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Despre noi
Proiectul City Changer Cargo Bike (CCCB; Cargo 
Bicicleta, Agent de Schimbare a Oraşului) se bazează pe 
potențialul nelimitat pe care îl oferă cargo bicicletele, 
promovând utilizarea acestora în sectorul public, 
privat şi comercial. Având susținerea programului 
Orizont 2020, proiectul CCCB reuneşte o echipă de 20 
de parteneri din Norvegia până în Grecia  şi din Regatul 
Unit până în Bulgaria. 

Aprofundând cele mai bune practici din Europa, 
proiectul va informa şi conştientiza comunitățile 
locale cu privire la avantajele cargo bicicletelor, 
sprijinind iniţiativele locale dedicate acestora şi 
gradul lor de utilizare. Astfel, se vor încuraja activități 
şi acțiuni de dezvoltare inovative care vor permite 
printre altele, derularea de operațiuni logistice 
sustenabile, îmbunătățirea utilizării spațiilor publice 
şi reducerea congestiilor de trafic, implicând în acelaşi 
timp cetățenii.
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Ce este o cargo 
bicicletă?

Cargo bicicletele sunt mijloace de mobilitate care au 
fost proiectate cu scopul de a transporta marfă de 
diferite dimensiuni. Cargo bicicletele pot avea diferite 
forme, care variază de la cele standard (tradiționalele 
Short John cu 2 roți), la modele cu trei roți (triciclete) 
şi la cele personalizate cu patru roți, cu asistare 
electrică la pedalare, folosite în scopuri comerciale. 
Cargo bicicletele sunt folosite de mai bine de un 
secol, însă inovațiile în materie de design şi baterii, 
le-au transformat în mijloace de transport mult mai 
eficiente şi accesibile. Prețurile acestor cargo biciclete 
variază în funcție de capacitatea pe care o au şi 
greutatea pe care o pot transporta. 

Astfel, pe piață există biciclete cu prețuri cuprinse 
între 1000€ - 2000€, care pot transporta mărfuri 
uşoare, până la 80 kg şi biciclete cu prețuri între 
2000€ - 12000€ cu capacitate de încărcare de până la 
350 kg. Prin utilizarea acestui tip de biciclete, se pot 
aborda probleme legate de mediu, logistică, trafic şi 
problematici sociale cu care se confruntă multe oraşe 
europene şi se oferă o nouă viziune asupra calității 
vieţii, mobilității şi transportului alternativ.
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1
Mijloc de transport 
ecologic
Un instrument pentru a combate emisiile de carbon, 
poluarea, utilizarea terenurilor, risipa de energie  și 
contaminarea mediului înconjurător.

Poluarea atmosferică şi cea fonică cauzată de 
vehiculele comerciale reprezintă una din principalele 
probleme în oraşe, întrucât acestea produc peste 
40 % din totalul emisiilor de carbon şi 70 % din 
totalul emisiilor de poluanți asociate transporturilor. 
O cargo bicicletă care înlocuieşte o camionetă 
ce arde motorină, poate contribui la reducerea 
emisiilor de carbon cu 5 tone pe an, fiind o soluție 
de mobilitate eficientă, cu impact direct asupra 
atingerii obiectivului UE privind zero emisii de CO2 
datorită transportului logistic în oraşe, până în 2030. 
Nu numai că sunt mijloace de transport ecologice, 
dar fabricarea unei cargo biciclete necesită doar 5% 
din materialele şi energia folosite în producția unei 
maşini. De asemenea, terenul este o resursă limitată 
în oraşe, iar în aglomerări urbane precum Berlin, unde 
există zone de parcări de aproximativ 28 de kilometri  
pătraţi (conform statisticilor din 2013), convertirea a 
2% din această suprafață ar putea crea peste 300.000 
de locuri de parcare destinate bicicletelor.
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Schimbarea stilului de viață nu este doar posibilă, ci este și 
cea mai simplă și ieftină opțiune.

Prețul unei cargo biciclete care transportă mărfuri 
uşoare poate începe de la 1000-2000 de euro, iar pentru 
cele motorizate cu capacitate mare de transport 
poate depăşi 10.000 de euro. Astfel de vehicule au 
costuri operaționale, de întreținere, asigurare şi taxe 
de impozitare reduse. Mai mult, datorită simplității 
constructive şi a caracteristicilor mecanice, de cele 
mai multe ori le puteţi repara singuri, fără să fie 
nevoie să apelaţi la un service specializat. În Europa, 
ponderea cheltuielilor de transport la nivelul unei 
familiei este de 13% din totalul veniturilor. Oraşul 
Copenhaga este un exemplu foarte bun pentru modul 
în care aceste costuri pot fi foarte reduse considerabil, 
cu 26% la nivelul familiilor cu 2 sau mai mulți copii 
care dețin o cargo bicicletă şi cu 30% la nivelul 
gospodăriilor care folosesc numai cargo bicicleta, în 
detrimentul maşinii personale.

Accesibile şi 
convenabile

2



1312

3
Ciclismul ca mod de transport și utilizarea cargo bicicletelor 
sunt inter-relaționale și contribuie la atingerea unei culturi 
a mobilității moderne urbane durabile și la sănătatea 
orașului.

Decizia oamenilor de a practica ciclismul stă la baza 
menținerii unei vieți sănătoase şi a unei dezvoltări 
sustenabile a oraşului. Ciclismul practicat regulat 
poate prelungi speranța de viață cu până la 14 luni, 
iar naveta la locul de muncă cu bicicleta reprezintă 
o opțiune de călătorie sănătoasă şi nepoluantă, ce vă 
expune doar la jumătate din poluarea dintr-o maşină. 
În Copenhaga, unde gradul de practicare a ciclismului 
a  crescut din 2012 până în 2016 cu 60 de milioane 
de kilometri, s-au înregistrat mai puțin cu 50.000 
de zile libere din motive medicale, economisind 215 
milioane de euro din bugetul dedicat sănătăţii. Dacă a 
merge la serviciu cu bicicleta reprezintă un mod activ 
şi relaxant de navetă, folosirea unei cargo biciclete 
este cu mult mai benefică! În cele mai multe cazuri, 
utilizarea cargo bicicletei elimină necesitatea de a 
călători zilnic cu maşina.

Orașe sănătoase şi 
sustenabile
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4
Orașele supraaglomerate redefinesc spațiile urbane și 
susținerea industriei in creștere a comerțului electronic, nu 
va fi posibilă mult timp fără schimbări substanțiale.  

Fenomenul urbanizării creşte într-un ritm accelerat, 
oraşele devin supraaglomerate, iar procesele logistice 
sunt din ce în ce mai greu de susținut. Ca urmare, în 
fiecare an, economia europeană pierde 1% din PIB din 
cauza congestionării traficului. În timp ce zonele de 
trafic limitat (ZTL) se extind, închizând zeci de centre 
urbane europene pentru traficul motorizat, comerțul 
electronic continuă să crească cu o rată de 10% în 
fiecare an. Cargo bicicletele sunt o solutie eficientă 
pentru transportul urban de marfă pe distanțe scurte. 
Aceste biciclete au potențialul de a aborda problemele 
de mediu, logistică şi trafic cu care se confruntă multe 
oraşe europene, toate oferind în acelaşi timp o nouă 
percepție a mobilității, transportului şi calității vieții 
pentru locuitorii oraşului. 

Fluidizarea traficului
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Îmbunătățirea 
accesibilității 
transporturilor
Cargo bicicletele înlătură barierele de mobilitate care 
împiedică libertatea de mișcare pentru toți.

Transportul nu este pur şi simplu despre cum se ajunge 
de la punctul A la punctul B - este vorba despre accesul 
la locuri de muncă, piețe, servicii sociale, oportunități 
educaționale şi multe altele, atât în comunitățile 
urbane cât şi în cele rurale. Fiind cea mai ieftină formă 
de transport de marfă, cargo bicicleta elimină barierele 
de mobilitate şi face ca transportul să fie accesibil 
aproape tuturor, fără a necesita permis de conducere. 
De asemenea, ele fac posibil ca tinerii şi vârstnicii 
să se bucure de acces similar în oraş prin programe 
precum „Ciclismul fără vârstă”, a cărui misiune este de 
a construi comunități incluzive în care vârsta, istoricul 
social sau capacitatea de a se deplasa nu le împiedică 
participarea la viața socială.

5
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Promovează 
egalitatea de gen
Tendințele de utilizare a cargo bicicletelor arată o schimbare 
importantă, de departare de o cultură a ciclismului dominată 
de bărbați.

Utilizarea cargo bicicletelor de către femei, în special cu 
copii, este semnificativă: ele reprezintă o minoritate a 
bicicliştilor în general, dar majoritatea utilizatorilor de 
cargo biciclete cu copii. 78% dintre femei folosesc cargo 
bicicletele pentru a transporta copii, spre deosebire de 
doar 56% dintre bărbați. Promovarea utilizării cargo 
bicicletelor va media o divizare de gen în comunitatea 
utilizatorilor de biciclete, mai ales pentru că femeile 
care practică ciclismul tind să includă mai multe 
opriri, cum ar fi şcoli, magazine alimentare şi alte 
comisioane. În Olanda de exemplu, acolo unde acest 
lucru a fost implementat cu succes, femeile reprezintă 
majoritatea bicicliştilor. Acest fapt sugerează că 
educația pe scară largă şi normalizarea imaginii 
utilizării cargo bicicletelor, împreună cu mai multe 
piste de biciclete, determină femeile să beneficieze de 
acestea şi le permit să-şi realizeze călătoriile zilnice cu 
bicicleta.

6
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7
Îmbunătățește 
mobilitatea familiei
Cel mai simplu, mai inteligent și distractiv minivan 
imaginabil.

Proprietarii de automobile se confruntă cu creşterea 
impozitelor, amenzilor pentru emisii şi interdicțiilor 
de trafic auto. Cargo bicicletele oferă o formă de 
transport sigură şi mai convenabilă pentru familii şi 
copiii lor. Lăsatul şi preluarea copiilor de la şcoală pot 
fi sigure şi uşoare, evitându-se aglomerația şi punerea 
în pericol a acestora. Cu capacitatea de a transporta 
până la patru copii mici şi având de patru ori mai 
puțin spațiu decât o maşină, cargo bicicletele sunt 
utile şi eficiente. Folosind o fracțiune din spațiul de 
parcare necesar pentru o maşină, cargo bicicletele 
sunt o alternativă mai ieftină şi mai sigură la utilizarea 
zilnică a maşinii.
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Economisește timp
Renunțarea la mașină vă va salva aproximativ o săptămână 
de lucru în fiecare an. Ce veți face cu tot acest timp liber? 

În întreaga lume, în cele mai prietenoase oraşe 
pentru biciclete, bicicliştii sunt la fel sau chiar mai 
„rapizi” decât şoferii. Bicicliştii sunt mai puțin supuşi 
condiţiilor de trafic şi pot călători, în general, la viteze 
mai mari în timpul orelor de vârf. În timpul orelor de 
trafic aglomerat, viteza medie a unei maşini variază 
de la 5 la 15 km/h, în timp ce o bicicletă poate ajunge 
cu uşurință la peste 15 km/h fără prea mult efort. 
În Londra, căutarea unui loc de parcare poate dura 
până la opt minute, adăugând la valoarea de timp 
economisită în trafic, până la aproximativ patru zile 
pe an, timp petrecut de şoferi pentru parcare!

8
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Contribuie la o viață 
stradală dinamică
Înlocuirea unei mașini cu o bicicletă cargo asigura spaţiul 
necesar în orașele pline de viaţă.

Bicicletele cargo pot contribui la stimularea unei vieți 
stradale dinamice şi la transformarea experienței 
urbane a pietonilor şi bicicliştilor. Calitatea locuirii 
dintr-un oraş include diverşi factori precum 
proiectarea urbană, folosirea terenurilor şi sistemele 
de transport, care subliniază dimensiunile umane. 
Versatilitatea compactă a bicicletelor cargo permite 
un număr enorm de utilizări pe lângă transport, 
cum ar fi instalații de artă, cabine de DJ improvizate 
şi biciclete pentru alimente. Aceste oportunități 
de a stimula interacțiuni şi activități stradale vor 
îmbunătăți calitatea vieții într-un oraş.

9
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Străzi mai sigure
Bicicletele cargo pot reduce numărul mașinilor de pe stradă, 
salvând și îmbunătățind viețile cetăţenilor.

Aşa cum s-a observat în toată Europa, numărul 
deceselor în trafic scade odată cu creşterea procentului 
de călătorii efectuate cu bicicleta. Nu este o coincidență 
faptul că țara cu cea mai mare utilizare a bicicletei, 
Olanda, are şi cel mai mic număr de biciclişti victime 
ale accidentelor (1,1 decese la 100 km parcurşi). Un 
raport recent al Institutului de Sănătate Mondială 
din Barcelona, a prezis că dezvoltarea infrastructurii 
specifice bicicletelor ar putea determina o scădere 
anuală de 10.000 de decese premature în toate oraşele 
europene. Transformarea străzilor pentru a găzdui un 
sfert din cetățeni pe pistele de biciclete, va salva vieți 
nu numai prin reducerea accidentelor legate de trafic, 
ci şi datorită scăderii  efectelor nocive ale poluanților 
de mediu şi ale stilului de viață sedentar.

10
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Facilitează transportul 
intermodal
Având în vedere interschimbabilitatea bicicletă-tren, nu 
există limite până unde puteți merge cu bicicleta cargo.

Cicliştii care folosesc biciclete cargo pot beneficia de 
versatilitatea conexiunilor bicicletă-tren. Oraşele din 
întreaga Europă au facilitat intermodalitatea prin 
asigurarea de parcări sigure pentru biciclete cargo în 
stațiile de transport. Malmo, Maastricht, Cambridge 
şi Utrecht sunt printre acele oraşe care au creat 
spații de parcare pentru bicicletele cargo în stațiile de 
tren. Intermodalitatea bicicletelor cargo reprezintă 
capacitatea de a naviga cu uşurință între stradă, piste 
de biciclete şi tren şi este un alt beneficiu față de 
autoturisme, în termeni de comoditate şi de viteză.

11
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Platformă de afaceri 
versatilă
O bicicletă cargo personalizată vă va permite să începeți 
sau să vă reinventați afacerea cu o investiție minoră.

De la cafea şi înghețată până la livrarea de flori, din ce 
în ce mai multe afaceri mici sunt demarate folosind 
biciclete cargo ca model de afaceri flexibil la nivel 
mondial. Datorită capitalului de pornire scăzut şi a 
gamei largi de posibilități, oamenii întreprinzători 
pot transforma cu uşurință ideile lor de afaceri în 
realitate. Organizatorii festivalurilor stradale şi de 
evenimente profită de avantajele bicicletelor cargo, 
acest lucru contribuind la un număr tot mai mare 
de antreprenori, într-o industrie care începe să se 
reinventeze. Un nou model de afacere se va dezvolta, 
fără emisii de dioxid de carbon şi fără poluare fonică.

12
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Disponibilitatea 
angajaților
Ciclismul va avantaja angajații care parcurg zilnic distanțe 
lungi și asigură operațiuni în timp util.

Înlocuirea camionetelor cu biciclete cargo creşte 
potențialul întregului sector logistic al unei companii 
şi îmbunătățeşte atât condițiile operaționale, cât şi 
cele de sănătate ale angajaților săi. Când spitalele 
din Copenhaga au trecut la utilizarea bicicletelor 
cargo pentru transportul eşantioanelor de sânge, 
costurile logistice au scăzut, numărul de curse zilnice 
a crescut, iar numărul de zile libere ale angajaților 
pentru motive medicale s-au redus. Fără a sacrifica 
zona de acoperire a serviciilor lor, instituția medicală 
a fost capabilă să îmbunătățească sănătatea şi 
performanța angajaților.  Conform UNECE, dublarea 
ratelor de ciclism din Europa ar adăuga 7 miliarde 
de euro economiei, datorită reducerii absențelor 
angajaților.

13
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Responsabilitatea 
corporativă
Companiile care doresc să își reducă amprenta de carbon 
pot apela la bicicletele cargo.

Toate efectele producției comerciale asupra mediului 
sunt măsurabile. Este posibil să se calculeze totul, de 
la amprenta de carbon, emisiile cu efect de seră, până 
la utilizarea terenurilor unei organizații. Impactul 
social şi ecologic ale unei companii trebuie să fie luat în 
considerare pentru orice model de afaceri. Utilizarea 
bicicletelor cargo poate juca un rol important în 
schimbarea percepției asupra „codului etic” al unei 
corporații. Este un mic pas, pe care companiile îl 
pot face pentru a-şi redefini angajamentul față de o 
tranziție sustenabilă.

14
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Comunicarea 
ecologică
Companiile caută soluții pentru a-și demonstra atenția pe 
care o acordă problemelor de mediu, iar bicicletele cargo 
înregistrează un succes considerabil în această privință.

Atenția acordată sustenabilității mediului poate fi 
profitabilă. Consumatorii europeni devin din ce în ce 
mai critici şi selectivi în ceea ce priveşte consumul lor. 
Unul dintre elementele cele mai vizibile ale lanțului 
de aprovizionare al unei companii este procesul de 
transport şi cele mai multe bicicletele cargo sunt 
suficient de mari pentru a afişa reclame, logo-uri şi 
mesaje pe care companiile le pot folosi în scopuri de 
marketing. Utilizarea cu succes a bicicletelor cargo de 
către mulți dintre cei mai mari transportatori expres 
din lume în procesele lor de logistică pe porţiunea spre 
destinatarii finali, arată un angajament de a continua 
tranziția durabilă şi (metaforic) de a „înverzi” fațada 
galbenă caracteristică a DHL.

15



3938

Beneficii economice
Mijloace de transport profitabile și rentabile pentru 
transportul coletelor din domeniul afacerilor.

Bicicletele cargo electrice sunt o opțiune economică 
la vehiculele tradiționale de flotă. Costând o parte din 
cumpărarea unui autovehicul nou, fără a fi nevoie să 
îi fie făcut plinul şi cu costuri de asigurare, întreținere 
şi reparații scăzute, o bicicletă cargo este avantajoasă 
pentru sectorul de afaceri.1 Beneficiile tangibile ale 
utilizării cargo bicicletei sunt destul de evidente: 
spațiu mai puțin pentru parcare, flexibilitate sporită a 
traseului şi o stare de sănătate mai bună a angajaților. 
Într-un caz „Drings de Greenwich” un Bucher 
Greenwich, a fost capabil să finalizeze 95% din livrările 
sub 5 km de cargo bicicleta electrică, economisind mai 
mult de 830 de lire sterline în costuri de combustibil 
doar într-un an. În timp ce majoritatea greutății unui 
vehicul este proprie şi doar o mică parte din greutate 
este legată de sarcina pe care o transportă, cargo 
bicicleta electrică este eficientă în greutate şi poate 
transporta de 4-6 ori sarcina utilă pe kg de greutate a 
vehiculului în comparație cu autoutilitarele. 

16
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Eficiență logistică
Pentru companiile de logistică care au nevoie ca flotele lor 
să acționeze în timp util și eficient, bicicletele cargo sunt cea 
mai bună soluție pentru a face față problemelor de livrare 
pe ultima porţiune către beneficiari.

Orice tip de transport de marfă, cum ar fi al unei pungi 
cu alimente la frigider, care parcurge o distanță de 7 
km sau mai puțin şi cântăreşte sub 200 kg / m3 se poate 
face cu bicicleta conform Cyclelogistics. Bicicletele 
cargo ar putea înlocui peste jumătate din operaţiunile 
de logistică şi un sfert din livrările comerciale 
din oraşele europene. În centrul Londrei, logistica 
„pentru ultimul km”se caracterizează prin distanțe de 
conducere scurte, cu vehicule predominant staționare, 
care petrec mai mult timp parcând decât în mers. Pe 
de altă parte, bicicletele cargo au avantajul manevrării 
prin zonele de vehicule, zone pentru ciclism şi zone 
pietonale, permițând un timp de livrare mai rapid 
decât cel al vehiculelor motorizate din oraşe, în ciuda 
potențialului lor de a atinge viteze mult mai mari.

17
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Beneficii în 
domeniul sănătății 
publice
Numeroasele beneficii pentru sănătate ale mersului pe 
bicicletă pot economisi milioane în bugetele pentru sănătate 
ale orașelor.  

Pentru fiecare kilometru parcurs, costul social al 
navetei cu maşina este de peste şase ori mai mare decât 
in cazul deplasarii cu bicicleta. Există, de asemenea, 
avantaje economice reale din beneficiile pentru 
sănătate ale unei populații care utilizează bicicleta. 
Reducerea mortalității şi a morbidității prin dublarea 
ratei de ciclism ar contribui la  o suplimentare de 189 
miliarde de euro la economia europeană. Din păcate, 
în țările UE unde vehiculele private şi motorizate sunt 
principalul mijloc de transport, accidentele rutiere 
sunt principalele cauze ale mortalității tinerilor (15-24 
ani).

18
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Infrastructră mai 
accesibilă
Promovarea bicicletelor cargo și amenajarea de piste 
destinate acestora, este cea mai bună investiție pe care 
orașele o pot face în infrastructura lor.

Oraşele îşi pot consolida bugetele municipale prin 
promovarea bicicletelor cargo şi investițiile în 
infrastructura de ciclism. Construirea infrastructurii 
de ciclism produce în mod constant randamente şi 
raporturi cost - beneficiu mai mari decât proiectele 
majore de transport rutier şi public, în timp ce costă 
doar o fracțiune din prețul acestora. Investițiile 
în reţeaua London Cycle Network au produs un 
randament de 4:1, iar în Helsinki s-a demonstrat chiar 
dublarea acestui raport, oraşul câştigând mai mult de 
8 euro la fiecare euro cheltuit! În timp ce condusul 
unei maşini devine din ce în ce mai costisitor, iar 
ciclismul devine mai economicos atât ca bani cât şi 
ca timp de deplasare, oraşele pot să folosească aceste 
tendinţe şi să investească în infrastructura de ciclism. 

19
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Conduceţi tranziția în 
mobilitatea urbană
Conform Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă, orașele 
trebuie să întreprindă acțiuni concrete pentru a face față 
problemelor de mediu ale erei noastre.

Oraşele fac tranziţia către un viitor neutru din punct 
de vedere al carbonului, revoluționând funcționarea 
serviciilor publice. Oraşe precum Zagreb, Helsinki, 
Oslo, Riga şi Hamburg au demonstrat că bicicletele 
cargo pot îndeplini cu succes servicii de curățenie 
stradală, de colectare a deşeurilor şi de curierat 
poştal! Unele oraşe încurajează utilizarea bicicletelor 
cargo prin modalităţi precum limitarea accesului 
altor vehicule de livrare în zone centrale (Strasbourg), 
subvenționarea achizițiilor de cargo biciclete atât 
pentru uz privat, cât şi pentru public (Berlin, Oslo) 
şi adăugarea acestora în programele publice de 
partajare a bicicletelor (Hamburg). Municipalitățile 
pot fi un exemplu pentru cetățeni, furnizând servicii 
publice zilnice ce folosesc cargo biciclete şi mijloace 
de mobilitate alternativă şi favorizând în procesele de 
achiziţii furnizorii care dispun de flote locale cu emisii 
şi amprente de carbon reduse.
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