
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Dezvoltarea și promovarea mersului pe bicicletă ca formă de transport 

alternativ și formă de odihnă activă 

 
Informații generale 

Doar în ultimii zece ani, numărul de automobile private s-a 

dublat în Republica Moldova, iar tendința este în continuă 

creștere. Chișinăul este supraaglomerat, iar gazele emise de 

automobile sunt principalul factor de poluare a aerului. 

În același timp, se observă o tendință pozitivă de creștere a 

utilizatorilor de transport alternativ (fie biciclete, trotinete 

electrice sau monocicluri). Inclusiv odată cu criza 

pandemică, oamenii au început să se orienteze spre metode 

alternative de a se deplasa prin oraș, dar și să caute 

oportunități de a petrece activ timpul liber în apropierea 

orașului. 

Momentan însă, infrastructura pentru biciclete este aproape 

inexistentă, atât în perimetrul orașului, cât și în afara 

acestuia. În timp ce multe orașe europene încep să 

recâștige spațiile publice de la automobile și să se orienteze 

spre o mobilitate mai sustenabilă, în Chișinău politicile de 

dezvoltare a mobilității durabile întârzie să apară. 

Pentru a atrage mai mulți oameni să treacă la forme 

alternative de transport, acțiunile trebuie să vină din două 

direcții: societatea civilă trebuie să arate necesitatea acestei 

teme, să existe o comunitate care o promovează, iar 

oamenii să fie motivați prin traininguri și evenimente să 

aleagă forme de transport alternativ. În același timp, 

autoritățile trebuie să fie receptive și să asigure o 

infrastructură sigură și calitativă. 

 

Obiectivul proiectului 

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea culturii 

și infrastructurii pentru mersul pe bicicletă și alte forme de 

transport alternativ în Republica Moldova. 

Descrierea proiectului 

Proiectul „Moldova on Bikes” contribuie la crearea unor 

alternative sustenabile în domeniul mobilității urbane și 

turismului local. Proiectul își propune să aducă un mai mare 

interes față de transportul alternativ ecologic, atât în oraș, 

cât și ca modalitate de odihnă activă și călătorii scurte sau 

commuting, oferind sprijin autorităților locale în crearea 

infrastructurii sigure, dar și consolidând comunitatea de 

bicicliști, care trebuie să fie bine-informată și activă. 

Proiectul va avea un aport la realizarea ODD-urilor 11 și 

13, așa cum reducerea utilizării automobilelor private va 

îmbunătăți calitatea aerului, mobilității și în general a vieții 

în oraș, iar petrecerea timpului pe traseele de biciclete în 

zonele peri-urbane și rurale, va avea un impact pozitiv 

asupra economiei rurale. 

 

 

 

 

 

 

Moldova on Bikes 



 
  

 

Rezultat 3 – Marcarea unor trasee turistice pentru 

biciclete (150 km).  Lipsa alternativelor de turism local 

face ca oamenii să aleagă mereu automobilul pentru a 

călători chiar și pe distanțe scurte. Prin pregătirea unei 

oferte de trasee ciclabile sigure, locuitorii vor fi motivați să-

și petreacă weekendul într-un format de odihnă activă, mai 

sănătos și mai prietenos mediului înconjurător.  

Mai multă informație despre proiect și aplicarea ODD-

urilor poate fi citită pe pagina web dedicată: 

https://www.ecovisio.org/ro/ce-facem/clima/moldova-

on-bikes  

 

 

 

 

Publicat de: 
EcoVisio 
 
Adresa juridică 
Str. Mateevici 71 
Of. 5a 
Chișinău 
MD-2009 
Republica Moldova 
 
 
Descrierea programului/proiectului: 
Moldova on Bikes 
 
Autor/Responsabil/Editor, etc.: 
Ana Popa 
 
Design/aşezarea în pagină 
Ana Popa 
 
Autorii fotografiilor: 
Matthias Morgner 

Activitatea este implementată în cadrul proiectului „Suport pentru 
Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030" finanțat 
de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). 

 

 

INFORMAȚII DE BAZĂ: 

 

Perioada de implementare: august 2021 – iulie 2022 

Bugetul: 68,852.50 EUR 

 

Abordarea proiectului 

 

Următoarele trei rezultate, cu efect de consolidare 

reciprocă, asigură implementarea cu succes a proiectului. 

Rezultat 1 – Info-campaigning: Traininguri, 

evenimente și campanii online cu scopul de consolida și 

crește comunitatea utilizatorilor de transport alternativ, de 

a motiva și spori siguranța acestora pe drum. Mai mult 

decât atât, proiectul are ca scop abilitarea membrilor din 

comunitate de a se organiza, de a fi informați și de a se 

implica în procesele de decizie ce țin de dezvoltarea 

transportului alternativ. 

Rezultat 2 –  Consolidarea capacităților decidenților 

locali și centrali. Tema transportului alternativ este una 

nouă pentru autorități. Prin lucrul cu autoritățile locale și 

organizarea a două vizite de studiu, vom putea aduce mai 

aproape această temă și motiva decidenții de a coopera și 

dezvolta împreună această sferă.  
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