
 

 
 

Infrastructura de ciclism 

Obiectivul acestui curs este sprijinirea orașelor care nu au experiență în proiectarea infrastructurii 

pentru biciclete, pentru a crește numărul celor care utilizează în deplasările lor zilnice bicicleta, dar și 

de a spori siguranța bicicliștilor în trafic. 

Deși nu vă poate învăța tot ce trebuie să știți despre proiectarea infrastructurii de ciclism, intenția 

cursului este de a vă arăta de ce este important să vă concentrați asupra designului pentru a schimba 

mentalități și atitudini. Cursul vă va sprijini în cunoașterea diferitelor politici, factori, instituții și părți 

interesate implicate, să recunoașteți potențialele provocări și să determinați cea mai bună 

modalitate de a colabora și de a-i implica pe toți cei interesați. 

Alături de traficul pietonal, ciclismul urban este o modalitate de deplasare ecologică, socială, care nu 

generează poluare sau zgomot și care face bine sănătății. În acest context, ar trebui acordată mai 

multă atenție proiectării infrastructurii de ciclism – pentru că, dacă ne dorim mai mulți bicicliști pe 

străzile orașului nostru, atunci trebuie să le asigurăm o infrastructură adecvată, rapidă și sigură. 

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului SOLUTIONS (SHARING OPPORTUNITIES FOR LOW 

CARBON URBAN TRANSPORTATION). Misiunea de ansamblu a proiectului SOLUTIONS este de a 

sprijini adoptarea de soluții inovatoare de mobilitate urbană durabilă în Europa și în alte regiuni ale 

lumii, în special în Asia, America Latină și zona mediteraneeană.  

SOLUTIONS este finanțat de Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene în 

cadrul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare . 

 

Capitolul 1: Considerente generale 

Ciclismul urban este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze de o mai mare 

atenție, în contextul măsurilor pe termen mediu și lung privind protecția climei, reducerea 

zgomotului și gestionarea calității aerului. Ciclismul este un subsistem al traficului nemotorizat și al 

doilea ca importanță pentru "mobilitatea locală". Ciclismul reprezintă o modalitate esențială de a 

reduce ambuteiajele în trafic, prin înlocuirea călătoriilor urbane motorizate pe distanțe scurte. O 

creștere semnificativă a ponderii ciclismului în cota modală poate contribui, de asemenea, la 

îmbunătățirea fluxului de autovehicule și poate permite economisirea de fonduri care altfel ar fi 

alocate pentru construcția de noi drumuri sau de extindere a celor existente. 

Ponderea ciclismului în cota 

modală este puternic 

influențată de existența unei 

infrastructuri de ciclism sigure 

și de cultura/mentalitatea 

locală privind mersul pe 

bicicletă. 

TEXT FOTO: Beneficiile mersului 

pe bicicletă. De ce folosim 

bicicleta?  

 



 

 
 

 

 

1.1 Beneficiile sociale ale utilizării bicicletei 

- Mersul pe bicicletă are beneficii asupra stării de sănătate; 

- În Germania, în medie, aproape 20% dintre persoane folosesc bicicleta zilnic și alte 20% de 

mai multe ori pe săptămână (NB datele sunt la nivelul anului 2008). În general, putem 

observa o utilizare mai mare în rândul tinerilor; 

- În acest context, trebuie acordată mai multă atenție bicicliștilor aflați în trafic și a nevoilor pe 

care aceștia le au, în funcție de grupa de vârstă. 
 

TEXT FOTO: Utilizarea bicicletei, 

în funcție de vârstă (Germania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Beneficiile economice 

Nu este dificil de explicat eficiența economică a mersului pe bicicletă și avantajele acestuia în 

comparație cu autovehiculul. Beneficiile economice ale ciclismului urban sunt deosebit de relevante, 

având în vedere diferitele costuri ascunse și necuantificabile asociate diferitelor moduri de transport. 

 

 

TEXT FOTO: Cum se pot deplasa 60 de 

persoane? 

 

 

 

 

 

1.3 Beneficiile asupra mediului 

- Problema schimbărilor climatice a intrat în conștiința publică. 

- La nivel global, condițiile meteorologice anormale și extreme vor deveni dramatic mai 

răspândite, dacă nu reușim să reducem drastic emisiile globale. 



 

 
 

- Sectorul transporturilor este unul dintre cei mai mari ”producători” de emisii de GES la nivel 

global. 

 

TEXT FOTO: Cota modală a mersului pe jos+bicicletă+transport 

public 

 

 

 

 

1.4 Promovarea mersului cu bicicleta, pentru deplasări scurte 

Cel mai frecvent, jumătate din călătoriile făcute cu mașina sunt mai scurte de cinci kilometri și un 

sfert dintre ele sunt de trei kilometri sau chiar mai scurte. 

Deoarece motoarele auto sunt cele mai eficiente odată ce s-au încălzit, consumul de combustibil și, 

prin urmare, emisiile de CO2 sunt foarte ridicate în primii kilometri. 

În general, călătoriile de până la cinci kilometri pot fi ușor parcurse cu bicicleta. 

 

TEXT FOTO:  Pe o distanță de până la 1 km, pietonii 

ajung mai repede la destinație decât șoferii. Pe 

distanțe de până la 3 km, bicicliștii sunt mai ”rapizi” 

decât șoferii 

 

 

 

 

 

1.5 Promovare bicicletelor electrice 

Bicicletele asistate electric (Pedelecs) permit oamenilor să călătorească confortabil până la 25 

kilometri. Pedelecs au un motor electric care susține ciclistul, ajută la urcarea porțiunilor înclinate, la 

călătoriile pe distanțe lungi și la deplasările ”cu vântul în față”. Pedelec emite cantități foarte scăzute 

de CO2 pe km. 

1.6 Beneficii și oportunități 

Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu combustibili fosili. 

Mersul cu bicicleta sporește atractivitatea zonelor urbane, creează o nouă structură a mobilității 

locale și reduce traficul. 

Cum putem crește ponderea bicicletei în cota modală? Acționând în următoarele domenii: 



 

 
 

- Planificarea și dezvoltarea unei strategii de ciclism: planificare integrată; rețele de ciclism 

- Infrastructură: piste, parcări și semnalizare pentru bicicliști 

- Comunicații 

- Legătura/conectarea cu alte mijloace de transport 

                                                                                                                           
TEXT FOTO: Costurile amenajării de 

locuri de parcare: cu albastru pentru 

biciclete, cu roșu pentru mașini 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 2: Strategie pentru biciclete: cum proiectăm drumurile pentru 

deplasările cu bicicleta 

2.1 Infrastructura pentru biciclete 

Planificarea și proiectarea străzilor trebuie să se bazeze pe obiectivele naționale și locale referitoare 

la viabilitatea orașelor, urmărind o analiză echilibrată a tuturor nevoilor de împărțire a spațiului 

stradal. 

În acest proces, va fi adesea necesar - în special în centrele urbane - să se gândească o ierarhie sau 

cel puțin o  prioritizare a traficului individual - luând în calcul viteza și confortul -, în favoarea 

pietonilor, a bicicliștilor și a transportului public local.  

Obiectivul principal în planificarea și proiectarea drumurilor urbane este acela de a echilibra nevoile 

utilizatorilor atât în cadrul diferitelor moduri de transport (pieton, biciclist, transport public, șofer), 

cât și pentru a asigura siguranța călătorilor, în special a grupurilor vulnerabile – cum sunt copiii sau 

persoanele în vârstă. În Germania, liniile directoare pentru proiectarea drumurilor urbane oferă două 

metode în ceea ce privește procesul de proiectare: soluții recomandate pentru situații tipice de 

proiectare și soluții pentru un design individualizat al spațiului stradal. Structura liniilor directoare 

pentru proiectarea drumurilor urbane este prezentată în Figura 1. 



 

 
 

 
FIGURA 1 

 

Rareori avem posibilitatea de a proiecta o nouă o bandă pe carosabil care să nu compromită spațiul 

alocat pietonilor sau să nu creeze pericole potențiale pentru cicliști.  Atunci când proiectăm noi rute 

trebuie să fim atenți la aceste aspecte: spațiul pietonilor care trec pe acolo și siguranța bicicliștilor. 

Cele trei aspecte majore ale infrastructurii de succes pentru ciclism sunt: 

- Planificare  

- Proiectare și  

- Implementare 

Astăzi se recomandă ca planurile pentru infrastructura pentru biciclete să fie integrate în procesul 

general de planificare al transportului, astfel încât să existe o abordare și o viziune integrată pentru 

dezvoltarea ponderii modale a transportului nemotorizat. În plus, acest lucru ajută autoritățile locale 

să identifice posibilele oportunități, cum ar fi atunci când un dezvoltator solicită autorizații de 

construire și alte avize/permise. 

Pentru că o imagine spune cât o mie de cuvinte, câteva exemple rezultate în urma unui proces corect 

de proiectare, care ia în considerare viabilitatea orașului și împărțirea echilibrată a spațiului pentru 

toți utilizatorii. 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Capitolul 3: Infrastructură mai bună pentru biciclete  

Există câteva aspecte-cheie ale planificării și designului infrastructurii pentru biciclete care nu trebuie 

neglijate atunci când se planifică noi piste sau se extind cele deja existente. Acestea includ integrarea 

pistelor pentru biciclete în spațiul comun cu cel al traficului motorizat, siguranța biciclistului și, în 

special, continuitatea rețelei de piste pentru biciclete. În majoritatea cazurilor, biciclistul trebuie să 

dea prioritate mașinii, deoarece pista pentru biciclete se oprește/se termină. Acest lucru reduce în 

mod semnificativ atractivitatea mersului pe bicicletă -  mai multe călătorii pot fi efectuate pe o rețea 

continuă și bine conectată de piste decât pe un număr mare de piste de tip ”stop and start” care 

compromit viteza și siguranța bicicliștilor . 

 

TEXT FOTO: Această pistă pentru biciclete e periculoasă 

pentru biciclist, dar nu și pentru mașină. 

 

 

 

 

 

Procesul de planificare trebuie să țină cont de:  

1. Cum va fi proiectată pista pentru biciclete din perspectiva siguranței biciclistului și a împărțirii 

spațiului cu ceilalți utilizatori. Poate că pista trebuie să fie parțial pe carosabil și parțial în afara 

carosabilului. Cum este gestionat acest lucru este un aspect important al succesului și trebuie găsită 

soluția care să reducă conflictele cu ceilalți utilizatori ai drumurilor.  

2. Cerințele infrastructurii pentru biciclete depind de importanța și amplasarea străzii în cadrul rețelei 

de piste, locale și interurbane. Nevoile biciclistului sunt determinate, în primul rând, de aspectele de 

siguranță (în special la intersecții) și de nivelul de performanță dorit (de exemplu, timpi de călătorie 

rapizi și rute directe și/sau posibilitatea de depășire). 

Tot în cadrul procesului de planificare trebuie stabilit unde poate fi amenajată pista pentru bicicliști: 

- pe carosabil sau pe trotuar;  

- pe benzi dedicate sau pe zone utilizabile împărțite cu alți utilizatori (bicicliști/autovehicule, bicicliști/ 

pietoni);  

- pe o parte a drumului sau pe ambele părți, cu utilizarea în una sau în ambele direcții. 

În multe cazuri este posibil să fie necesare semafoare speciale pentru bicicliști, mai ales în intersecții, 

în sensurile giratorii, în apropierea stațiilor de autobuz/tramvai și pentru traversarea străzii. Acestea 

se utilizează diferit, dacă pista este uni- sau bi-direcțională. Cum e mai bine depinde de fiecare caz în 

parte, în funcție de mai mulți factori operaționali, legați de trafic și de infrastructură. O lucrare de 

referință în acest domeniu este Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) 

[Recommendations for cycle facilities], Cologne/ http://www.fgsv-

http://www.fgsv-verlag.de/catalog/product_info.php?products_id=2869&osCsid=b608320ffda164fdb24ccb4eb75f7ba1


 

 
 

verlag.de/catalog/product_info.php?products_id=2869&osCsid=b608320ffda164fdb24ccb4eb75f7ba

1, care oferă baza pentru planificarea, proiectarea și funcționarea infrastructurii pentru biciclete.  

3.1 Procesul de selecție 

Figura alăturată ne arată zonele pentru pre-selectarea celui mai potrivit tip de infrastructură pentru 

biciclete, luând în calcul volumul traficului și viteza traficului motorizat.  

 

 

FACTOR PE CAROSABIL SAU ÎN AFARA 
CAROSABILULUI ? 

Volum ridicat de trafic/Viteză ridicată De preferință, în afara carosabilului, dar 
consultați și următorul rând 

Număr ridicat de intersecții sau de accese în 
proprietăți private 

Pe carosabil este mai atractiv, deoarece reduce 
potențialul de conflict cu aceste locații 

Trafic pietonal intens, de-a lungul rutei De preferință, pe carosabil, deoarece reduce 
potențialul de conflict 

Nivel ridicat de mașini parcate pe carosabil Amenajarea pe carosabil nu este prea 
atrăgătoare, dar trebuie să luați în calcul 
potențialul conflict  

 

În procesul de planificare trebuie să ținem cont următoarele: 

- Integrarea cu alte moduri de transport (motorizate și nemotorizate);  

- Aspecte de origine și de destinație (adică, rețeaua de piste de biciclete este continuă sau cel puțin 

este planificată să fie continuă);  

- Integrarea cu transportul public, în special la intersecții majore, cum ar fi stațiile de autobuz sau de 

cale ferată; 

http://www.fgsv-verlag.de/catalog/product_info.php?products_id=2869&osCsid=b608320ffda164fdb24ccb4eb75f7ba1
http://www.fgsv-verlag.de/catalog/product_info.php?products_id=2869&osCsid=b608320ffda164fdb24ccb4eb75f7ba1


 

 
 

 - Obiectivele proiectului (de exemplu, pentru a reduce numărul de călători din mijloacele de 

transport public atunci când acestea sunt foarte aglomerate);  

- Acces - bicicliștii pot avea acces pe drumuri sau în zone cu trafic restricționat (de exemplu, pe 

străzile care se înfundă sau în zone pietonale). 

 

TEXT FOTO: Exemplu de prioritizare al 

accesului pentru transportul nemotorizat și 

limitarea accesului pentru vehiculele 

motorizate. 

 

 

 

 

 

 

În procesul de proiectare/design vom avea în vedere: 

- Nivelul de calitate al investiției (lățimea pistei, calitatea materialelor utilizate, a vopselelor, al 

iluminatului etc.); 

- Aspecte privind siguranța bicicliștilor; 

- Proiectarea intersecțiilor, sensurilor giratorii și a interacțiunii cu alte facilități (de exemplu, stații de 

tramvai sau de autobuz care se intersectează cu pista de biciclete propusă și care ar putea conduce la 

conflicte de utilizare); 

- Aspecte legate de gestionarea rețelelor, cum ar fi indicatoarele de trafic și prioritățile de trecere; 

- Aspectele de proiectare cum ar fi măsurile de calmare a traficului, care pot uneori să creeze 

probleme bicicliștilor. În general, măsurile care implică deformări verticale (de exemplu, calmatoarele 

de trafic) tind să reducă confortul biciclistului, în timp ce măsurile de deformare orizontale (de 

exemplu, construcții sau alte îngustări ale șoselelor) generează pericole. 

În etapa de implementare nu vom uita de: 

- Indicatoare și surse de informații (bicicliștii trebuie să se descurce ușor pe noua pistă, hărți ale 

pistelor etc.);  

- Facilități complementare - parcare stradală, parcare acoperită sau securizată în nodurile principale 

(gratuite sau cu plată); facilități de întreținere și mentenanță pentru biciclete (adesea în locurile de 

parcare); legături cu alte programe, cum ar fi scheme de închiriere a bicicletelor și programe de 

promovare a bicicletelor; 

- Verificarea și evaluarea periodică a pistelor, pentru a evalua succesul noii infrastructuri sau cel mai 

bun mod de îmbunătățire a pistelor existente. Verificarea poate fi una pietonală pentru a se asigura 

că îmbunătățirile pentru cicliști nu au generat dificultăți pentru pietoni. Unele autorități efectuează  



 

 
 

verificări de "utilizator nemotorizat" pentru a se asigura că noile sisteme acoperă nevoile pietonilor, 

bicicliștilor și persoanelor cu dizabilități fizice. Aceste verificări nu ar trebui să se limiteze doar la 

aspecte care afectează bicicliștii, ci ar trebui să identifice, de asemenea, oportunități de îmbunătățire 

a condițiilor pentru bicicliști. 

- Promovarea unei noi infrastructuri. 

Capitolul 4: Autostrada pentru biciclete 

Autostrăzile destinate bicicliștilor sunt în prezent un subiect la modă în domeniul promovării 

ciclismului urban. Aceste autostrăzi fac parte dintr-o rețea de piste de biciclete care fac legătura între 

mai multe puncte de interes dintr-o regiune urbană sau în interiorul unui oraș, puncte aflate la 

distanțe mari și oferă în mod constant siguranță, atractivitate și posibilitatea de a te deplasa cu viteză 

mare. 

Categoric, autostrăzile pentru bicicliști ajută la creșterea atractivității acestui tip de deplasare. Soluția 

autostrăzilor se folosește pentru a face traversarea unui oraș mai scurtă, pentru a îmbunătăți viteza 

de deplasare într-un mediu sigur, adesea cu o calitate a aerului mai bună, deoarece autostrada este 

separată de trafic. Și bineînțeles, pe acest tip autostradă, bicicliștii au prioritate. 

 

S-a observat că autostrăzile pentru bicicliști pot schimba comportamentul de călătorie al șoferilor, 

care, în multe cazuri, schimbă deplasarea cu mașina pe cea cu bicicleta.  

Autostrăzile pentru biciclete pot fi amenajate pe locul căilor ferate dezafectate – așa cum a făcut 

Spania (pentru a revitaliza vechi rute de transport) sau acolo unde există posibilitatea se pot amenaja 

în zonele de promenadă de-a lungul apei, zone inaccesibile mașinilor, așa cum au făcut cei din 

Germania, în regiunea Rin-ului. 

 



 

 
 

 

EXEMPLE DE AUTOSTRĂZI PENTRU BICICLIȘTI 

Regiunea metropolitană Hanovra - Braunschweig - Göttingen - Wolfsburg din Germania și-a propus în 

strategia sa de încurajare a mersului pe bicicletă, o rețea de autostrăzi care conectează rețelele 

locale, destinațiile turistice importante și gările, pentru o conectare ușoară cu sistemul regional de 

transport public. Există trei proiecte pilot pentru autostrăzile pentru biciclete cu cerințe diferite: o 

autostradă care leagă orașele vecine (Wolfenbüttel - Braunschweig), alta, de la periferia orașului 

până în centru (Hanovra) și cea de a treia, care duce de la periferie către centrul orașului și afară din 

nou, în cealaltă parte (Göttingen). Aceste rute sunt planificate cu o lățime suficientă pentru biciclistul 

rapid, iar în zonele de spații verzi publice, autostrăzile sunt separate de trotuare sau sunt suficient de 

largi pentru a se adapta și pietonilor și bicicliștilor. 

 

EXEMPLE DIN OLANDA, DANEMARCA, MAREA BRITANIE ȘI SPANIA 

 

 

 

Capitolul 4: Parcări pentru biciclete, bike sharing și biciclete publice 

Sistemele de închiriere ale bicicletelor au menirea de a rezolva problema "ultimilor kilometri" în 

sistemele de transport urban și furnizează conexiuni de călătorie între punctul de plecare și cel de 

destinație. Aceste sisteme de închiriere oferă un mijloc de transport pentru populația din zonele 



 

 
 

rezidențiale cu densitate mare, unde rezidenții au posibilități limitate de parcare și depozitare în 

siguranță a bicicletelor personale. 

Sistemele publice de închiriere a bicicletelor ar trebui să fie conectate și amplasate în hub-urile de 

transport public. În acest fel, vor contribui la trecerea șoferilor din autoturismele private la 

transportul public, pentru că, cu ajutorul bicicletelor de închiriat, aceștia își vor rezolva parcurgerea 

ultimilor kilometri spre destinație. 

O condiție esențială pentru succesul sistemul de închiriere este infrastructură sigură și un acces ușor 

la instalații. Un obstacol este potențialul de vandalism și obstrucționarea funcționării și întreținerii 

echipamentului corespunzător. 

EXEMPLE DE PARCĂRI PENTRU BICICLETE 

 

EXEMPLE DE GARAJE PENTRU BICICLETE 
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