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Municipiul Alba Iulia cu un număr de 60.000 de locuitori, este situat în Regiunea
Centru (100 km de Cluj Napoca si la 70 km de Sibiu) fiind una dintre cele mai vechi
așezări din România.



• Principalul punct de atractie din Alba Iulia este
Cetatea de tip Vauban, realizată între 1715-
1738, când Transilvania era un principat sub
imperiul austro-ungar.

• Castru Roman și Cetate Medievală



• Investiţii de peste 50 mil de euro - Fonduri Europene pentru reabilitarea și punerea
în valoare a celei mai mari Cetăţi de tip Vauban din Europa Centrală și de Sud Est



În ultimii ani Municipalitatea a făcut
eforturi mari în ceea ce privește
investiția în proiecte de infrastructură
pentru amenajarea și crearea pistelor
de biciclete. Dintre aceste proiecte care
sunt finalizate cu succes iar altele în
curs de implementare, se pot aminti:

Modernizare DN74 – Strada
Zlatnei, Calea Moților - unde sunt
amenajați aproximativ 3,3 kilometri de
piste pentru biciclete
DN1-E81 – str. Alexandru Ioan
Cuza - unde sunt amenajați
aproximativ 2,7 kilometri de piste
pentru biciclete
Zona Mamut – Parcul
Dendrologic - 5,4 kilometri de piste
pentru bicicliști
Reabilitare Centru Istoric,
Fortificație de tip Vauban - unde
sunt amenajați aproximativ 4 kilometri
de piste pentru bicicliști
Refuncționalizare Bulevardul
Transilvaniei - aproximativ 0,4
kilometri de piste pentru bicicliști



Cyclelogistics – Pune Europa în mișcare

• Durata Proiectului a fost de 36 de luni începând din anul 2011 până în anul 2014. 

• Obiectivul general al
proiectului
CycleLogistics,
urmărea să reducă
energia folosită în
transportul de
mărfuri urban,
încuraja renunţarea
la autovehiculele
motorizate şi
folosirea mai multor
biciclete în scopul
transportării de
bunuri în centrele
oraşelor din Europa.



Partenerii din cadrul proiectului
CYCLELOGISTICS

• AUSTRIAN MOBILITY RESEARCH -
Graz Austria (COORDINATOR)

• OUTSPOKEN DELIVERY – Marea
Britanie,

• Municipalitatea din Ferrara – Italia,
• I.B.C. CYCLING CONSULTANCY –

Olanda,
• ENERGY AGENCY OF PLOVDIV -

Bulgaria,
• CYCLE CHIC / COPENHAGENIZE -

Danemarca,
• CYCLISTS' TOURING CLUB, Marea

Britanie,
• FEDERATIA EUROPEANA A

CICLISTILOR.



Obiective specifice ale proiectului au fost:

•Încurajarea utilizării bicicletelor pentru transportarea diverselor bunuri în locul utilizării
mijloacelor de transport poluante.

•Motivarea companiilor care furnizează servicii de livrare să includă în oferta lor şi utilizarea
bicicletelor pentru transportul mărfurilor.

•Crearea condiţii favorabile pentru transportul bunurilor cu bicicleta în cadrul politicilor de
transport are orașelor partenere

•Stimularea transportului cu bicicleta a serviciilor municipale şi de afaceri.

•Optimizarea/îmbunătăţirea condiţiilor pentru a facilita posibilitatea localnicilor de a realiza
cumpărăturile folosind bicicleta la supermarketuri şi în magazine.

•Oferirea unor servicii solide de informare a clienţilor / colaboratorilor despre toată aria de
aplicabilitate a CycleLogistics.



În cadrul unei campanii de
sensibilizare, în zonele cele
mai aglomerate din Alba
Iulia au fost instalate
panouri de informare
pentru a-i inspira pe
cetățenii care doresc să
încerce modul ecologic și
economic de a transporta
bunuri, de la mărfuri
ușoare la cumpărături, sau
pentru a le oferi idei pentru
posibile afaceri mobile



Dissemination and training workshops



“Shop by bike” campaigns

•55 % preferă să conducă mai puțin si ar folosi cargo-
bicicleta ca mijloc alternative de transport  
•74 % spun ca sunt conditionați de bagajele mari pentru a 
folosi mașina 
•58 % ar dori să utilizeze transportul public mai des, dar nu 
este convenabil sau disponibil de la domiciliu spre 
supermarket
•68 % încurajează și susțin investițiile locale în vederea 
îmbunătățirea infrastructurii pentru ciclism

Alba Iulia – 100 chestionare aplicate
Blaj – 50 chestionare aplicate 

Voluntari 



Interesul autorităților locale în ceea ce privește încurajarea folosirii bicicletelor în zona
Cetății Alba Carolina (și nu numai) s-a concretizat și prin înființarea unui centru I`velo,
inaugurat în prezența secretarului general al Asociației Internaționale de Transport
Public – UITP, Alain Flausch



Prin derularea campaniei, se dorește încurajarea utilizării cargo tricicletelor pentru
transportarea diverselor bunuri ca o alternativă la mijloacele de transport poluante. De
asemenea, se urmărește motivarea companiilor care furnizează servicii de livrare să includă în
oferta lor şi cargo biciclete pentru transportul mărfurilor și stimularea transportului cu bicicleta
în cadrul prestării unor servicii municipale sau de afaceri.

Recicla cu Tricicleta



Skirt Bike Alba Iulia

Promovare 
evenimente Alba Iulia



Vă Mulţumesc


