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DESCRIEREA SUMARĂ 
 

Planul Național de Redresare 
și reziliență, Componenta 10 
– Fondul Local, Investiția 
Mobilitate urbană durabilă, 
subinvestiția: I.1.4 
Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – 
piste pentru biciclete la nivel 
local/metropolitan. 

Titlul apel proiect: 
 

REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE 
CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ 

 
Argumentele care stau la baza necesității unei investiții cum este realizarea de piste 

pentru bicicliști sunt multiple. Mai întâi, politica în domeniul dezvoltării durabile a Uniunii 
Europene reglementează cerințe menite să conducă la reducerea impactului dăunător al 
sectorului de transporturi asupra sănătății populației și a mediului înconjurător. Efectele 
principale ale dezvoltării neraționale în materia transporturilor sunt emiterea în atmosferă a 
numeroși poluanți cu efecte grave asupra sănătății populației și a mediului înconjurător, 
încălzirea globală, deprecierea stratului de ozon, precum și epuizarea resurselor nerecuperabile. 

Prin implementarea acestui proiect se va amenaja o pistă de biciclete în lungime de 
2,160 km care va lega localitatea RATIN de centrul de comună localitatea CRASNA. Din 
localitatea RATIN se face zilnic navetă la locurile de muncă din centrul comunei.  

Realizarea investiției va contribui la asigurarea condițiilor de siguranță și confort atât 
în circulația pietonală cât și cea auto și pe două roți. În aceste condiții se încurajează utilizarea 
bicicletelor ca mijloc de transport, ceea ce va ameliora calitatea mediului și va diminua sursele 
de poluare. 
Este de așteptat ca realizarea investiției să aibă următoarele rezultate: 
 Scăderea nivelului de poluare a aerului; 
 Scăderea nivelului de poluare fonică; 
 Îmbunătățirea accesului la zonele turistice; 
 Economisirea timpului și carburanților; 
 Asigurarea de potențial pentru dezvoltarea economică a zonei pe termen mediu; 
 Reducerea costurilor de operare a vehiculelor. 
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