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Stare proiect: ACTIVAT 

TRASEE DE BICICLETĂ URBANE – REȚEA DE PISTE DE BICICLETĂ

MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

DESCRIERE:
Identificarea traseelor  deja  existente,  integrarea lor  în rețeua urbană de trasee de bicicleta,
realizarea  de marcaje  pentru evidențierea  pistelor,  asigurarea  accesului  ușor  la  coborârea  /
urcarea de pe carosabil  la  trecerile de pietoni,  rasteluri  de bicicleta.  Suport parcare stradala
biciclete. 

Exista posibilitatea de a crea piste ciclabile urbane noi, prin marcarea acestora cu vopsea pe
trotuarele  existente.  Pistele  ciclabile  propuse  de  către  Asociatie  pentru  a  fi  amenajate,
insumeaza o lungime totala de 19 km și traverseaza municipiul Baia Mare de la sud la nord si de
la  est  la  vest  parcurgand  toate  cartierele  orașului,  facilitand  astfel  utilizarea  bicicletelor  în
municipiu. Pentru realizarea pistelor ciclabile urbane noi, sunt necesare lucrări de modificare a
45 de borduri la trecerile de pietoni, cu scopul de a usura urcarea și coborarea de pe trotuar pe
carosabil.  Latimea pistelor  ciclabile urbane propuse,  depinde de latimea trotuarului  pe care
acestea vor fi amenajate, dar nu mai puțin de 1 metru latime, fiind necesare discuții individuale
pentru fiecare zona în parte. 

CE ADUCE NOU PROIECTUL ȘI DE CE ESTE BUN PENTRU COMUNITATE?
Prin  realizarea  unei  rețele  de  piste  de  biciclete  s-ar  facilita  accesul  cetățenilor  la  instituții
(administrație locală, județeană), biblioteci, muzee, teatru, săli de sport, centre comerciale, școli,
licee, colegii, universitate, etc. Accesul cetățenilor făcându-se cu ajutorul bicicletei se va crea o
fluidizare  a  traficului  și  demersul  va  ajuta  direct  la  scăderea  poluării  (chiar  și  fonice)  în
municipiu. Dacă deplasarea cu bicicleta se va realiza în siguranță pe o pistă dedicată,  mulți
părinți și copii ar opta pentru această variantă de deplasare spre școală. Mens sana in corpore
sano...

CUM DORESC SĂ MĂ IMPLIC ÎN PROIECT?
Asociatia Maramures Bike prin membrii ei doreste sa se implice activ in realizarea unui plan de
acțiune în vederea implementării eșalonate a proiectului. Membrii Maramures Bike au parcurs
arterele orasului si au realizat harta traseelor propuse.

BUGET ESTIMAT: 150 000 LEI
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