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Cargo bicicleta, agent de schimbare a
mobilităţii urbane
(Valentin Voinica, Ioana Cioloca – Municipiul Alba Iulia)
This presentation reflects only the author’s view and the Innovation and Networks Executive
Agency (INEA) is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Conferinta on-line:
E- Mobilitate
14.05.2020

1. Cargo bicicleta –
un nou mijloc de transport?

• La sfârşitul
anilor ‘50, au
intrat în
regres
datorită
înlocuirii cu
furgonetele
auto

• Cargo bicicletele
au apărut la
începutul
secolului XX,
cunoscând o
dezvoltare
majoră în
perioada
interbelică
https://mechaniccycling.com/blogs/blog/a-visual-history-of-the-cargo-bike

• Au reapărut la începutul anilor 2000 şi
au recâştigat popularitate, deoarece
folosesc un nou design, noi materiale
şi tehnologii (ex. Cadre, schimbătoare
de viteză, frâne, acumulatori, motoare
electrice de ajutor) fiind extrem de
versatile.
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Ce este? Diferite tipuri de cargo biciclete
• Cargo bicicletele sunt mijloace de mobilitate care au fost
proiectate cu scopul de a transporta persoane si marfă de diferite
dimensiuni şi greutăţi.
•

Utilitara (Short John)

Spate alungit

Long John

Cargo bicicletele pot avea diferite forme, care variază de la cele
tradiționale alungite cu două roţi (bicilete utilitare, “short john”, cu
coada sau alungite “long john”), la modele cu trei roți gen tricicletă
(biciclete cu cutie sau “Backfiets”)și la cele personalizate cu patru
roți, cu asistare electrică la pedalare, folosite în scopuri
comerciale.

• Prețurile acestor cargo biciclete variază în funcție de capacitatea
pe care o au și greutatea pe care o pot transporta.

3 roti cu cutie
(backfiets)

4 roti – sarcini
mari

• Astfel, pe piață există biciclete cu prețuri cuprinse între 1000€ 2000€ (mărfuri ușoare, până la 80 kg) și biciclete cu prețuri între
2000€ - 12000€ capabile să transporte până la 350 kg.
• Prin utilizarea acestui tip de biciclete, se pot aborda probleme
legate de mediu, logistică, trafic și problematici sociale cu care se
confruntă multe orașe europene și se oferă o nouă viziune asupra
mobilității, transportului alternativ și calității vieţii.
@CycleLogistics
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Alternative locale

Mini cargo

Senior

Cargo adult
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De ce cargo bicicletele?
•
•
•
•
•
•

Uşurinţa în utilizare;
Accesibilitate în locuri unde nu se poate merge cu autoturisme;
Stabilitate şi siguranţă;
Preţ convenabil şi uşor de întreţinut;
Ecologice, imbunatatesc starea de sanatate;
Preferate de familii, IMM-uri, organizații neguvernamentale,
administrații publice locale și companii logistice;
• Soluție logistică şi de mobilitate urbană eficientă;
• Declanșează o nouă cultură a bicicletelor, promovând concepte
de întreprindere socială, implicare a cetăţenilor și transformare
a spațiilor publice.
• Prin natura lor, sunt vizibile și mobile, reușind să atragă atenția,
să trezească curiozitatea oamenilor și să inspire un model de
bună practică în rândul fiecărui cetățean sau turist.
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2. Domenii de utilizare
(ce pot fi sprijinite de autorităţile locale)

@CycleLogistics

2.1. Domeniul alimentației
• Serviciile de alimentație au
fost printre primele care au
identificat potenţialul şi
stimulat utilizarea cargo
bicicletelor în oraşe.
• Acestea pot fi utile în
aproape toate aspectele
lanțului de aprovizionare,
inclusiv livrarea
ingredientelor,
comercializarea stradală de
alimente, servicii de curierat,
gestionarea și reciclarea
deșeurilor alimentare.
Rita Bringt’s, Viena - catering

Bicicleta cu talent – Deva, Alba - cafenea

@CycleLogistics

8

2.2. Comerțul cu amănuntul
• Micii comercianţi locali se confruntă cu concurenţa
sporită din partea comerţului electronic;
• Mulți comercianți locali cu amănuntul locali sunt în
căutarea unor modalități de a-și îmbună-tăți calitatea
și atractivitatea serviciilor, printr-o conexiune directă
cu clientela lor;
• Pentru unii comercianți cu amănuntul, cargo bicicleta
a fost o parte importantă a acestui proces de
transformare a afacerii;
• Marketing eficient;
• Prin avantajele oferite, precum posibilitatea livrării
produselor la mici magazine stradale, flexibilitatea în
mișcare, potențialul de promovare și costurile reduse
privind achiziția şi exploatarea, cargo bicicletele au
devenit parte integrantă a afacerii.

Floraria “Bike & Bloom” - Copenhaga
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• Operațiunile logistice sunt arterele
vitale ale orașelor;
• Deși acest mod de mișcare contribuie
la congestii, poluare și conflicte în
trafic, aceşti factori pot fi abordaţi şi
diminuaţi prin utilizarea cargo
bicicletelor, care sunt perfect
adaptate în acest scop şi au un
potenţial enorm de a prelua aceste
servicii.
• Dacă curierii care utilizează biciclete
sunt de mult o constantă în peisajul
urban, achizițiile recente de flote de
cargo biciclete de către marile
corporații internaționale de logistică
dovedesc că acest nou mod de
transport de bunuri și mărfuri este
îmbrățișat la toate nivelurile şi
reprezintă o soluţie pe termen lung.
Kurierzcentrale, Elvetia – integrare
intermodala tren – cargo biciclete

2.3.Logistică
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• În multe zone din
Europa, cargo bicicleta
înlocuiește
autovehiculele,
promovând conceptul
de a circula fără
automobile.
• Având potențialul de a
transporta copii,
alimente, jucării sau
animale de companie
(uneori toate odată)
datorită capacității lor
ridicate de încărcare,
cargo bicicletele
redefinesc mijloacele
de transport pentru
familia urbană
modernă.
Oslo’s Baby Bike Meetup
(Asociaţia de Întâlnire a
Bicicliştilor din Oslo cu Copii)

2.4. Familia
Cargo bicicletele reprezintă soluția
perfectă pentru rezolvarea multora
dintre nevoile logistice zilnice ale
familiilor care trăiesc în mediul
urban.

@CycleLogistics
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2.5. Comunitatea
• Proiectate cu scopul de a transporta oameni și bunuri, cargo
bicicletele s-au dovedit a fi folositoare şi în dezvoltarea de
idei.
• Întreprinderile sociale, grupurile comunitare și organizațiile
de voluntariat au adoptat cargo bicicletele ca soluții utile în
procesul de responsabilizare civică și creare de legături
puternice între cetățeni, în derularea de activități la nivel local
sau extins.
• Cu peste 1.200 de filiale în mai mult de 40 de țări, asociaţia
„Pedalând la orice vârstă” a folosit ricşa, o variantă de cargo
bicicletă, pentru a facilita socializarea între generații și a
impune o nouă abordare a sănătății mintale în rândul
vârstnicilor.
• La filiala din San Sebastian, persoanele vârstnice și cele
cu dizabilități, au posibilitatea de a fi plimbate cu bicicleta de
personalul de îngrijire medicală la domiciliu, voluntari locali
și familii de voluntari, oferindu-le oportunitatea de a
participa la viața socială și de a se bucura de aerul curat.
@CycleLogistics
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2.6. Sectorul public
• În calitate de angajatori, actori economici și autorități de
reglementare, administrațiile publice au posibilitatea de a
demonstra potenţialul unui astel de instrument simplu şi de a
formula propuneri de politici publice alternative pentru a încuraja
mersul cu cargo bicicleta, ca o modalitate durabilă și prietenoasă
cu mediul înconjurător.
Fie că ne referim la relocarea
anumitor echipamente, la
salubrizarea stradală sau la
găzduirea unui ghişeu de
informații adhoc, orașele pot
utiliza cargo bicicletele ca o
soluție inovatoare sustenabilă,
flexibilă și eficientă, dar şi ca o
alternativă viabilă la transportul
auto.
Biblioteca stradala, Strasbourg

Recicleta
@CycleLogistics
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3. Ce poate să facă
administraţia unui oraș?

@CycleLogistics

Decizii Și modele locale

Dl. Voicu Paul – Viceprimar cu atributii
de Primar, Municipiul Alba Iulia

• Promovarea utilizării cargo bicicletelor de către
autoritățile publice implică costuri reduse, riscuri
scăzute și beneficii vizibile;
• Cargo bicicletele prezintă un potențial relativ
neexploatat, necesitând investiții minime din partea
autorităților locale, în special în raport cu alte vehicule
electrice;
• În procesul de transformare a orașelor în comunități
mai sănătoase, mai eficiente și sustenabile, factorii de
decizie pot explora potențialul enorm al cargo
bicicletelor;
• Primarii se orientează în administrarea orașelor spre
binele comun, cu profesionalism și pasiune, putand fi
impreuna cu alti lideri locali, formali sau informali,
modele si agenti ai schimbarii;
• De obicei, primarii au la dispoziţie instrumente prin
care pot influența dezvoltarea orașului, fiind capabili
să încurajeze și să promoveze utilizarea cargo
bicicletelor în orașele lor.
@CycleLogistics
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Instrumentele administratiei
locale pe scurt
• Prin cadrul de reglementare şi impozitare locală, politicile de
achiziție şi acţiunile de promovare, primarii sunt capabili să
dezvolte inițiativele de mobilitate alternativă. Utilizarea de
instrumente inovative de creștere a folosirii cargo bicicletelor va
avea un impact pozitiv asupra sectorului public, al firmelor care
activează în domeniile de alimentație, logistică, comerț și vor
aduce beneficii comunității locale.
• Cargo bicicletele reprezintă mai mult decât o soluție logistică şi
de mobilitate urbană eficientă, deoarece declanșează o nouă
cultură a bicicletelor, promovând concepte de întreprindere
socială, implicare a cetăţenilor și transformare a spațiilor
publice.
• Administratiile locale au multe modalități prin care pot să
încurajeze și să promoveze utilizarea cargo bicicletelor în
orașele lor.
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3.1. Reglementări la nivel local
• Jurisdicția unui oraș asupra reglementării locale poate avea
o influență considerabilă asupra vieții orașului;
• De la cele dedicate serviciilor sociale, la cele privind
utilizarea terenurilor sau lucrările publice de infrastructura
si mobilitate, servicii publice, reglementările locale pot fi
folosite pentru a încuraja promovarea cargo bicicletelor și
inițiative similare;
• De exemplu, un număr din ce în ce mai mare de primari și
consilieri locali ai orașelor pot propune şi testa în
conformitate cu atribuțiile acestora și cu legislația în
vigoare, limitari de viteza in zone centrale, sau închiderea
unor artere circulației auto și redarea spațiului public
cetățenilor, pietonilor şi bicicliştilor;
• Reglementarile trebuie sa tina cont si de cresterea
sigurantei in trafic.

@CycleLogistics
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Ex. Strasbourg
• Legislaţia franceză nu diferenţiază cargo bicicletele de alte biciclete;
nu există restricţii de utilizare, vârstă, linii speciale, sau permis;
• Majoritatea deciziilor de organizare a circulaţiei pe drumurile publice
sunt semnate de primar;
• Vehiculele cu ajutor electric au viteza limitată la 25km/oră;
• Toate bicicletele trebuie să aibă lumini şi căştile sunt obligatorii
pentru copii;
• Trebuie autorizaţie pentru mici afaceri pe drumurile publice;
• Început după 1970, sistemul de piste de biciclete are aproape 700km,
86 de trasee turistice, infrastructură de parcare şi semnalizare;
• Sistemul de închirieri de biciclete include deja cargo biciclete, care se
pot închiria pentru 1 oră sau 1 zi;
• Oraşul dispune de un sistem de monitorizare şi modelare a traficului,
urmând să integreze şi traficul de biciclete;
• Traficul auto este interzis în zona centrală istorică;
• Planul de dezvoltare este integrat cu cel de urbanism şi cel
mobilitate, ce include un masterplan pentru biciclete.
@CycleLogistics
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3.2.Impozitare și subvenții:
• Deși sistemul fiscal de la nivel municipal variază de la țară la
țară, pot exista oportunități de a influența preferințele pieței
cu privire la rezultatele dorite prin intermediul politicii fiscale
individuale și de afaceri.
• De la taxele de fluidizare a traficului la impozitele ce
recompensează consumatorii ce aleg produse şi servicii
sustenabile, municipalitățile joacă un rol important în
orientarea și influențarea politicilor fiscale la toate nivelurile
de guvernare.
• Subvențiile, pe de altă parte, pot oferi un sprijin mai
direcționat, prin finanțarea concretă a rezultatelor dorite.

@CycleLogistics
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3.3. Informarea
• Față de alte niveluri de
guvernare, politicienii de la
nivelul municipiilor ocupă o
poziție preferențială, fiind
aproape de alegătorii lor.
• Primarii și membrii consiliilor
locale au puterea și capacitatea
de a răspândi și promova idei,
îndeplinind simultan atât atribuții
în calitate de factori de decizie
publică, cât și rolul de modele
publice;
• Prin colaborare, aceștia pot avea
un rol influent, fie prin simpla
deținere a unei cargo biciclete
sau prin stabilirea unei strategii
municipale de comunicare și
promovare a avantajelor cargo
bicicletelor. Ex. Evenimente,
competiții
@CycleLogistics
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3.4. Achizițiile publice
• Politica de achiziții publice reprezintă un
instrument de lucru puternic, de cele mai multe ori
nevalorificat la potențialul maxim.
• În cadrul procedurilor de achiziții publice,
municipalităţile pot şi utilizează factori precum cel
al emisiilor, prin care pot să încurajeze procurarea
de bunuri și servicii ecologice, prietenoase cu
mediul.
• În domeniul logisticii, de exemplu, achizițiile
publice au potențialul de a sprijini atât micile
companii locale de mobilitate urbană, dar și de a
obliga companiile logistice internaționale să adopte
utilizarea cargo bicicletelor, inclusiv cu asistență
electrică.

@CycleLogistics
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In loc de concluzii

15,4 ani
Vechimea parcului auto in Romania (8% sub 6 ani)

3 – 5 km
Distanta medie pt. > 70% din deplasari; 1 pers., <10kg

33,7 km/ora
Viteza urbana medie (Bucuresti 22 km/ora; 12km ora varf)

1500 €/ an (Olanda)
Economie anuala a unei familii care utilizeaza cargo bicicleta

Iulie 2017; mlpda.ro
In consultare: Ghid metodologic - infrastructurã pentru biciclete

“

Dacă faci mai multe drumuri, vei
avea mai mult trafic.

Un număr nesfârşit de clădiri verzi,
nu fac un oraş sustenabil.

Pune întâi viaţa, apoi spaţiul şi apoi
clădirile – altfel nu merge!

Jan Gehl

Despre cargo
biciclete
un ghid
pentru
primari

Despre CCCB
• Proiectul City Changer Cargo Bike se bazează pe potențialul nelimitat
pe care îl oferă cargo bicicletele, promovând utilizarea acestora în
sectorul public, privat și comercial. Având susținerea programului
Orizont 2020, proiectul CCCB reunește o echipă de 20 de parteneri
din Norvegia până în Grecia și din Regatul Unit până în Bulgaria;
• Aprofundând cele mai bune practici din Europa, proiectul va informa
și conștientiza comunitățile locale cu privire la avantajele cargo
bicicletelor, sprijinind iniţiativele locale dedicate acestora şi gradul
lor de utilizare, încurajand activități și acțiuni de dezvoltare inovative
care vor permite derularea de operațiuni logistice sustenabile,
îmbunătățirea utilizării spațiilor publice și reducerea congestiilor de
trafic, implicând în același timp cetățenii.
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