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VeloCluj - PROMOVAREA BICICLETEI CA MOD DE VIAŢĂ
În condiţiile în care grupul nostru de lucru (WG) a decis să se auto-intituleze Grupul de
Leadership Regional, am pornit de la premisa că acest concept, cel de leadership exprimă
cel mai comprehensiv şi în acelaşi timp subtil ideea după care influenţa socială efectivă,
dirijată spre realizarea unui obiectiv complex, poate fi eficient direcţionată spre
comunitate sau comunităţi numai pe căi aparte, profesionalizate după un algoritm
specific. În fapt, demersul nostru este unul de natura leadership-ului funcţional, aplicabil
nu atât indivizilor cât organizaţiilor, căci în multitudinea de factori instituţionali care ne
guvernează tuturor existenţa, din când în când apar unele oportunităţi de acţiune cu
valenţe tutelare, acţiune de tip motor al dinamicii comunitare.
O primă precizare metodologică prealabilă este necesară. Admiţând evident că acest
discurs profesional este o construcţie de nişă, cu valenţe primordial de atenţionare asupra
unei opţiuni disponibile şi relativ uşor de gestionat de către Primărie, suntem conştienţi
de limitele lui, evident rezultate din lipsa de timp necesară adunării şi prelucrării adecvate
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a unei baze empirice relevante a cercetării noastre, a unei adevărate exegeze a
dimensiunii punctuale de leadership pe care am ales-o. Acest aspect poate fi însă relativ
uşor depăşit în timp, în situaţia în care ideile din acest proiect vor fi receptate pozitiv de
către decidenţii cu privire la Strategia de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca.
A doua precizare se cuvine făcută cu privire la contextul în care ne exprimăm ideile.
Asumarea recentă a responsabilităţii guvernamentale cu privire la Legea descentralizării
indică faptul că procesul de regionalizare se îndreaptă totuşi spre declanşare. În acest
context, rolul unui oraş emblematic din multiple perspective precum este Clujul poate să
crească exponenţial, dacă conjuncturile favorabile sunt exploatate inteligent şi
oportunităţile ce vor apărea în mod cert pe parcursul derulării acestui proces vor fi
fructificate de o manieră constructivă. Beneficiile pe termen lung pentru o comunitate
precum Clujul, pot să fie disproporţionat de mari în raport cu efortul organizaţional
implicat de acest proiect.
Ideea centrală aici este ca municipiul Cluj-Napoca să devină expresia factuală radicală a
unui concept, popular la modul interpretării comune şi în acelaşi timp cu funcţii
pragmatice din perspectivă economico-socială. Reducerea la minim a traiectoriilor de
evoluţie este o practică comună în economia modernă, atunci când vorbim de logica
economiilor de scară minimizatoare de costuri, în politica de alocare preferenţială a
resurselor în macroeconomia dezvoltării, dar şi în discursul social, atunci când se
urmăreşte focalizarea energiilor maselor spre un scop evident nobil. În cele mai multe
dintre cazuri, vectorii organizatorici ai acestui gen de simplificare a propunerii de acţiune
socială sunt şi beneficiari expliciţi şi impliciţi ai imaginii de proces rezultate.
Contextul de lucru dar şi felul în care conceptul de leadership este prezentat şi interpretat
de către diverse publicuri ne-au determinat să facem o analiză preliminară a potenţialelor
traiectorii de leadership pe care le-ar putea urma Clujul, dintre acestea selectând 7, ale
căror coordonate corespund cel mai bine tipologiei de activităţi presupuse a contura
cadrul organizatoric şi funcţional al unei strategii a unei entităţi atât de complexe precum
municipiul nostru. În această logică cele 7 opţiuni de leadership ale noastre sunt:
1. Economic şi infrastructural
2. Politic
3. Regional-administrativ
4. De economie a serviciilor
5. De branding regional
6. Cultural
7. Socio-cultural
În delimitarea acestor opţiuni am evitat conceptele holistice precum Calitatea vieţii sau
Dezvoltare multiplanică, termeni adeseori asociaţi cu leadership-ul teritorial, aceasta
tocmai pentru a întări dimensiunea analitică, atât de necesară acestui gen de discurs
profesional.
LEDERSHIP-UL ECONOMIC ŞI INFRASTRUCTURAL reprezintă probabil forma cea
mai comună de percepere publică, în orizont local, regional, naţional sau internaţional a
statutului de leader a unui areal geografic determinat. De la concentrarea afacerilor în
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oraşe din ce în ce mai puternice, în lumea antică sau medievală, până astăzi, dar şi în
faptul că numai legarea acestora de restul lumii prin drumuri, canale sau infrastructuri
comunicaţionale moderne au pus entităţile respective pe o hartă comparatistă a
leadership-ului teritorial. Dincolo de axiomatica încapsulată în afirmaţia că un teritoriu
bogat şi dezvoltat devine automat etalon pentru altele mai modeste din această
perspectivă, abordarea presupune fără îndoială interpretarea unui anasamblu enorm de
date şi factori exogeni (legislaţie naţională, conjuncturi investiţionale, ciclu economic,
context politic, etc.) încât relevanţa demersului ar fi clar relativă. Nu excludem însă ca în
urma analizei de grup economic, să asamblăm şi această dimensiune într-un viitor
apropiat. Dacă am face acest lucru acum, în baza unui raţionament esenţialmente empiric,
am spune că avantajul comparativ clujean rezidă în cel puţin două componente: industria
IT actuală şi viitoare, respectiv ansamblul logistic amonte-aval antrenat de
funcţionalizarea pe un orizont de 5-8 ani a autostrăzii Transilvania.
LEADERSHIP-UL POLITIC reprezintă una dintre tentaţiile permanente ale mediului
politic dintr-o democraţie tânără. Câţi reprezentaţi în instituţii de vârf, câte iniţiative
legislative ce exced cadrul teritorial în cauză provin din respectivul teritoriu, care este
imaginea agregată a entităţii teritoriale respective în baza imaginii şi percepţiei publice a
reprezentanţilor săi autorizaţi politic, sunt situaţii comune astăzi. De altfel, Clujul a fost
supra-reprezentat la scară naţională, politic şi mediatic-politic în raport cu alte oraşe sau
chiar regiuni, în ultimele două decenii. Chestiunea reală, este că practic nu avem aparatul
econometric adecvat pentru a evalua corect dacă această supra-expunere la mediul politic
a însemnat şi beneficii corespunzătoare pe alte planuri. Mai mult, în contextul
regionalizării administrative, coroborat cu indicele scăzut de popularitate al mediului
politic, a insista în această direcţie poate să fie contraproductiv, mai ales că este evident
că în anii electorali care urmează, Clujul nu poate şi nu se va abate semnificativ de la
politicile secvenţiale dictate de marile partide, de la centrul lor naţional. Există totuşi un
exemplu în care acest gen de logică poate deveni funcţională: conlucrarea transpartinică
ocazionată de un proiect major, comunitar în ansamblu, poate să facă diferenţa specifică.
Dacă ar fi să sugerăm o traiectorie de leadership politic, aceea ar fi fără îndoială acest
pact politic transpartinic menit să profesionalizeze la modul real toate componentele
ansamblului funcţional clujean.
LEADERSHIP-UL REGIONAL-ADMINISTRATIV, aparent cheia de boltă a activităţii
grupului nostru de lucru, reprezintă şi traiectoria cu cele mai multe implicaţii de inter şi
chiar transdisciplinaritate. Clujul are vocaţia şi fără îndoială că va deveni în câteva
decenii liderul macro-regional al Transilvaniei. Dar în acest moment constrângerile
legislative, coroborate cu lipsa de consens politic local cu privire la chestiunile majore ale
creşterii şi dezvoltării în profil teritorial, fac din acest demers unul idealist. Dacă Clujul
îşi poate concepe singur cadrul de lucru intercomunitar presupus de adevărata
regionalizare, atunci este rezonabil să credem că oraşul îşi poate asuma şi funcţii de
leader regional. Dacă luăm exemplul, extrem de ilustrativ credem noi, al Zonei
Metropolitane Cluj, care ar putea deveni un epitom de dezvoltare clusterizată pe un
ancadrament regional, credem că am putea sugera un caz pilot de abordare nu numai
intra, ci şi intercomunitară cu potenţiale reverberaţii asupra imaginii Clujului ca centru
agregator pentru o regiune mult mai mare decât se poate estima în acest moment.
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LEDERSHIP-UL DE ECONOMIE A SERVICIILOR reprezintă fără îndoială zona cu cel
mai mare impact asupra imaginii Clujului în viitorul predictibil. Educaţia superioară,
sănătatea şi sectorul financiar-bancar, reprezintă în opinia noastră triada de succes. În
condiţiile în care avantajul comparativ industrial este îndoielnic în raport cu competitorii
tradiţionali (Timişoara, Braşov, dar şi Bistriţa, Oradea sau Târgu Mureş) şi ponderea
sectorului indutrial este în restrângere conform statisticii, a nu face un vârf de lance din
sectoarele în care Clujul a excelat din vremuri, reprezintă o eroare majoră. De ce nu
dezvoltăm aici această traiectorie? Doar pentru că nu credem că există forţă locală
suficientă, în măsură să dizloce inerţiile legislative şi antreprenoriale necesare. Deşi
exemplele de bune practici (UBB, multe dintre clinicile universitare, Banca Transilvania)
sunt facil de indicat, nu poate fi evidenţiată şi nu se preconizează, pe termen scurt, că ar fi
masa critică pentru ca sectorul public, sau păstrând proporţiile cel privat, în măsură să
“împingă” Clujul la un nivel în care aceste trei sectore să funcţioneze ca “motor
principal” al dezvoltării locale. Din nou, exogeneza multora din procesele implicate în
devenirea Clujului ca oraş dedicat serviciilor fac ca treictoria să fie incontrolabilă pe
termen scurt.
LEADERSHIP-UL DE BRANDING REGIONAL ar putea fi o soluţie „de criză” care nu
ar presupune eforturi logistice foarte mari, iar rezultatele pot fi disproporţionate, în sensul
favorabil. Clujul ar trebui, în această viziune, să îşi afirme, clameze, revendice, impună
poziţia de Capitală macroregională, a Transilvaniei. Deşi acest gen de discurs poate fi
considerat elitist, ofensiv şi chiar ofensator de unele comunităţi din Transilvania şi din
afara ei, beneficiile comerciale şi de imagine pe termen lung ale unei politici susţinute de
asumare a „transilvanismului” în postura de capitală spirituală, de facto, ar fi o cale de
urmat. Toate studiile de percepţie cu privire la România contemporană, tot fenomenul
mediatic legat de Transilvania, pledează pertinent în favoarea preluării unui risc în
această direcţie. Dar dincolo de potenţiala generare de inamici acolo unde cauţi amici în
procesul de regionalizare administrativă acest discurs presupune considerabile investiţii
de natură mediatică. Oricum, credem că acest proces de „asumare” delicată şi flexibilă a
imagisticii întregii Transilvanii, trebuie să fie un proces continuu, dus cu mijloace subtile
şi atacând paliere de lucru încadrabile în zona programării neuro-lingvistice.
LEADERSHIP-UL CULTURAL poate fi socotit şi ca forţa motrice a plasării Clujului pe
traiectoria de Capitală Culturală Europeană, după cum acumulările anterioare au generat
suficient feed-back pentru a permite alegerea Clujului drept Capitală culturală a
Tineretului în 2015. Nu avem nici cea mai mică îndoială că dacă activele culturale ar fi
judecate “in nuce”, acesta este locul unde ar trebui insistat în acest discurs profesional.
Dar conştienţi fiind de realitatea faptului că orice demers cultural consistent presupune o
logistică adecvată, că infrastructura prezentă este departe de a fi satisfăcătoare, credem că
la acest domeniu trebuie să se muncească extrem de intens, înainte de a fi “scos la
luminile rampei”. Problema pe care ne-am pus-o de nenumărate ori pe parcursul acestei
activităţi este aceea dacă jalonul de capitală culturală poate fi un scop în sine, sau doar un
indicator de parcurs. Aici desigur că ar trebui să aprofundăm care sunt plusurile şi
minusurile realizării sau nerealizării indicatorilor de parcurs şi care sunt implicaţiile de
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ansamblu asupra evoluţiei Clujului. Mai mult, dacă există un plan alternativ de stimulare
a leadership-ului in planul cultural.
Iată cadrul ideatic în care propunem Primăriei Municipiului Cluj-Napoca să îşi asume
rolul de leader regional pe un palier de LEADERSHIP SOCIO-CULTURAL regional şi
gradual naţional într-un domeniu pe deplin controlabil şi aducător de beneficii multiple
cu costuri minime, PROMOVAREA BICICLETEI CA MOD DE VIAŢĂ. Dincolo de
multiplele avantaje de ordinul reducerii costurilor de transport, de decongestionare a
principalelor artere de circulaţie ale oraşului, de câştiguri materiale colaterale, ca să nu
spunem de capitolul sănătate, mediu sau capital social, o minimă investigaţie în ţările
dezvoltate şi cu tradiţie consolidată în domeniu, indică faptul că trasportul velo reprezintă
în fapt mult mai mult decât o pură opţiune de transport. Este în fapt o declaraţie asupra
concepţiei de viaţă a celor mai dinamice şi progresiste categorii sociale, cu impact maxim
asupra vieţii economice în arealul investigat.
Există premise reale de a afirma că această construcţie este deja demarată din perspectiva
Primăriei, dar o spunem la modul deplin responsabil, relativ difuz, în puseuri, sau etape
disjuncte (construcţie de căi de rulare, parc semnificativ de biciclete publice, acces spre
zonele peri-urbane, etc.) ce nu pot să conducă la rezultatele notabile pe care le dorim, fără
o strategie articulată în jurul unei concepţii ce înseamnă clar mult dincolo de mersul cu
bicicleta propriu-zis. Principalul factor constructiv în sensul demersului pragmatic al
acestei strategii este, credem, existenţa în municipiul nostru a unei comunităţi aparte de
utilizatori ai bicicletei. Prezenţa de ani buni şi mai ales vizibilitatea mediatică a acestei
comunităţi fac din ea partenerul ideal pentru instituţionalizarea conceptului de oraş
dedicat bicicletei, spre beneficiul mutual al comunităţii şi liderilor inspiraţionali.
Mai mult, suntem conştienţi că în viitorul imediat Clujul trebuie să urmărească
concentrarea economică bazată pe acumularea de resurse în poli de creştere conducând
inevitabil la modele de creştere clusterizată, ce funcţionează în logică centripetă. Clujul
trebuie să îşi gândească procesualitatea devenirii unui pol de dezvoltare naţional, în
raport cu teritorialitatea specifică a dezvoltării, şi prin experimente de tip pilot. Un astfel
de pilot de factură primordial administrativă poate fi funcţionalizarea Zonei
Metropolitane. Pilotul de leadership „VeloCluj”, pe care îl propunem, conduce cel mai
rapid şi eficient, credem, la conturarea pe căi formale şi informale a poziţiei de leader
(economic, social, cultural, spiritual) regional a municipiului nostru.
Am dori să atenţionăm decidenţii în domeniu că orice demers de natura leadership-ului,
atunci când este vorba într-adevăr de o viziune radical novatoare, presupune într-o
semnificativă măsură şi un exerciţiu de imaginaţie. Felul în care inovarea a devenit o
temă primordială a managementului şi guvernanţei contemporane sunt argumente
pertinente în acest sens. Iată de ce trebuie să pornim şi de la premisa că inhibiţiile legate
de necunoaşterea factorilor exogeni (de exemplu evoluţia problematicii regionalizării!)
inerenţi unui astfel de proces, sunt contraproductive contextual şi nu pot decât să ne
trimită la un raţionament conservator. Ori, în opinia noastră acesta nu este nici pe departe
spiritul adevărat al Clujului!
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1. Analiza preliminară
Cluj-Napoca este oraşul cu cea mai activă comunitate de biciclişti din România. Atât
instituţii publice cât şi organizaţii ale societăţii civile s-au angajat de-a lungul timpului în
numeroase acţiuni de încurajare a utilizării bicicletei. Aceasta se datorează în mare parte
spiritului inovator şi dinamic al populaţiei şi dorinţei de a trăi într-un oraş modern, cu
calitate de viaţă ridicată. În ciuda acestui fapt, procentul populaţiei care utilizează
bicicleta pentru deplasări cotidiene este scăzut. Noi facilităţi pentru biciclişti ar creşte
numărul utilizatorilor, ceea ce ar avea efecte deosebit de benefice asupra tuturor factorilor
de dezvoltare.
Analiza efectuată de Centrul pentru Studiul Dezvoltării Teritoriale (CSDT) din cadrul
Facultăţii de Studii Europene, arată că 23% din populaţia cu studii superioare, adică
cea care produce valoare adăugată mai mare şi care conferă creativitate şi dinamism
societăţii, declară că ar utiliza bicicleta pentru mersul zilnic la servici dacă ar exista
posibilitatea să o facă într-un mod sigur1. Acelaşi studiu arată că 73% dintre intervievaţi
asociază bicicleta cu un oras sigur şi sănătos, iar alţi 19% cu ideea de responsabilitate,
organizare şi respect2.
Bicicliştii în oraş înseamnă:
4% mai mult trafic
si pericol

4% Nu stiu

19%
Responsabilitate,
organizare si
respect

73% un oras mai
curat si mai
sanatos

Sursa: B. Murar, R. Barna, Der Einfluss der Fahrradfahrens auf das Urbane Bild, studiu CSDT,
martie 2013.

În general, oraşul în care se circulă cu bicicleta este văzut ca un oraş tânăr, sănătos, mai
sigur, mai curat şi care emană valori pozitive. Utilizatorii de bicicletă sunt în general mai
sensibili la toate problemele de mediu. Ei sunt mai sănătoşi, mai creativi şi mai implicaţi
în viaţa comunităţii, contribuind mult la formarea capitalului social, care ar trebui să fie
considerat o sursă inestimabilă şi pentru dezvoltarea armonioasă a oraşului nostru. După
o statistică realizată de ziarul Gândul, 30% dintre români posedă o bicicletă3.
1

CSDT a realizat în primăvara anului 2013 un studiu calitativ pe 74 de persoane cu studii cel putin de
master, dintre care 45 din firme multinaţionale prezente în Cluj şi restul din mediul universitar. Vezi B.
Murar, Der Einfluss des Fahrradfahrens auf das urbane Bild, CSDT, p.43.
2
Ibidem, p.46.
3
www.gandul.info, din 10.10.2013.
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Găsiţi că sunt mulţi biciclişti în Cluj? DA – 28%, NU – 72%

Această întrebare nu a avut menirea să lămurească dacă sunt sau nu sunt mulţi biciclişti
în Cluj, fiindcă „mulţi” este o noţiune relativă. Obiectivul nostru a fost, prin această
întrebare, să scoatem în evidenţă percepţia faţă de bicicletă. 72% din respondenţi afirmă
că nu sunt multe biciclete în Cluj, adică şi-ar dori, din motivele menţionate mai sus, să fie
mai multe.
Primăria Cluj are tot interesul în promovarea conceptului „VeloCluj” deoarece astfel
oraşul se poate individualiza şi desprinde de trendul dezvoltării oraşelor din România,
printr-o politică inovatoare, dar suficient testată în Occident. Proiectul nostru implică
costuri minime, dar poate aduce beneficii enorme în termeni de imagine, atât pentru oraş
cât şi pentru Primărie. Poate fi un atú important şi pentru „Clujul capitală culturală”,
cultura ne-fiind reprezentată doar de artă ci şi de stilul de viaţă al locuitorilor. Nu în
ultimul rând, economiile realizate la nivel individual şi public vor creşte nivelul de viaţă
al cetăţenilor şi ca urmare va creşte şi reputaţia Primăriei. Reputaţia va atrage atenţia
publică, iar Primăria va putea în viitor să acţioneze mai eficient, datorită consensului
creat de reputaţie.
Prin valorile umane pe care le promovează, bicicleta împinge la relativizarea valorilor
materiale, sursă de cele mai multe ori a inechităţilor acţiunilor politice legate de
guvernare. Ea are o influenţă importantă şi asupra ideii de putere, care dintr-una
individuală, închisă într-o maşină sau birou, devine o putere împărtăşită în comunitate şi
utilizată într-un scop comun. Ea asigură astfel şi o gândire pe termen lung, solidaritatea şi
obiectivele incluzând generaţiile viitoare. Mai mult, bicicleta influenţează nivelul
impozitelor şi taxelor datorită endogeneizării factorilor de producţie şi a diminuării
dependenţei de resursele externe4.
Programul european Bypad permite compararea sumelor investite de municipalităţi în
infrastructura pentru biciclete5. Astfel, în Olanda se investeşte puţin mai mult de 10
euro/an/cap de locuitor, iar media germană este de 5 euro/an, sumă care este luată ca
reper de numeroase alte ţări, chiar dacă investiţiile în infrastructura de biciclete au în

4
5

European Commission, Green Paper on Urban Mobility, SEC (2007)1209 – 25.9.2007.
Bypad, www.bypad.org
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Germania o istorie mai veche. Acestor sume investite de municipalităţi li se adaugă
investiţiile naţionale, după cum urmează:
Buget naţional/ locuitor/ an pentru politici ciclabile în 2002:
NL
2,33

S
1,2

N
10,72

CH
9,33

GB
1,92

F
0,8

RO
0

Sursa: Consiliul European al Ministrilor de Transport, Politiques nationales en faveur du vélo,
Ed. de l’OCDE, 2004, p.27.

Efortul pentru amenajările ciclabile într-o ţară ca România ar trebui să fie considerabile
pentru a-i ajunge din urmă pe vecinii din Vest, iar aceste investiţii nu doar că ar fi extrem
de benefice pe termen lung pentru dezvoltare, ci ar duce şi la crearea a numeroase locuri
de muncă pe termen scurt. Australia şi Stalele Unite investesc 26 euro/an/cap de locuitor
pentru a recupera înapoierea în acest domeniu, fiindcă au înţeles costurile mari ale noninvestiţiei în facilităţile ciclabile. Se pierde timp, bani, sănătate şi în special calitatea de
viaţă.
Utilizarea bicicletei în scop utilitar şi recreativ aduce o contribuţie importantă dezvoltării
urbane şi rurale. Prin efectele sale pozitive asupra mediului, sănătăţii, mobilităţii, asupra
economiei şi politicului, asupra culturii şi dinamismului regional, bicicleta este fără
îndoială instrumentul cel mai la îndemână pentru ameliorarea calităţii vieţii, fără efecte
negative şi cu costuri mici. Interesul pentru bicicletă devine pe zi ce trece mai mare, atât
pentru aspectul său ludic cât şi pentru cel utilitar. Bicicleta consumă puţin spaţiu, este
puţin costisitoare, bună pentru sănătate şi mediu, este mai eficientă pentru deplasările din
mediul urban şi prezintă un nivel scăzut de risc. Unele ţări, cum ar fi şi România, au
rămas din acest punct de vedere în urmă, atât în ce priveşte infrastructura cât şi
mentalitatea; bicicleta fiind văzută aici ca „maşina săracului”, în timp ce în ţările nordice
în special, datorită evoluţiei valorilor, „maşina este bicicleta săracului”6. Este însă evident
că evoluţia s-a realizat în paralel: dezvoltarea infrastructurii şi cea a mentalităţii;
elementul recunoscut ca cel mai descurajant fiind lipsa infrastructurii.

2. Exemple de Leadership
Un exemplu clasic de aglomeraţie, din afara Europei, orientată înspre bicicletă, este
oraşul Portland din SUA. Existenţa în acest oraş a unei adevărate culturi biciclistice a dus
de mult la formularea unor politici în favoarea bicicletei, care au devenit o tradiţie.
Datorită acestora, nu numai că oraşul a devenit „oraşul ciclistic” al SUA, ci beneficiază
de un design bike-friendly ca arhitectură şi planificare teritorială. Există aici United
Bicycle Institute, unde se învaţă despre tot ce ţine de tehnica şi facilităţile pentru biciclete
şi nu este de mirare că în 2008 funcţionau în regiunea oraşului 143 de firme producătoare
de biciclete sau componente, printre care Kinesis, Mountain Cycle şi Chris King
Precision Components7. „Cui îi este greu să pună un lanţ la bicicletă îi este şi mai greu
6
7

L. Mîndruţa, Maşina este bicicleta săracului, în: Dilema Veche nr. 325, 6-12 mai 2010, p. 8.
Alta Planning, The value of the Bicycle-Related Industry in Portland, www.altaplanning.com
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să-şi imagineze ce înseamnă această industrie în Portland”8 spunea primarul acestui
oraş, mândru atât de avântul economic al industriei locale pe această bază, dar şi de faptul
că prin aceasta oamenii au o calitate de viaţă mult mai mare decât în numeroase alte oraşe
mai bogate.
Amenajările ciclistice pot schimba destinele unor regiuni, aşa cum arată proiectul Interreg
„Cycling without frontiers”, prin care regiunea situată la graniţa dintre Austria, Ungaria şi
Slovacia a reuşit să iasă din situaţia periferică pe care i-o destinase lipsa de puncte majore
de interes, atât turistic cât şi industrial. Zona şi-a schimbat destinul prin realizarea unei
reţele transfrontaliere de cicloturism, pe marginea căreia funcţionează o mulţime de alte
puncte de atracţie turistică, manufacturieră şi artizanală. Dintr-o regiune periferică în
centrul Europei, ea a devenit acum unul din locurile de atracţie majoră pentru populaţia
Vienei şi a Bratislavei.

3. Bicicleta, o nevoie presantă a secolului XXI
Studiile efectuate de World Health Organization (WHO)9, ATOUT France10, Allgemeine
Deutsche Fahrrad Club (ADFC)11, Comisia Europeană12, Consiliul European13 şi multe
Universităţi din lume asupra impactului circulaţiei cu bicicleta, au demonstrat efectele
asupra diverselor domenii ale dezvoltării.
Influenţa bicicletei asupra factorilor de dezvoltare:

Economie (piaţa,
creştere, preţuri...)
Educaţie

Imagine (mobilitate,
siguranţă, dinamism)

Calitate de viaţă (siguranţă, mobilitate,
sănătate...)
Cultură (valori, norme...)

Bicicleta

Infrastructură (trafic,
energie, aprovizionare...)
Climat-Mediu

Politic (stabilitate, taxe...)

Sursa: adaptat după R. E. Guebler, Ch. Moeller, Standortmarketing: Konzeption, Organisation
und Umsetzung, Ed. Haupt, 2006, p, 51.
8

Ibidem.
World Health Organization (WHO), Quantifying the positive Health Effects of Cycling and Walking,
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/Transport-andhealth/activities/promotion-of-safe-walking-and-cycling-in-urban-areas/quantifying-the-positive-healtheffects-of-cycling-and-walking
10
ATOUT France, Special Economie du Velo, Paris, octobre 2009.
11
Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), Die Effekte Regelmaessigen Radfahrens, www.adfc.de
12
Commission Europeenne, Villes cyclables, villes d’avenir, DG Transport, 2000.
13
Conseil Europeen des Ministres des Transports, Politiques nationales en faveur du velo, Ed. de l’OCDE,
2004.
9
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1.1. Efectele bicicletei asupra economiei
„Oraşele care nu au un sistem eficient de transport durabil nu pot fi competitive
economic”14. A fost calculat că 8% din PIB-ul european se pierde datorită efectelor
externe negative ale transporturilor, din care 58% o reprezintă utilizarea maşinii
personale. Aceasta implică sume enorme de bani la nivelul comunităţii. Înlocuirea
maşinii cu bicicleta ar produce din acest punct de vedere o economie de 60 cenţi/km
parcurs15.
Toate cele cinci nevoi ale locuitorului urban (servici, locuinţă, mediu, mobilitate şi
petrecere timp liber) sunt puternic influenţate pozitiv de bicicletă. Piaţa globală a
bicicletei cunoaşte o creştere anuală de 4-6%, ea reprezentând în 2009 peste 130 milioane
unităţi vândute. Pe lângă acestea, trebuie să luăm în calcul câştigurile realizate de către
colectivităţile locale pentru staţionare, comunicare, gestiunea proiectelor, imagine etc.
Acestea reprezintă domenii de investiţie care creează locuri de muncă. Studiul efectuat de
American League of Bicyclists arată că nivelul locurilor de muncă astfel create nu este
inferior altor domenii de investiţii. Mai mult, acest studiu arată că construcţia
infrastructurii de biciclete crează de două ori mai multe locuri de muncă pe sumă alocată
decât construcţia infrastructurii pentru maşini16. În plus, oricine poate merge pe bicicletă,
iar aceasta nu necesită timp alocat special pentru mişcare, deoarece se poate face
mergând la şcoală sau la servici. Oamenii fiind mai sănătoşi, vor fi şi mai harnici şi mai
creativi.
Calculele efectuate de ATOUT France au arătat că economia bicicletei generează în
Franţa o cifră de afaceri de 5,6 miliarde euro pe an şi asigură 50.000 de locuri de muncă,
dintre care 28.000 directe17 (celelalte sunt create în activităţi conexe cum sunt
construcţiile, produsele agricole, curăţătorii şi alte servicii). La fel, American League of
Bicyclists a calculat economia bicicletei din SUA la 133 miliarde de dolari şi în plus,
arată că infrastructura pentru biciclete atrage alte investiţii, în special cele cu valoare
adăugată mare, datorită unui spaţiu stress-free, a posibilităţilor de relaxare şi a unui
mediu sigur şi sănătos pentru familii18. Este evident că alegerea locului de implantare a
unei firme ţine cont din ce în ce mai mult de calitatea de viaţă din regiune, pentru
atragerea personalului calificat.

1.2. Efectele asupra mobilităţii
Bicicleta contribuie la o mobilitate durabilă, sănătoasă şi sigură19. Ea a devenit cel mai
rapid mijloc de tansport în majoritatea oraşelor. Mai mult, infrastructura biciclistică este
14

The European Network for Cycling Expertise, http://www.velo.info/
M. Shayler, Costing the benefits: The value of cycling, Earth Ressources Team, Herefordshire, 1993, in:
Lightfootcycles, The Economic Benefits of Cycling, http://www.lightfootcycles.com/benefits-ofbiking/economic-benefits/
16
http://www.bikeleague.org/resources/reports/report_economics.php
17
ATOUT France, op. cit., p.274.
18
http://www.bikeleague.org/resources/reports/report_economics.php
19
Consiliul European, Action Plan on Urban Mobility, No. prev. doc. 10603/10.
15
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mai ieftină decât cea pentru maşini şi de aceea mai abordabilă pentru micile comunităţi
locale. Pe lângă avantajul oferit mobilităţii în general, este evident că în acest caz pot fi
luate în considerare nevoi de mobilitate mai individualizate, sporind astfel gradul de
integrare al zonelor din jurul unui centru. La nivel European, costul lipsei de fluiditate în
trafic este estimat la 2% din PIB, adică 120 miliarde de euro20.
Studiile arată că frecvenţa utilizării maşinii este importantă pe distanţe scurte: 50% din
deplasări sunt efectuate pentru distanţe mai mici de 5km. Ori, tocmai pe distanţe de până
la 6 km., bicicleta este cel mai rapid mijloc de transport în oraşe21.
1.3. Efectele asupra sănătăţii
Mersul pe bicicletă este un mijloc extrem de eficient în ameliorarea nivelului de sănătate
şi în reducerea costurilor de sănătate publică. Pedalatul ameliorează starea fizică şi
psihică, întăreşte încrederea în sine şi creativitatea. În Austria, a fost calculat că 5% de
parte modală realizată cu bicicleta reprezintă 405 milioane de euro economii doar în
domeniul sănătăţii. În Scoţia, unde se speră să se ajungă la o parte modală de 13% în
curând, cele 12 procente de diferenţă faţă de anul 2010 ar reprezenta anual aproape 2
miliarde de euro de economii în domeniul sănătăţii22. Un studiu realizat în Amsterdam a
arătat că 9 km pedalaţi pe zi în plus/persoană, reprezintă economii datorită scăderii
absenteismului şi a costurilor medicale de 31,7 milioane euro pe an23. Calculate pentru
minimum o jumătate de oră de pedalat pe zi, aceste sume se explică prin24:
- reducerea cu 50% a cardiopatiilor coronariene;
- reducerea cu 50% a riscului de diabet;
- reducerea cu 50% a riscului de obezitate;
- reducerea cu 30% a riscului de hipertensiune
- etc.

1.4. Efecte asupra educaţiei
Educaţia este la rândul său influenţată prin deschiderea şi prin dinamismul pe care
bicicleta le generează; un biciclist este mult mai atent la ce se petrece în jur deoarece
mediul său este mult mai larg, nefiind închis într-o cutie de metal. Studiile arată că
studenţii şi copiii care se deplasează de-a lungul zilei cu bicicleta dau rezultate mai bune
la învăţătură25. Mai mult, bicicleta este un instrument excelent pentru formele de educaţie
non-formală, apropiind oamenii de natură, facilitând mobilitatea şi oferind oamenilor o
perspectivă mai largă asupra sensului vieţii, scoţându-i din starea de simpli consumatori
şi dovedindu-le că lumea poate fi mai mult decât o simplă piaţă.
20

Ibidem.
Comisia Europeana, Villes Cyclables …
22
S. Kohlmeier et al., “Health in all Policies” in Practice: Guidance tools to quantifying the health effects
of cycling and walking, in: Journal of Physical Activity and Health, 2010, 7(suppl 1), S. 120-125.
23
Interface for Cycling Expertise, The Economic Significance of Cycling, VNG Uitgeverij, 2000.
24
Organizatia Mondiala a Sanatatii, Charte sur les transports, l’environnement et la sante, 1999.
25
Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), Radfahrende Kinder sind fitter in der Schule, www.adfc.de
21
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1.5. Efecte asupra mediului
Este evident că emisiile de carbon sunt nule, iar poluarea sonoră aproape de zero.
Comparaţie impact mod de transport, baza 100 (maşină particulară)
(număr călători pe kilometru parcurs)

Consum de spaţiu
Consum energie
Emisii CO2
Emisii Oxid de
azot
Emisii
hidrocarburi
Emisii CO
Poluare
atmosferică totală
Risc de accident

Maşină
100
100
100
100

Autobus
10
30
29
9

Bicicletă
8
0
0
0

Avion
1
405
420
290

Tren
6
34
30
4

100

8

0

140

2

100
100

2
9

0
0

93
250

1
3

100

9

2

12

3

Sursa: Rapport UPI Heidelberg, Ministerul German al Transporturilor, cit. CEMT, 2004.

1.6. Efecte asupra turismului
Bicicleta reprezintă mijlocul de locomoţie ideal pentru turism fiindcă de pe bicicletă
văzul, auzul şi mirosul pot fi impresionate în egală măsură. Pentru mulţi europeni
posibilitatea de a folosi bicicleta reprezintă un motiv foarte important în alegerea
destinaţiei unei vacanţe, iar impactul asupra zonei de sejur justifică investiţiile realizate
pentru primirea cicloturiştilor. În plus, facilităţile pentru biciclete au un efect important
asupra calităţii locurilor turistice, în principal:
- o mai bună posibilitate de mobilitate şi staţionare;
- un răspuns mai bun la aşteptările turiştilor cu o mentalitate „verde”;
- o mai bună adecvare la stilul vacanţelor moderne, dinamice.
Activităţile cicloturistice înlătură punctele de ruptură între locurile de interes turistic
major, dar şi pe cele sezoniere, după cum ne arată fluxurile cicloturistice din Germania
sau din unele destinaţii turistice consacrate cum sunt Ibiza, Cipru şi insulele Canare, care
şi-au mărit sezonul cu patru-cinci luni pe an. Este evident că în aceste condiţii şi
rentabilitatea celorlaltor activităţi creşte.

1.7. Efecte asupra planificării teritoriale
Economia bicicletei, cu numeroasele sale elemente (industrie, componente, asamblaj,
distribuţie) şi domenii de impact (mobilitate, turism, evenimente, mentenanţă,
infrastructură etc.), poate fi caracterizată ca o economie dispersată în spaţiu. Crearea
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infrastructurilor pentru bicicletă uşurează integrarea centrelor în zona înconjurătoare
deoarece bicicleta permite integrarea omului în acest spaţiu; contrar maşinii care doar
leagă două sau mai multe asemenea centre. În plus, utilizarea bicicletei este de 10 ori mai
eficientă decât transportul auto în ce priveşte utilizarea spaţiului26.

4. Obiectivele Proiectului
Obiectivele acestui proiect ţin cont în primul rând de nevoile unei societăţi moderne, de
posibilităţile oferite de o creştere a utilizării bicicletei, de nevoile specifice ale dezvoltării
judeţului Cluj si în primul rand de obiectul general fixat, creşterea calităţii vieţii.
Impactul bicicletei asupra domeniilor prioritare de dezvoltare ale Uniunii Europene
(Competitivitate, Transport, Resurse umane, Dezvoltare durabilă şi Mediu)
fundamentează alegerea obiectivelor noastre, în aşa fel încat acestea să fie compatibile cu
domeniile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune, conform
reglementărilor comunitare.
Obiectiv principal: cresterea calitătii vieţii
Viziune: creşterea utilizării bicicletei
Obiectiv strategic 1:
Schimbarea mentalităţii în favoarea
bicicletei

Obiectiv strategic 2:
Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete

Obiective specifice:
- ameliorarea securităţii rutiere;
- atenuarea problemelor de mediu;
- îmbunătăţirea calităţii aerului;
- reducerea congestiei în trafic;
- ameliorarea mobilităţii;
- reducerea costurilor legate de sănătate;

Obiective specifice:
- creşterea atractivităţii pentru investiţii;
- creşterea atractivităţii pentru mâna de
lucru calificată;
- creşterea atractivităţii pentru turişti;
- ameliorarea securităţii rutiere;
- reducerea congestiei în trafic;
- ameliorarea mobilităţii;
- reducerea costurilor legate de sănătate;
- reducerea costurilor legate de
dezvoltarea infrastructurii;
- scăderea costurilor care derivă din
efectele externe negative ale utilizării
maşinii.

Rezultatul proiectului: creşterea părţii modale a bicicletei până la 5% în 2020.

26

Consiliul European al Ministrilor de Transport, Politiques Nationales en faveur du Velo, CEMT, 2004.
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5. Analiza SWOT
Puncte tari:
-

comunitate biciclistică activă;
existenţa mediului universitar (inovativ, dinamic, formator de opinie);
multitudinea programelor de finanţare.

Puncte slabe:
-

voinţa politică: (priorităţi politice, finanţare, lipsă viziune, etc.);
reglementări în circulaţie (în sensul lipsei discriminării pozitive);
mentalitatea oamenilor;
nivel economic scazut = nivel nevoi de bază.

Oportunităţi:
-

creştere preocupare pentru sănătate;
trend creştere utilizare bicicletă;
trendul european înspre durabilitate şi ecologie  finanţări;
mobilitate la nivel european = schimbare mentalitate populaţie.

Ameninţări:
-

imobilitate politică;
ieftinire maşini şi benzină (Ex: programul rabla);
costurile mari ale non-investiţiei în facilităţile pentru biciclete.

Strategia noastră este una de tip complex, în care ne bazăm pe punctele tari, încercăm să
profităm de oportunităţi, încercăm să transformăm punctele slabe în tari şi să minimizăm
impactul ameninţărilor.
Punctul forte identificat de noi se bazează pe locuitorii oraşului, oameni evoluaţi şi
educaţi, care după ce şi-au satisfăcut nevoile de bază, materiale, au nevoie să şi le
satisfacă şi pe cele superioare, spirituale şi legate de calitatea vieţii.
Unul din punctele slabe, dar cu valenţe demobilizatoare puternice, este lipsa voinţei şi
viziunii politice în sensul dezvoltării pe termen lung.
Deşi majoritatea oportunităţilor provin tot din direcţia locuitorilor oraşului, o oportunitate
care nu trebuie neglijată este finanţarea europeană pentru astfel de proiecte.
O ameninţare puternică la adresa dezvoltării în general provine tocmai din costurile mariale non-investiţiei în infrastructuri biciclistice, ceea ce va produce impulsuri negative
asupra oricărui proiect de dezvoltare viitor.
Aşadar, pentru creşterea calităţii vieţii noastre, Primăria Cluj trebuie să se angajeze în
realizarea proiectului VeloCluj, sprijinindu-se pe angajamentul nostru şi al oamenilor
activi din Cluj. Punctul slab (viziunea şi voinţa politică) vor fi astfel transformate în
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puncte tari, utilizându-le în prealabil pe cele existente (locuitorii oraşului). În acelaşi
timp, vor fi eliminate principalele ameninţări (costul non-investiţiei în facilităţi
biciclistice) şi având la dispoziţie oportunităţi reale în domeniu, plus multiplele
posibilităţi de finanţare europeană, în cazul unui start bun, ar putea asigura detaşarea şi
diferenţierea competitivă faţă de alte oraşe din România.

6. Identificarea Problemelor Strategice Cheie (PSC)
Lipsa utilizării bicicletei:
1. lipsa infrastructurii
2. lipsa mentalităţii
1. Lipsa infrastructurii:
- lipsă voinţă politică
- lipsă facilităţi
- lipsă investiţii
2. Lipsă mentalitate:
- lipsă educaţie (mobilitate, sănătate, ecologie, ...)
- lipsă conştientizare avantaje
- lipsă promovare

7. Analiza potentialului de avantaj competitiv al orasului

Bicicleta

siguranţă, incluziune,
sănătate, spaţii stress-free
mediu, spaţii verzi, agrement

Creşterea
Calităţii
Vieţii

mobilitate, descongestionare trafic
servicii publice, democraţie

Investiţii
Atractivitate

Mână de lucru calificată
Turişti
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Concentraţia populaţiei în oraşe este un indicator de bază a atractivităţii oraşului, puterea
de a atrage oameni şi idei fiind una din caracteristicile oraşelor de-a lungul istoriei27.
Populaţia unor oraşe scade, a altora creşte, însă pe lângă dinamica naturală, există
numeroase fluxuri migratorii. Unii oameni se deplasează în căutarea unui loc de muncă,
iar alţii în căutarea unui loc mai bun de trăit. Globalizarea a dus la pierderea caracterului
unic al oraselor, care au ajuns sa concureze pe o piata globala, pentru atragerea si fixarea
resurselor. Pentru aceasta, orasele trebuie sa ofere conditii pentru ca resursele interne sa
ramana si sa-si dezvolte activitatile, iar cele externe sa vada aici posibilitati mai bune de
dezvoltare decat in alte locatii. In general, aceste resurse sunt investitiile, mana de lucru
calificata si turistii, toate aceste trei categorii aducand bani, activitati si dinamism in
regiune si platind taxe, cu care autoritatile publice pot lucra pentru a ameliora in
continuare atractivitatea urbana. Oraşele unde viaţa e plăcută au succes şi pe plan
economic28.
Calităţile estetice ale oraşului funcţionează ca şi catalizatori pentru creşterea economică,
de aceea orasele trebuie sa investeasca în cultură, posibilitati de relaxare si de petrecere a
timpului liber, mobilitate şi mediu. “Un oraş nu este doar un concept geografic, o
determinare spaţială, o aglomerare de clădiri şi birouri. Un oraş respiră atmosfera
urbană. Oraşele sunt – tradiţional – centre de comerţ, activităţi, artă, cultură, trecut şi
viitor. Atmosfera urbană este determinată de un labirint de schimburi dinamice între
toate aceste funcţii, între lucru şi loisir, individualitate şi colectivitate, servicii publice şi
private”29. De aceea, cu cât oamenii, firmele şi turiştii devin mai mobili, datorită
dezvoltării tehnologice, sociale şi politice, competiţia între oraşe se joacă la scară tot mai
mare. „The city is in fact a collection of locations”30 deoarece oamenii, firmele şi turiştii
iau în considerare numeroşi factori pentru a veni şi a se stabili într-un oraş, însă aceşti
factori se influenţează reciproc, cu atât mai mult cu cât atractivitatea unui loc poate fi
afectată de cea a altui loc din vecinătate. De aceea, orice oraş are nevoie de un echilibru
între diversele sale funcţiuni (loc de viaţă, de vizitat sau de activităţi economice), mai ales
că monofuncţionalitatea şi-a dovedit limitele, în special în cazul fluctuaţiilor economice
sau a schimbărilor exogene31.
Dezvoltarea oraşelor este din ce în ce mai strâns legată de atractivitatea acestora,
deoarece regiunile şi oraşele se găsesc acum într-o competiţie deschisă, pe o piaţă liberă.
Atractivitatea nu trebuie însă confundată cu competitivitatea deoarece ultima noţiune
priveşte îndeosebi aspectul economic, cantitativ, în timp ce atractivitatea urbană îl
include pe primul, dar merge mai departe, înspre aspecte calitative, cum ar fi calitatea
vieţii sau imaginea orasului. De aceea, strategiile de dezvoltare trebuie să se concentreze,
pe lângă aspectele economice, şi pe cele culturale, sociale, de mediu, pentru a creea un
climat primitor şi sigur pentru oameni, pentru că prin ei este asigurată stabilitatea
economică şi succesul oraşului în viitor.
27

T. Brandmuller & B. Feldmann, The Urban Audit – measuring the quality of life in European Cities,
IAOS Conference, 2008.
28
D. Tremblay, M-U. Proulx, Le Positionnement de Saguenay, Promotion Saguenay et CLD, octobre 2004.
29
Van Baxtel, cit. V. Vles (coord.), Attractivite et recomposition des territoires touristiques, Projet du
contrat MSHA 2011-2014, p.6.
30
Ibidem.
31
Ibidem, p.8.
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8. Propuneri de programe operaţionale şi acţiuni
Prin efectele sale pozitive asupra mediului, sănătăţii, mobilităţii, asupra economiei şi
politicului, asupra culturii şi dinamismului regional, bicicleta este fără îndoială
instrumentul cel mai la îndemână pentru ameliorarea calităţii vieţii, fără efecte negative şi
cu costuri mici.
8.1. Desemnarea unei persoane competente din Primărie ca „Mr. Velo”,
angajat al cărui scop să fie susţinerea şi promovarea bicicletei.
8.2. Propuneri infrastructură
Cel mai descurajant element pentru utilizarea bicicletei este lipsa infrastructurii. Pentru ca
oamenii să aibă curajul să folosească bicicleta ca mod de transport normal, este nevoie de
o reţea de piste ciclabile integrate şi continue. Aceasta asigură viteza deplasării şi
siguranţa necesară, separând bicicliştii de traficul auto. Pe străzile mari pot fi amenajate
piste separate, iar pe cele mici se poate impune prioritate bicicletelor. Pe străzile cu sens
unic bicicletele să fie autorizate să circule în contrasens, şi, în general, să nu fie autorizată
construcţia şi repararea străzilor care nu includ în proiect piste de biciclete.
Semnalizarea şi informaţiile necesare circulaţiei cu bicicleta precum şi mobilierul de
staţionare reprezintă elemente stimulatoare pentru utilizarea bicicletei, serviciile de
poliţie trebuind să fie sensibilizate asupra acestor nevoi. Miniştrii CEMT (Consiliul
European al Miniştrilor de Transport) au observat că cicliştii plătesc un tribut mult mai
mare accidentelor rutiere decât ceilalţi utilizatori, datorită vulnerabilităţii lor32.
Propunerile noastre ar fi:
- reducerea vitezei pentru autoturisme
- segregarea circulaţiei
- educaţia atât a automobiliştilor cât şi a cicliştilor
- şi mai ales la început, cum suntem noi, printr-o discriminare pozitivă a
bicicliştilor faţă de automobilişti, tocmai pentru a-i pune pe poziţii de
egalitate.

8.3. Legătura cu transportul public
Articularea utilizării bicicletei cu transportul public stă la baza concepţiei unui transport
urban modern. De aceea, concepţia unei reţele de transport integrate, pentru a asigura
legătura între cele două moduri este esenţială. Au existat unele acţiuni în acest sens şi la
Cluj, prin furci port-bicicletă în faţa autobuselor, care însă fiind prost făcute (în special
sistemul de prindere care necesită 2-3 minute/bicicletă), au fost inutilizabile. Studiul
CEMT (2004) arată că în Olanda, 35% din clienţii căilor ferate merg la gară cu

32

CEMT, 2004…, p.25.
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bicicleta33. Un alt exemplu poate fi gara din oraşul Munster, unde a fost construit un garaj
păzit cu 3.000 de locuri, în care există un atelier de reparaţii şi o spălătorie gratuită pentru
biciclete.
Propunerea noastră ar fi ca:
- pe mijloacele de transport in comun sa fie create posibilitati de transport velo;
- infrastructura de biciclete sa lege si principalele noduri de legatura ale
transportului public;
- sa fie create facilitati de stationare in aceste locuri.

8.4. Alte acţiuni importante
Majoritatea acţiunilor destinate încurajării utilizării bicicletei se bazează pe resursele
existente. Trebuie:
- se se ţină cont mai mult de biciclişti, in orice situatie;
- să le fie acordată prioritatea în planurile de gestiune ale circulaţiei;
- restructurarea spaţiului rutier să fie axată înspre accesibilitatea şi siguranţa
cicliştilor;
- să se ţină cont de posibilitatea orientării unor resurse înspre proiecte
biciclistice.
Autorităţile pot iniţia acţiuni de tipul bike to work, în care măcar în centrul oraşelor
oamenii să fie încurajaţi să meargă la servici cu bicicleta, bike to school, în care studenţii
şi elevii să utilizeze bicicleta ca mijloc de transport, şi în general să se implice in orice
eveniment de acest tip, cum ar fi de ziua mediului, de ziua fără maşini, de ziua
pământului etc.

8.5. Propuneri de promovare a bicicletei
Deşi în România bicicleta nu este văzută ca un mod „normal” de transport, bicicleta
trebuie promovată în legatură cu un mod de viaţă dinamic şi modern, legat de preocupări
precum economia de energie, protecţia mediului, o viaţă sănătoasă şi sigură. Este nevoie
de o schimbare de atitudine din partea autorităţilor şi a oamenilor. Nu trebuie însă uitat
că autorităţile care promovează utilizarea bicicletei trebuie să o însoţească cu măsuri
coerente legate de siguranţă în trafic, altminteri, doar încurajează accidentele.
Propunerea noastră:
- un program de comunicare al Primăriei care să arate că bicicleta este un mod
de transport practic, sigur şi agreabil;
- reabilitarea imaginii biciclistilor prin atenţie, vizibilitate şi avantaje în trafic.

33

Ibidem, p.35.
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8.6. Propuneri de coordonare a acţiunilor
Politica în favoarea bicicletei necesită intervenţia mai multor actori instituţionali şi
regionali, de aceea este necesară organizarea unui Forum Regional, pentru iniţierea
unui grup de lucru, care să asigure coordonarea acţiunilor.
Raportul CEMT (2004) subliniază că pentru a reuşi implementarea unor politici în
favoarea bicicletei este nevoie de integrare şi coerenţă între politicile de transport, de
amenajare a teritoriului, de mediu, de sănătate etc., deoarece bicicleta având impact
asupra tuturor acestor aspecte, ele trebuie să se articuleze între ele. Realizarea
infrastructurii biciclistice ar trebui să fie însoţită de posibilităţi de staţionare, încurajarea
intermodalităţii, măsuri pentru descurajarea utilizării maşinii, promovare etc., eventual şi
printr-un angajament voluntar al diverşilor actori.

8.7. Propuneri de finanţare
În general finanţarea programelor de încurajare a utilizării bicicletei se axează pe
realizarea infrastructurii, pe educaţie şi pe promovare. Numeroase ţări au procente fixate
din bugetul Ministerului Transporturilor dedicate infrastructurii biciclistice, cei mai mari
investitori fiind însă autorităţile locale şi regionale, din bugetele alocate pentru educaţie,
sănătate, mediu, sau din taxe locale. În Franţa, de exemplu, Statul se obligă să participe
cu până la 35% la orice proiect local care urmăreşte încurajarea bicicletei34. În plus,
numeroase oraşe şi comune susţin financiar cluburile şi asociaţiile biciclistice locale, care
au experienţă în domeniu. În plus, Uniunea Europeană, prin fondurile structurale şi de
Coeziune susţine acţiunile în favoarea bicicletei şi prin numeroase programe operaţionale
(POR, Mediu, Energie, etc.) le finanţează. De exemplu, aproape jumătate din fondurile
pentru energie regenerabilă sunt absorbite prin proiecte legate de bicicletă.
Propunerea noastră ar fi ca 5% din bugetul local să fie orientat înspre
măsurile legate de incurajarea utilizării bicicletei.

8.8. Organizarea Forumului Regional
Forumul Regional este momentul în care actorii judeţului Cluj (la început), cu susţinerea
Primăriei Cluj, se vor întâlni pentru a schimba informaţii în legatură cu acest proiect.
Reprezentanţi ai autorităţilor locale, a diverselor organisme însărcinate cu sănătatea,
educaţia, siguranţa, mediul, turismul şi mediul de afaceri, vor fi invitaţi să participe la
formarea unui nucleu voluntar de lucru pentru creşterea utilizării bicicletei. El ar avea
deocamdată rolul de a coagula niste forţe în jurul acestui proiect, pentru ca în următorii
ani să poată demonstra valabilitatea sa.

34

Ibidem, p. 41.
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Ambasada Olandei la Bucureşti va fi unul din coorganizatorii acestui eveniment, după
modelul US-Dutch Thinkbike workshops35. Înaintea Forumului Regional, timp de două
zile, experţi olandezi, împreună cu actorii locali interesaţi, vor analiza situaţia de pe teren
şi vor prezenta apoi în cadrul Forumului, concluziile lor. Perioada propusă pentru
organizarea acestui eveniment este Iunie 2014.
Propunerea noastră ar fi ca Primăria Cluj să se implice activ în organizarea
Forumului pentru luna Iunie 2014.

Concluzii
Primăria Municipiului Cluj-Napoca are tot interesul să îşi asume rolul de leader
regional pe un palier de LEADERSHIP SOCIO-CULTURAL regional şi gradual
naţional, într-un domeniu pe deplin controlabil şi aducător de beneficii multiple cu
costuri minime, PROMOVAREA BICICLETEI CA MOD DE VIAŢĂ. Dincolo de
multiplele avantaje de ordinul reducerii costurilor de transport, de decongestionare a
principalelor artere de circulaţie ale oraşului, de câştiguri materiale colaterale, ca să nu
spunem de capitolul sănătate, mediu sau capital social, o minimă investigaţie în ţările
dezvoltate şi cu tradiţie consolidată în domeniu, indică faptul că trasportul velo reprezintă
în fapt mult mai mult decât o pură opţiune de transport. Este în fapt o declaraţie asupra
concepţiei de viaţă a celor mai dinamice şi progresiste categorii sociale, cu impact maxim
asupra vieţii economice în arealul investigat. Avantajele asumării leadership-ului în acest
domeniu nu se limitează la avantajele competitive de netăgăduit, ci merg mai departe,
înspre un câştig de notorietate pe termen lung pentru Primăria Clujeană. Notorietatea,
stând la baza producerii şi mobilizării capitalului social, este capabilă să le transforme în
avantaje comparative, de durată.
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