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Despre noi
Proiectul City Changer Cargo Bike (CCCB; Cargo Bici-
cleta, Agent de Schimbare a Oraşului) se bazează pe 
potențialul nelimitat pe care îl oferă cargo biciclete-
le, promovând utilizarea acestora în sectorul public, 
privat şi comercial. Având susținerea programului Ori-
zont 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, pro-
iectul va informa şi conştientiza comunitățile locale cu 
privire la avantajele cargo bicicletelor, sprijinind iniţia-
tivele 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 utiliză-
rii spațiilor publice şi reducerea congestiilor de trafic, 
implicând în acelaşi timp cetățenii.
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Sumar
Acest ghid îşi propune să fie o sursă de inspiraţie 
pentru cititorii care doresc să stimuleze utilizarea 
cargo bicicletelor. Chiar dacă nu sunt ceva nou, cargo 
bicicletele cunosc un nou avânt datorită inovaţiilor 
recente, precum propulsia electrică bazată pe baterii 
şi designul foarte atractiv.  

Luând în considerare avantajele oferite de către cargo 
biciclete, precum uşurința în utilizare, accesibilitatea 
şi prețul convenabil, acestea devin o alegere din ce 
în ce mai populară pentru familii, IMM-uri, organiza-
ții neguvernamentale, administrații publice locale şi 
companii logistice internaționale din întreaga Europă. 
Prin cadrul de reglementare şi impozitare locală, po-
liticile de achiziție şi acţiunile de promovare, primarii 
sunt capabili să dezvolte inițiativele de mobilitate 
alternativă. Utilizarea de instrumente inovative de 
creştere a folosirii cargo bicicletelor va avea un im-
pact pozitiv asupra sectorului public, al firmelor care 
activează în domeniile de alimentație, logistică, co-
merț şi vor aduce beneficii comunității locale.
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Acest ghid este destinat primarilor europeni care do-
resc dezvoltarea oraşelor lor într-o manieră sănătoasă, 
eficientă şi sustenabila. Pentru a demonstra eficiența 
şi posibilitatea de transferabilitate proiectelor dedi-
cate cargo bicicletelor, acest ghid oferă perspective şi 
studii de caz din oraşele care au adoptat utilizarea 
cargo bicicletelor ca soluții la problemele majore cu 
care se confruntă oraşele europene. 

Ghidul abordează modul în care familii, IMM-uri, 
organizații non-profit şi corporații internaționale fo-
losesc cargo bicicletele în cinci sectoare: alimentație, 
logistică, familie, comerț şi comunitate, pe baza unor 
studii de caz din Lisabona, Rimini, Oslo, Copenhaga, 
San Sebastian şi Strasbourg. După parcurgerea aces-
tui ghid, veți avea o înțelegere mai cuprinzătoare a 
situațiilor în care pot fi folosite cargo bicicletele şi 
care este potențialul acestora.

Introducere
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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 şi greutăţi. Cargo bicicletele pot 
avea diferite forme, care variază de la cele tradițio-
nale alungite cu două roţi (“short john”), la modele 
cu trei roți gen tricicletela şi la cele personalizate cu 
patru roți, cu asistare electrică la pedalare, folosite 
în scopuri comerciale. Cargo bicicletele sunt folosi-
te 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 capacita-
tea 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 uşoa-
re, până la 80 kg şi biciclete cu prețuri între 2000€ 
- 12000€ capabile să transporte până la 350 kg. Prin 
utilizarea acestui tip de biciclete, se pot aborda pro-
bleme legate de mediu, logistică, trafic şi problematici 
sociale cu care se confruntă multe oraşe europene şi 
se oferă o nouă viziune asupra mobilității, transpor-
tului alternativ şi calității vieţii.
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De ce cargo bicicletele?
Ușurința în folosire, preţul convenabil și accesibili-
tatea inerente cargo bicicletelor le fac o alegere din ce 
în ce mai populară pentru familii, IMM-uri, organiza-
ții non-profit şi companii logistice internaționale din 
întreaga Europă. Dar cargo bicicletele reprezintă mai 
mult decât o soluție logistică şi de mobilitate urbană 
eficientă, întrucât acestea declanşează o nouă cultură 
a bicicletelor, promovând concepte de întreprindere 
socială, implicare a cetăţenilor şi transformare a spa-
țiilor publice.

Promovarea utilizării cargo bicicletelor de către auto-
ritățile publice implică costuri reduse, riscuri scăzute 
şi beneficii vizibile. Cargo bicicletele şi inițiativele aso-
ciate practicilor de utilizare a acestora prezintă un 
potențial relativ neexploatat, în cele mai multe cazuri 
necesitând investiții minime din partea autorităților 
locale. Și chiar şi aşa, atunci când este necesar, inves-
tițiile în cargo biciclete sunt convenabile, în special în 
raport cu alte vehicule electrice.
 
Prin însăşi natura lor, cargo bicicletele sunt vizibile 
și mobile, reuşind să atragă atenția, să trezească cu-
riozitatea oamenilor şi să inspire un model de bună 
practică în rândul fiecărui cetățean sau turist. Desigur, 
am putea menționa şi faptul că aceste cargo biciclete 
şi inițiativele asociate acestora sunt foarte fotogenice 
şi atractive printre jurnalişti şi pentru presa locală. 



1514

Ce poate să facă 
administraţia unui oraș?

În cadrul eforturilor dedicate procesului de transforma-
re a oraşelor în comunități mai sănătoase, mai eficiente 
şi sustenabile, factorii de decizie pot explora potențialul 
enorm al cargo bicicletelor. Primarii se orientează în admi-
nistrarea oraşelor spre binele comun, cu profesionalism şi 
pasiune. De obicei, primarii au la dispoziţie 4 instrumente 
prin care pot influența dezvoltarea oraşului: regulamente, 
impozite şi taxe locale, informare şi achiziții publice. Prin 
intermediul acestor instrumente de lucru, există multe 
modalități prin care primarii sunt capabili să încurajeze 
şi să promoveze utilizarea cargo bicicletelor în oraşele lor.

Reglementări la nivel local: jurisdicția unui oraş asupra 
reglementării locale poate avea o influență considerabilă 
asupra vieții oraşului. De la cele dedicate serviciilor sociale, 
la cele privind utilizarea terenurilor sau lucrările publice 
de mobilitate, reglementările locale pot fi folosite pentru 
a încuraja promovarea cargo bicicletelor şi inițiative si-
milare. De exemplu, un număr din ce în ce mai mare de 
primari şi consilieri locali ai oraşelor pot propune şi testa 
în conformitate cu atribuțiile acestora şi cu legislația în 
vigoare, închiderea unor artere circulației auto şi redarea 
spațiului public cetățenilor, pietonilor şi bicicliştilor. 

Impozitare și subvenții: deşi sistemul fiscal de la nivel 
municipal variază de la țară la țară, pot exista oportunități 
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de a influența preferințele pieței cu privire la rezultatele 
dorite prin intermediul politicii fiscale individuale şi de 
afaceri. De la taxele de fluidizare a traficului la impozitele 
ce recompensează consumatorii ce aleg produse şi servi-
cii sustenabile, municipalitățile joacă un rol important în 
orientarea şi influențarea politicilor fiscale la toate nivelu-
rile de guvernare. Subvențiile, pe de altă parte, pot oferi un 
sprijin mai direcționat, prin finanțarea concretă a rezulta-
telor dorite.

Informarea: față de alte niveluri de guvernare, politicie-
nii de la nivelul municipiilor ocupă o poziție preferențială, 
fiind aproape de alegătorii lor. Primarii şi membrii con-
siliilor locale au puterea şi capacitatea de a răspândi şi 
promova idei, îndeplinind simultan atât atribuții în calitate 
de factori de decizie publică, cât şi rolul de modele publice. 
Prin colaborare, aceştia pot avea un rol influent, fie prin 
simpla deținere a unei cargo biciclete sau prin stabilirea 
unei strategii municipale de comunicare şi promovare a 
avantajelor cargo bicicletelor.

Achizițiile publice: politica de achiziții publice reprezin-
tă un instrument de lucru puternic, de cele mai multe ori 
nevalorificat la potențialul maxim. În cadrul proceduri-
lor de achiziții publice, municipalităţile pot şi utilizează 
factori precum cel al emisiilor, prin care pot să încuraje-
ze procurarea de bunuri şi 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 şi de a obliga companiile 
logistice internaționale să adopte utilizarea cargo bicicle-
telor cu asistență electrică.
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Prin mijloace formale şi informale, primarii şi mem-
brii consiliilor locale au posibilitatea de a încuraja 
utilizarea cargo bicicletelor şi inițiativele conexe. Tot 
mai multe oraşe din Europa asistă la un fenomen de 
mobilitate generat de cargo biciclete, care poate fi 
clasificat în şase categorii, toate putând fi sprijinite 
de către autoritățile publice. Acestea sunt: domeniul 
alimentar, comerțul, domeniul logisticii, familia, co-
munitatea şi sectorul public.

Oportunități și 
studii de caz
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Domeniul 
alimentației1

Serviciile de alimentație au fost printre prime-
le care au identificat potenţialul şi stimulat 
utilizarea cargo bicicletelor în oraşe.  Repre-
zentanții sectorului alimentar au văzut că 
acestea pot fi utile în aproape toate aspectele 
lanțului de aprovizionare, inclusiv livrarea 
ingredientelor, comercializarea stradală de 
alimente, servicii de curierat, gestionarea şi 
reciclarea deşeurilor alimentare.
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Studii de caz
În Viena, Austria, serviciul local de catering, Rita 
Bringt’s, prestează servicii de catering la birou 
şi domiciliu. Lucrând în primul rând cu ingre-
diente organice şi locale, Rita Bringt prestează 
servicii de livrare a hranei cu flota proprie al-
cătuită din peste 12 cargo biciclete. Această 
afacere, care se află într-o continuă dezvoltare, 
a beneficiat de avantajele unei inițiative loca-
le care a permis finanțarea cu până la 50% din 
prețul de achiziție a bicicletelor, printr-un sis-
tem de finanțare directă de tip subvenţie.
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Comerțul cu 
amănuntul2

Confruntându-se cu creşterea concuren-
ței din partea comerțului electronic, mulți 
comercianți cu amănuntul locali sunt în 
căutarea unor modalități de a-şi îmbună-
tăți calitatea şi 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. 
Prin avantajele oferite, precum posibili-
tatea livrării produselor la mici magazine 
stradale, flexibilitatea în mişcare, potenția-
lul de promovare şi costurile reduse privind 
achiziția şi exploatarea, cargo bicicletele au 
devenit parte integrantă a afacerii.
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Studiu de caz
Bike and Bloom este o întreprindere socială din 
Copenhaga, care redefineşte noțiunea de florărie 
tradițională. Misiunea Bike and Bloom este de a 
oferi un loc pe piața forței de muncă din Dane-
marca, femeilor refugiate şi imigrante. Astfel, 
serviciile oferite vizează atât vânzarea  directă a 
buchetelor de flori, cât şi livrarea acestora către 
clienții din oraş cu cargo bicicleta, având un im-
pact direct asupra mediului şi dezvoltării sociale. 
Inițiative similare apar în tot mai multe oraşe 
din Europa. Prin gestionarea de politici naționale 
relativ recente prin care se facilitează înființarea 
de mici afaceri, municipalitatea din Copenhaga 
a sprijinit indirect posibilitatea diverşilor com-
ercianți de a vinde produse utilizând cargo 
bicicletele. Bike şi Bloom este doar un exemplu 
de bună practică, în domeniul utilizării potenţia-
lului cargo bicicletelor la nivelul IMM-urilor.
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Logistică3
Operațiunile logistice sunt adesea conside-
rate arterele vitale ale oraşelor. Deşi acest 
mod de mişcare contribuie la congestii, 
poluare şi conflicte în trafic, aceşti factori 
pot fi abordaţi şi diminuaţi prin utilizarea 
cargo bicicletelor, care sunt perfect adapta-
te în acest scop şi au un potenţial enorm de 
a prelua aceste servicii. Dacă curierii care 
utilizează biciclete sunt de mult o constan-
tă în peisajul urban, achizițiile recente de 
flote de cargo biciclete de către marile cor-
porații internaționale de logistică dovedesc 
că acest nou mod de transport de bunuri şi 
mărfuri este îmbrățişat la toate nivelurile şi 
reprezintă o soluţie pe termen lung. 
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Studiu de caz
Compania elvețiană de logistică urbană, Ku-
rierzentrale, oferă o gamă largă de soluții de 
transport, ce permit conectivitatea intermodală 
într-o flotă largă de vehicule diverse. Recu-
noscând ineficiența camioanelor de livrare în 
mediul urban, Kurierzentrale a decis să comple-
teze flota lor cu biciclete tradiționale, două cargo 
biciclete alungite cu două roți (model long john) 
şi mai multe de  tip City Cruiser, considerate da-
torită capacităţii lor mărite de transport, „fratele 
mai mare” al cargo bicicletelor. Însă, probabil că 
aspectul cel mai inovator al inițiativei este inte-
grarea serviciului de transport cu trenul pentru 
călătorii însoțiți de biciclete, care permite unui 
colet să călătorească printr-o conexiune directă 
bicicletă – tren - bicicletă, cu efect asupra redu-
cerii amprentei de carbon. Politicile de achiziții 
publice care favorizează ofertanți cu amprente 
de carbon reduse, sunt o modalitate prin care 
municipalitățile pot încuraja operațiunile logis-
tice de mobilitate care utilizează cargo biciclete, 
precum cazul Kurierzentrale.
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Familia4
Cargo bicicletele reprezintă soluția perfec-
tă pentru rezolvarea multora dintre nevoile 
logistice zilnice ale familiilor care trăiesc 
în mediul urban. În multe zone din Europa, 
cargo bicicleta înlocuieşte autovehicule-
le, promovând conceptul de a circula fără 
automobile. Având potențialul de a trans-
porta copii, alimente, jucării sau animale 
de companie (uneori toate odată) datorită 
capacității lor ridicate de încărcare, cargo 
bicicletele redefinesc mijloacele de trans-
port pentru familia urbană modernă.
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Studiu de caz
Oslo’s Baby Bike Meetup (Asociaţia de Întâlni-
re a Bicicliştilor din Oslo cu Copii) s-a născut 
dintr-o comunitate online de cetățeni interesați 
de mobilitate. Prin intermediul programului, 
părinții cu cargo biciclete se întâlnesc pentru 
plimbări sociale prin oraş, de-a lungul aleilor 
pietonale şi a infrastructurii amenajate pen-
tru pietoni şi biciclişti. Programul creează un 
sentiment de apartenență la comunitate, iar 
utilizarea zilnică a cargo bicicletelor, determină 
creşterea gradului de vizibilitate al acestora şi a 
popularității lor în rândul familiilor, care obiş-
nuiau să aibă îndoieli cu privire la investițiile 
într-o astfel de bicicletă. Stimulentele fiscale 
pot fi instrumente strategice pentru încuraja-
rea familiilor să cumpere cargo biciclete.
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Comunitatea5
Proiectate cu scopul de a transporta oameni 
şi bunuri, cargo bicicletele s-au dovedit a fi 
folositoare şi în dezvoltarea de idei. Între-
prinderile sociale, grupurile comunitare 
şi organizațiile de voluntariat au adoptat 
cargo bicicletele ca soluții utile în procesul 
de responsabilizare civică şi creare  de le-
gături puternice între cetățeni, în derularea 
de activități la nivel local sau extins.
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Studiu de caz
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 şi a impune o nouă 
abordare a sănătății mintale în rândul vârst-
nicilor. La filiala din San Sebastian, persoanele 
vârstnice şi cele cu dizabilități, au posibilitatea 
de a fi plimbate cu bicicleta de personalul de în-
grijire medicală la domiciliu, voluntari locali şi 
familii de voluntari, oferindu-le oportunitatea 
de a participa la viața socială şi de a  se bucura 
de aerul curat. La nivel european şi nu numai, 
filialele asociației diseminează informații despre 
integrare, coeziune socială şi dezvoltare comuni-
tară. Acest tip de asociații pot beneficia de sprijin 
financiar, de suport logistic pentru desfăşurarea 
activităților în spații publice verzi şi de promo-
vare a inițiativelor organizaționale de către 
autoritățile publice.
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Sectorul public6
În calitate de angajatori, actori economici şi 
autorități de reglementare, administrațiile 
publice au posibilitatea de a demonstra po-
tenţialul unui astel de instrument simplu 
şi de a formula propuneri de politici publi-
ce alternative pentru a încuraja mersul cu 
cargo bicicleta, ca o modalitate durabilă 
şi prietenoasă cu mediul înconjurător. Fie 
că ne referim la relocarea anumitor echi-
pamente, la salubrizarea stradală sau la 
găzduirea unui ghişeu de  informații ad-
hoc, oraşele pot utiliza cargo bicicletele ca 
o soluție inovatoare sustenabilă, flexibilă 
şi eficientă, dar şi ca o alternativă viabilă 
la transportul auto. 
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Studiu de caz
Oraşul francez Strasbourg, serveşte ca exemplu 
de succes cu privire la modul în care sectorul 
public utilizează eficient cargo bicicletele. Ad-
ministrația publică a integrat cargo bicicletele 
în flota proprie de vehicule publice, pentru a fi 
utilizate în cadrul departamentului de siguran-
ță şi infrastructură rutieră, dar şi pentru alte 
sarcini zilnice, spre exemplu de curățare a stră-
zilor sau ca biblioteci publice.
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1 Încurajarea ciclismului ca factor central în politicile de sigu-
ranță rutieră

2 Implementarea limitei de viteză de 30km/h pe străzile din 
oraş

3 Îmbunătățirea legislației în materie de trafic rutier şi aplica-
rea acesteia

4 Integrarea pistelor pentru cargo biciclete în sistemul de 
infrastructură existentă

5 Asigurarea de parcări de biciclete sigure, care pot fi regăsite 
în multe locații cheie

6 Aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” în stabilirea 
taxei de poluare (sau accesului la anumite străzi, etc.)

7 Promovarea cargo bicicletelor prin implementarea unor 
măsuri de finanțare şi închiriere

8 Limitarea accesului vehiculelor de transport de mare tonaj 
în interiorul oraşelor, în special în zonele centrale

9 Monitorizarea şi analiza riscurilor percepute de către cetă-
țeni ca asociate utilizării cargo bicicletelor

10 Oferirea posibilității de testare a cargo bicicletelor în mod 
gratuit sau promovarea de sisteme de închiriere cu costuri 
reduse

11 Solicitarea de sugestii din partea comunității locale cu pri-
vire la inițiative de înlocuire a vehiculelor grele  (maşini, 
camionete şi a camioane) cu cele uşoare

12 Stabilirea uni cadrul legal favorabil utilizării cargo biciclete-
lor

13 Încurajarea firmelor logistice ce folosesc cargo biciclete în 
cadrul procedurilor de achiziții publice derulate de adminis-
trațiile locale

14 Stabilirea livrării prin intermediul bicicletelor ca primă 
opțiune pentru orice tip de livrare a bunurilor din cadrul 
autorităților publice

15 Includerea cargo bicicletelor ca mijloc preferat de livrare în 
cadrul procedurilor de achiziții publice de servicii logistice 

16 Oferiţi cargo bicicletelor o şansă şi testaţi-le!

16 moduri
de a deveni un oraș mai

prietenos cu 
cargo bicicletele
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