor este dificilă găsirea unui spațiu care să asigure realizarea pistei pe 

toată lungimea ei pe o singură parte a drumului. Însă traversarea prea deasă de o parte 

pe cealalată a unui drum crează multe puncte de conflict. Prezintă disconfort pentru 

bicicliști, și distrage prea mult atenția șoferilor.  

  - pistă nefuncțională, construit numai pentru că există programe care 

finanțează construirea de piste pentru bicicliști. O pistă nefuncțională nu va fi folosită 

de către bicicliști, deci realizarea ei înseamnă risipă de resurse. 

   - un caz tipic este în care diferite programe finanțează amenajarea de 

piste pentru bicicliși în mediu rural. Merită să amenajezi o pistă pe o stradă secundară, 

neasfaltată, poate chiar nepietruită?   Pista cu o lățime de 2,00 m va fi folosit de către 

bicicliști sau de către autoturisme, eventual atelaje cu tracțiune animală? Sau ar fi mai 

utilă astfaltarea străzii, traficul redus oricum nu prezintă pericol pentru bicicliști?  

 

 Pe baza celor expuse mai sus se conturează faptul, că amenajarea unor piste 

pentru bicicliști nu este un lucru chiar atât de simplu, cum pare la prima vedere! Ca o 

concluzie putem spune că orice concepție în acest sens trebuie bine gândită. Înaintea 

luării unei decizii privind amenajarea unei piste pentru bicicliști se recomandă 

consultarea părerii unei persoane cu experiență în domeniu. Este recomadat chiar 

realizarea unui studiu de caz pentru situația concretă avută în vedere. Chiar dacă 

conluziile studiului sunt nefavorabile, un studiu este mult mai ieftin, decât realizarea 

unei piste care la final se dovedește a fi neutilizabilă! 
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5.  Despre utilizarea pistelor pentru bicicliști 

 Nu putem încheia subiectul fără a spune câteva cuvinte și despre utilizarea 

pistelor pentru bicicliști. 

 În primul rând amenajarea unei piste pentru bicicliști înseamnă cheltuieli, deci 

automat acesta trebuie să fie utilizabil și UTILIZAT. 

 Ce înseamnă ca o pistă pentru bicicliști să fie utilizabilă: 

  - la decizia necesității amenajării să se țină cont de cele prezentate mai 

sus 

  - proiectarea să fie corectă, asigurând parametrii necesari 

  - o execuție de calitate, respectând cerințele impuse 

  - o întreținere adecvată, care asigură utilizabilitatea pe termen lung 

 http://criticalmass.hu/files/files/ketiskola.jpg 
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Ce înseamnă ca o pistă pentru bicicliști să fie utilizată: - în primul rând educarea 

populației privind următoarele aspecte 

  - bicicliștii să folosească pistele amenajate, chiar dacă în anumite cazuri 

traseul acestora este puțin mai lung decât traseul asigurat de drumurile publice 

  - alți participanți la trafic să NU folosească pistele destinate traficului 

ciclist. Autovehiculele să nu oprească și să parcheze pe pistele amenajate, blocând astfel 

calea bicicliștilor  

 
http://www.facebook.com/pages/T%C3%ADzpercbringa/190385840974949 

- organele abilitate pentru a supraveghea respectarea regurilor de trafic să 

nu trateze cu indiferență și cu toleranță încălcarea celor două reguli de 

mai sus, nici de către bicicliști, nici de către șoferi 

 

Există o întrebare importantă în cazul construirii de piste pentru biciclete cu scop 

recreativ şi turistic, despre care s-a vorbit doar marginal. „Pe aceste piste este 

recomandat construirea de locuri de odihnă din loc în loc.” a scris inginerul proiectant 

de trafic.  
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Atitudinile identificate de către sondajul efectuat în cadrul evaluării de situaţie cu 

metode sociologice şi statistice, denumit Identificarea nevoilor şi cererilor, trebuie luate 

în considerare în cazul cicliştilor de timp liber la proiectarea traseelor şi al infrastructurii 

asociate.  

Să vedem concluziile care conţin aspectele ce influenţează comportamentul bicicliştilor: 

Bicicliştii chestionaţi în general îşi planifică drumul pe baza a ce vor să vadă. Doar mai 

puţin de 25% a spus, că nu îşi planifică drumuriloe pe baza atracţiilor, pentru el e totuna 

în ce mediu plăcut pedalează.28 Şi acest rezultat subliniază, că merită să proiectezi piste 

de biciclete cu scop recreativ, turistic cu includerea de puncte de interes, atracţii, cu 

toate că astfel traseul va fi mai lung, decât cea mai scurtă distanţă dintre punctul de 

pornire şi punctul de destinaţie. Merită să fim atenţi, ca traseul să conducă biciclistul 

prin zone spectaculoase, frumoase.  

Aproape 40% din bicicliştii chestionaţi parcurg 16-40 km pe zi într-o excursie. Aproape 

într-un procent asemănător sunt cei, care parcurg zilnic între 5-15 km (24%) şi cei, care 

planifică parcurgerea a mai mult de 40 km pe zi  (27 %). Pe baza acestor date putem 

stabili distanţa dintre bazele cicliste. Majoritatea celor chestionaţi (58 %) planifică 

distanţa de parcurs în funcţie de timpul disponibil. Desigur lungimea traseului parcurs 

zilnic depinde de numărul de atracţii de pe traseu, de numărul şi calitatea locurilor de 

odihnă de pe traseu. Cu cât mai multe lucruri poate vedea ciclistul pe traseu, cu atât mai 

încet poate să meargă, cu atât mai frecvent pot să fie pe traseu furnizori de cazare şi 

masă. Cu cât mai multe şi mai bine dotate locuri de odihnă ademenesc bicicliştii, cu atât 

este mai verosimil, că în caz de vreme rea (toamnă ploioasă) sau chiar şi pe vreme bună 

(zi caniculară de vară) se va opri mai des şi nu va trece rapid pe pistă. 26% din biciclişti 

au declarat, că în decurs de 1-5 km ţine repaos, 40 % se opreşte la 6-15 km, 20 % se 

odihneşte la 16-30 km, iar 13% a spus, că se opreşte doar după parcurgerea a mai mult 

de 30 km. Din propria experienţă, băieţelul nostru de 5 ani se oprea pentru odihnă după 

2 km, băiatul nostru de 10 ani la 4-5 km, prietenii noştri ciclişti de ocazie  după 5 km, 

chiar şi pentru cei care mergeau regulat pe bicicletă le prindea bine o oprire la câte 10-

15 km. Cu adevărat numai cicliştii aflaţi în foarte bună condiţie pot să pedaleze mai 

mult de 30 km fără oprire. Cine parcurge prima dată un traseu şi dacă punctul de odihnă 



                   
 

92 

 

Conţinutul acestui studiu nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

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

este ademenitor şi conţine informaţii despre regiune (de exemplu este şi punctul de 

odihnă al unei poteci educaţionale forestiere), atunci tinde să se oprească mult mai des, 

decât de obicei şi să privească în timp ce se odihneşte. Locurile de odihnă bine dotate 

pot furniza multe informaţii despre peisajul din jurul biciclistului. Aceste informaţii pot 

fi afişate pe panouri (ca la potecile educaţionale forestiere), sau în puncte de informare 

dotate cu semne din caietul informaţional sau aşa numitele puncte de informare digitale. 

Acestea din urmă pot oferi informare pe lângă cea mai mică investiţie şi au şi cele mai  

mici costuri de întreţinere. Trebuie să afişăm doar un cod QR sau posibil o adresă de 

internet. Astfel, cu ajutorul telefoanelor inteligente şi a tabletelor cei cu internet mobil 

pot accesa în mod direct informaţii despre zona locului de odihnă, pe baza materialelor 

încărcate de noi. Despre lucrurile importante din locurile de odihnă pe baza 

răspunsurilor lor, bicicliştii necesită odihna în sine, apă, peisaj frumos, umbră şi alte 

atracţii. Numai după aceea urmează oboseala şi existenţa unui WC este la urmă printre 

preferinţele lor. La amenajarea locurilor de odihnă sunt necesare: bancă şi masă, suport 

de biciclete, panou informativ şi după posibilitate refugiu de ploaie.    

Desigur locurile de odihnă pot fi legate chiar de puncte de destinaţie (bufet, cofetărie), 

nu este necesar amenajarea unui loc de odihnă de sine stătător pe fiecare traseu, însă 

fiecare loc de odihnă, care este marcat astfel, trebuie să asigure posibilitatea pentru 

oprire şi locuri de şezut chiar şi atunci, când biciclistul nu doreşte să apeleze la serviciile 

plătite. Frecvenţa locurilor de odihnă este influenţată în mare măsură şi de caracterul şi 

dificultatea traseului, de aceea propunem să se analizeze necesitatea lor în funcţie de 

traseul respectiv. 
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Traficul pe biciclete în natură. 
 

O parte a creării traficului pe biciclete, care necesită atenţie specială este construirea de 

piste pentru biciclete şi asigurarea traficului ciclist în natură.  

 

După cum am mai menţionat şi în introducere mersul pe bicicletă este unul dintre cele 

mai ecologice mijloace de transport. În acelaşi timp bicicleta este un vehicul. Ca şi 

formă de transport este ecologică, însă ciclistul este ecologic atâta timp, cât respectă 

natura şi se comportă  ca un participant la trafic conştient ecologic.  

În regiunea implicată în proiect se găsesc numeroase arii de protecţie a mediului, care 

sunt prezentate pe hărţile următoare.   

 

 
Ariile protejate din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg 29 

fragment din prezentarea lui Habarics Béla 
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Pe hartă se poate vedea, că o mare parte a ariei de proiectare atinge zone protejate. Cu 

ocazia activităţilor noastre desfăşurate în zonele protejate autoritatea de protecţia 

mediului urmăreşte cu deosebită atenţie impactul asupra mediului al activităţii noastre şi 

în cazurile, în care găseşte că am adus deteriorări valorilor naturale poate să limiteze 

activitatea nostră. În aceste cazuri legate de zonele protejate suntem obligaţi să urmărim 

cu atenţie obligaţiile autorităţii de protecţie a mediului.  

 

Rolul de autoritate este îndeplinit de către Inspectoratul Apelor Protecţiei Mediului, 

Protecţiei Naturii şi Gospodăririi Apelor Tisa Superioară, iar acesta ia decizii în 

problemele de protecţia naturii pe baza expertizei colaboratorilor Regiunii de Protecţie a 

Peisajului Szatmár-Bereg, care este organul teritorial al Parcului Naţional Hortobágy.  

În zonele protejate pe baza legislaţiei din domeniu circulaţia cu un vehicul este interzis, 

sau se face numai pe baza unui permis. 30 

După cum am mai spus mai sus bicicleta este considerată un vehicul, iar ciclistul 

conducător de vehicul. Astfel în zonele naturale protejate şi circulaţia pe biciclete sa 

face pe baza unui permis. Cauza acestui lucru este, că bicicliştii pot deteriora din 

neglijenţă valorile naturale protejate.  

În zonele din reţeaua Natura 2000 desfăşurarea de activităţi sportive de natură tehnică 

este obligatoriu pe bază de permis.  

Acest lucru înseamnă un obstacol pentru mersul pe bicicletă în numeroase locuri din 

regiunea nostră, însă pentru acesta poate fi o soluţie parţială faptul, că pe drumurile 

deschise traficului public (drumuri publice) se poate circula fără restricţii. Un exemplu 

negativ pentru ciclismul în natură este ciclismul montan, care deteriorează zonele 

protejate şi valorile naturale. Pe de altă parte în regiunea noastră ciclismul cu scopul de 

excursii se desfăşoară în natură tot pe drumuri.   

Asstfel mai precis regula este următoarea: 

În zone naturale protejate (parc naţional, zonă de protecţie al peisajului, zonă de 

protejarea naturii) circulaţia vehiculelor în afară de drumurile desemnate în acest scop 

se poate face numai cu aprobarea autorităţii de protecţie a mediului.  
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Este important de ştiut şi că pe baza legii forestiere ciclismul, călăritul, sau circulaţia cu 

autovehicule pe teritoriul pădurii (indiferent de protecţia naturii) se desfăşoară numai pe 

drumurile desemnate în acest scop.  

Cealaltă întrebare este ce tip de pistă pentru biciclete se poate construi în zonele 

protejate. Răspunsul la această întrebare este că la construirea oricărui tip de piste 

pentru biciclete în zonele aflate sub protecţie autoritatea de protecţie a mediului 

implicată în procesul de autorizare obligă constructorul la elaborarea unui studiu de 

impact asupra mediului. Acest document este elaborat de un inginer de mediu cu studii 

corespunzătoare. Studiul de impact analizează efectul intervenţiei asupra fauna şi flora 

din regiunea implicată pe toată lungimea traseului şi zonei sale de impact.     

Următoarea întrebare este ce trasee pot fi construite în mediul natural cu ce fel de pavaj, 

care fac posibilă mersul pe bicicletă. Deoarece solul regiunii noastre este un sool 

aluvional de câmpie argilos, de aceea în perioadele ploioase drumurile nepavate devin 

rapid impracticabile pe bicicletă, se transformă în mocirlă alunecoasă. De aceea pentru 

asigurarea mersului pe bicicletă este necesar construirea de piste pentru biciclete. În 

aceste regiuni o alternativă la pistele asfaltate sau betonate o reprezintă construirea de 

pistă stabilizată din pietră concasată.    În acelaşi timp gestionarea acestora reprezintă o 

povară mult mai mare pentru administratorul pistei de biciclete, fiindcă în zonele de 

protecţie a naturii folosirea de ierbicide pentru a preveni creşterea buruienilor trebuie 

evitată.    

Şi în cazul pistelor de biciclete, ca şi la orice drum, trebuie să avem grijă la drenarea 

apei de ploaie, uscarea drumului, lucru ce necesită atenţie sporită în zonele protejate, 

pentru a nu drena din habitaturile cu apă aprovizionarea naturală.  

Pentru rezolvarea traficului pe biciclete şi în străinătate vedem numeroase exemple 

pozitive în colaborarea dintre protecţia mediului şi biciclişti. Pe unele secţiuni se pot 

construi şi piste pentru biciclete din scânduri, însă trebuie să vedem că întreţinerea 

acestora reprezintă o povară uriaşă pentru administrator.    

Trebuie să fim atenţi la interesele reciproce şi atunci putem să găsim cea mai bună 
soluţie.  
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Rezumat 
 

 
 

Evaluarea de situaţie a analizat aşezările implicate din punctul de vedere al traficului pe 

biciclete, studiul luând în considerare situaţia prezentată a oferit sfaturi, direcţii privind 

modalităţile de dezvoltare a traficului de biciclete în regiunea noastră. Evaluarea de 

situaţie a examinat aşezările şi aria de intervenţie a proiectului delimitat de către pistele 

de biciclete pe baza unor aspecte unitare. Am încercat să examinăm toate 

circumstanţele, care pot avea efect asupra dezvoltării traficului ciclist, pentru ca luând 

acestea şi cele spuse la workshopuri în considerare să putem face propuneri în studiu.   

 

În totalitate putem spune, că traficul ciclist există în mare parte unitar în regiunea 

analizată, într-un mod definit de structura aşezărilor şi de tradiţiile regiunii, precum şi 

de puterea de cumpărare a societăţii. Nevoile se diferenţiază şi în funcţie de vârstă, însă 

cine a învăţat să meargă pe bicicletă – în afară de unele excepţii rare – o foloseşte, îi 

place să meargă pe bicicletă, sau doreşte să folosească această formă de circulaţie. 

Obiceiurile formate de-a lungul a lungi decenii nu pot fi schimbate cu măsuri rapide, 

însă avem posibilitatea de a îmbunătăţi sentimentul de confort al celor care circulă pe 

bicicletă. Avem posibilitatea de a schimba încet obiceiurile greşite prin tineri şi cu 

ajutorul poliţiei. Prin formarea de opinie putem influenţa şi pe cei care iau deciziile în 

aceea direcţie, care are efect în favoarea creşterii popularităţii traficului ciclist. Este 

necesar, ca ideile care se formează să fie trecute şi prin documentele de dezvoltare al 

aşezărilor după posibilităţi.   

 

Trecând în revistă evaluarea de situaţie, elaborând studiul prin multă muncă comună – 

simţind responsabilitatea pentru gestionarea problemelor şi folosirea oportunităţilor – 

gândind mai departe problemele, am dorit să predăm un document, care ajută în găsirea 

mijloacelor pentru atingerea scopului şi în determinarea măsurii resurselor necesare. 

Facem asta în aşa fel, încât numărul acţiunilor paralele şi antagonice să scadă, iar 
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numărul dezvoltărilor succesive, sinergice să crească. Iar acţiunile sinergice vor ajuta 

mult mai eficient în atingerea scopului dezvoltării, decât ar putea realiza separat părţile 

interesate. Pentru aceasta la sfârşitul prezentei lucrări şi la începutul muncii noastre 

comune dorim fiecărui om, care doreşte să facă ceva în acest sens mult noroc, 

perseverenţă şi multe ore fericite petrecute de ciclism.     
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