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INTRODUCERE

Introducere în proiectul SPAcE

Politica de susținere și Acțiune pentru Mediile active (SPAcE) a constat într-un proiect
de colaborare de trei ani co-finanțat de către Sport: Acțiune de parteneriate de colaborare
în cadrul Programului Erasmus+.

Proiectul a adus împreună 10 parteneri în cadrul proiectului din 8 țări diferite UE pentru
atingerea obiectivului de dezvoltare a unor medii urbane active sustenabile în orașele și
localitățile din UE.

Obiectivul principal al proiectului SPAcE a fost acela de a face ca alegerea pentru sănătate
să fie una ușoară prin crearea unor medii urbane sănătoase. Obiectivul SPAcE este acela
de a crește nivelul activităților fizice al comunităților implicate în proiect și sprijinirea și
încurajarea incluziunii sociale prin intermediul unei participări mult mai active.

Obiectivul acestui document

Obiectivul acestui document este acela de a oferi instrucțiuni în vederea estimării
beneficiilor economice ale mersului pe jos și ciclismului utilizând Intrumentul de
Evaluare Economică a Sănătății conceput de Organizația Mondială a Sănătății (HEAT).
Scopul acestui document este acela de a completa materialele HEAT existente care includ
un ghid inteligibil al utilizatorului, o instruire online gratuită și instrumentul în sine,
care poate fi accesat la http://www.heatwalkingcycling.org/
Acest document este cel de-al treilea dintr-o serie de documente din cadrul proiectului
SPAcE. Conține următoarele completări:

Il presente documento è anche il terzo della serie di tre prodotti elaborati nell’ambito del
progetto SPAcE. Ad esso si accompagnano:
• Mediu pentru Activitatea Fizică în Europa - O revizie a datelor existente și exemple
de practici (Cavill, 2017)
• Cum se poate crea un Plan de acțiune privind Mediul activ urban (UActivE): Lecții
învățate din cadrul proiectului SPAcE, inclusiv exemple de studiu de caz (Crone et
al., 2017). (Crone et al., 2017).
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Prezentare generală HEAT

Ce înseamnă HEAT?
Instrumentul de Evaluare Economică a Sănătății (HEAT, http://www.heatwalkingcycling.org)
reprezintă un instrument online pentru estimarea beneficiului în ceea ce privește
reducerea mortalității ca rezultat al mersului pe jos sau a ciclismului în rândul populației.
A fost conceput de către o serie de experți, coordonați de către Organizația Mondială a
Sănătății, și se bazează pe cunoașterea cercetărilor efectuate cu privire la efectele asupra
sănătății activității fizice.
Pentru ce poate fi utilizat HEAT?
HEAT este conceput pentru a putea fi utilizat în trei moduri:

• Pentru evaluarea beneficiului economic al nivelurilor actuale privind ciclismul și
mersul pe jos.

• Pentru evaluarea beneficiului economic al unei intervenții prin care a crescut
ciclismul sau mersul pe jos.

• Pentru evaluarea beneficiilor economice ale unei potențiale creșteri ipotetice pentru
ciclism sau mers pe jos.

Care sunt calculele din spatele HEAT?
HEAT utilizează informații publicate cu pivire la riscurile relative pentru toate cauzele de
deces pentru mers pe jos și ciclism, și le aplică la volumul mersului pe jos sau ciclismului
în zona studiată, pentru estimarea potențialei reduceri a procentului de decese. Ulterior
atribuie o valoare economică pentu reducerea mortalității, indiferent de cauzele
producerii acesteia, utilizând ‘valoarea unei vieți statistice’ (VSL).
Ce tip de date sunt necesare?
În funcție de scopul evaluării, datele pot fi dintr-un singur moment din timp (ex. nivelurile
de ciclism actuale) sau date de dinainte sau după (ex. nivelurile de ciclism înainte și după
introducerea pistei de biciclete).
Utilizatorii trebuie să furnizeze date pentru lungimea medie a ciclismului sau mersului
pe jos (cu privire la durata de timp, distanța acoperită, pași sau călătorii) și o frecvenție
medie (pe zi/săptămână/sau lună).

Există vreo limitare în ceea ce privește utilizarea HEAT?
HEAT nu oferă estimări pentru tineri (< 20 ani) sau pentru indivizi sau grupuri mici de
persoane.
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Există vreun exemplu pas-cu-pas cu privire la studiile HEAT?
Acest document prezintă cinci cazuri de studii din cadrul proiectului SPACE. Acestea sunt
prezentate sub forma unui ghid pas-cu-pas pentru a vă oferi asistență la implementarea
HEAT în alte implementări. Anexa prezintă studii ulterioare care subliniază pașii preluați
dintr-o altă evaluare HEAT aferentă.

Cum pot învăța mai multe despre HEAT?
Există un număr de resurse care pot fi accesate gratuit și descărcate de pe website-ul
HEAT (http://www.heatwalkingcycling.org) finclusiv un ghid pentru utilizator, exemple și
training online gratuit. Acestea oferă un ghid metodologic care include revizii ale evidenței
științifice și instrucțiuni pentru utilizator.
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2
STUDII DE CAZ UTILIZÂND HEAT
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Studii de caz utilizând HEAT

În cadrul proiectului SPACE, partenerii au lucrat la planuri de acțiune care stabilesc o
seie de acțiuni pe care aceștia și-au propus să le ia în propriile orașe pentru a îmbunătăți
mediile pentru mers pe jos și ciclism. O parte din cadrul acestui proces implică sprijinirea
mersului pe jos și a ciclismului: convingerea persoanelor cu putere de decizie de la
nivel local (și posibil și național) pentru a investi în mers pe jos și ciclism, și că aceste
investiții pot fi profitabile. În acest caz HEAT a dovedit că este extrem de util, deoarece
a implementat locații de studiu de caz pentru a oferi o valoare economică pentru toate
creșterile de mers pe jos și ciclism care pot rezulta din acțiunile acestora. Locațiile
pentru studiul de caz SPACE și utilizarea acestora pentru HEAT sunt indicate mai jos în
Tabelul 1, după care urmează studiile de caz privind utilizarea acestora de către HEAT.
Toate evaluările au fost efectuate în Septembrie 2017, utilizând Versiunea 2.3 a HEAT.
Tabelul 1 Prezentare generală Studii de caz HEAT
Studiu de caz
1. Trikala

Grecia

Prezentare
generală
HEAT
Ciclism

2. Tukums

Latvia

Ciclism

Oraș

4. Toledo

Spania

Ciclism

5. Palermo

Italia

Mers pe jos

Oraș și
zone
suburbane
Oraș

3. Brașov

Țară

România

Ciclism
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Mediu

Abordare

Oraș

Estimare efecte cu
privire la situația
actuală și proiectare.

Oraș

Proiectare.

Estimare efecte cu
privire la situația
actuală și proiectare
Proiectare

Proiectare

Studiu de caz 1: Trikala, Grecia
Prezentare generală

Trikala este un oraș din centrul Greciei. Municipiul Trikala este format din orașul Trikala
și alte 39 așezări mai mici. Acoperă o zonă totală de 608 kilometri pătrați, cu o populație
de aproximatic 75,000 locuitori.
Planul de acțiune al orașului Trikala se bazează mai ales pe creșterea ciclismului prin
intermediul investițiilor de efectuat în infrastructura pentru ciclism

Evaluarea impactului economic al ciclismului actual în orașul Trikala

Municipiul Trikala are ca obiectiv evaluarea impactului economic al nivelului actual
de ciclism în Trikala, precum și estimările impactului economic al viitoarelor majorări
cu privire la ciclism, datorită politicii municipalității și a dezvoltării planificată pentru
infrastructură.

Colectarea și manipularea datelor

Municipiul a efectuat un sondaj în Septembrie 2016 pentru a furniza informații
pentru evaluarea HEAT și pentru a susține dezvoltarea planului de acțiune a acestuia.
Municipalitatea a colectat 360 chestionare tipărite și 198 chestionare online de la cetățenii
din Trikala. Acestea au acoperit o serie de teme precum percepțiile stării actuale a pistelor
pentru biciclete; preferințe pentru expansiune; facilitatea percepută pentru mișcare
utilizând bicicleta; utilitatea percepută pentru mai multe trotuare; etc. Aceste date for fi
utilizate pentru a susține dezvoltarea politicilor pentru creșterea permutărilor active. De
asemenea, un alt sondaj se referea în câte zile pe săptămână au mers pe bicicletă oamenii
și la distanța parcursă ca medie pe zi. Din cei 558 respondenți, 255 s-au abținut (după
excluderea celor care nu aveau vârstele cuprinse între 20 și 64 de ani, a celor care nu au o
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bicicletă, și a celor care utilizează bicicleta mai puțin de o dată pe lună). Acest eșantion a
raportat ca zile de mers pe bicicletă pe săptămână 5.4 și ca distanță principală acoperită
pe zi 1.8km. S-a estimat faptul că oamenii care și-au utilizat bicicleta în oraș au procedat
astfel, în medie, timp de 200 zile anual – luând în considerare condițiile meteorologice
din Grecia.

Informațiile cu privire la populație au rezultat din majoritatea celor mai recente date
disponibile ale Biroului de recensământ din Grecia, care au indicat un număr de 33.349
persoane care locuiesc în orașul Trikala, cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani. Un
sondaj național privind utilizarea bicicletei (2012) a indicat o utilizare zilnică de
15% în Regiunea Thessaly (comparativ cu un total de 2.5% pentru Grecia). Conform
informațiilor indicate mai sus, numărul cicliștilor actuali din Trikala a fost estimat la
5.000. Introducerea acestor date în Instrumentul HEAT a furnizat un calcul al impactului
economic al ciclismului actual. Beneficiul economic al ciclismului actual în 10 ani va fi
de 7.475.000 euro. Proiecțiile ulterioare au fost calculate conform obiectivelor propuse
de către municipalitate pentru creșterea ciclismului. Acestea sunt indicate mai jos, cu
rezultate din evaluările HEAT. Tabelul 2 indică specificații detaliate pentru evaluarea
liniei de bază și cele trei proiecții. Se subînțelege că aceste rezultate vor fi utilizate
de către Municipalitate pentru a estima procentul cost-beneficiu pentru dezvoltarea
infrastructurii pentru ciclism.
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Proiecția 1: În cazul în care Municipiul crește numărul de cicliști cu 3% beneficiul
economic peste 10 ani va fi de 8.970.000 €

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 366 km per person per
year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 3% (compared to persons
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 					
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 			
The total benefits accumulated over 10 years are: 			
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:

13

2,691,000 EUR
1,162,000 EUR
11,617,000 EUR
897,000 EUR
8,970,000 EUR

Proiecția 2: În cazul în care Municipiul ajută la creșterea distanței principale
pe care se merge pe bicicletă cu 500 m beneficiul economic peste 10 ani va fi de
9.395.000 €

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 5000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 11.93
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:
The total benefits accumulated over 10 years are: 			

When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
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1,217,000 EUR
12,167,000 EUR
940,000 EUR
9,395,000 EUR

Proiecția 3: În cazul în care Municipiul crește numărul de cicliști cu 3% ȘI crește
distanța principală pe care se merge cu bicicleta cu 500 m, beneficiul economic va
fi de 11.274.000 €

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to persons
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 			
The total benefits accumulated over 10 years are: 			

When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
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1,460,000 EUR
14,601,000 EUR
1,127,000 EUR
11,274,000 EUR

Tabelul 2: Specificații HEAT pas-cu-pas pentru studiul de caz Trikala
Nivel de
referință

Proiecția 1

Proiecția 2

Proiecția 3

Mod activitate
fizică

Ciclism

Ciclism

Ciclism

Ciclism

Tip informații

Distanță

Distanță

Distanță

Distanță

Zile anual

200

200

200

200

Ciclism actual sau
efecte intervenție

Ciclism
actual

Ciclism actual Ciclism actual

Un singur punct
de moment/
Înainte, După și
Intervenție
Distanță medie
parcursă cu
bicicleta

Câți oameni vor
beneficia?

Un singur
punct

1830m

5000

Un singur
punct

1830m

Un singur punct

2300m

6000

5000

Un singur punct

2300m

6000

Ciclism actual

20-64

20-64

20-64

20-64

Grecia

Grecia

Grecia

Grecia

VSL pentru

Grecia
€2,690,703

Grecia
€2,690,703

Grecia
€2,690,703

Grecia
€2,690,703

Perioada de timp
(Ani)

10

10

10

10

5%

5%

Procent
mortalitate per
medie de vârstă

Procent
mortalitate la
nivel de țară
Monedă:

Raport cost/
beneficiu

Procent discount

Euro
Nu

5%

Valoare actuală a €748,000
Beneficiului anual

Euro

Euro

Nu

Nu

€897,000

€940,000

5%
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Euro
Nu

€1,127,000

Studiu de caz 2: Tukums, Latvia
Prezentare generală

Tukums este un oraș mic din Latvia. În Tukums, HEAT a fost utilizat în scopuri generale
de acordare de sprijin, pentru a convinge persoanele cu putere de decizie să investească
în ciclism și în mers pe jos, demonstrnd beneficiile economice ale creșterii nivelurilor de
ciclism și mers pe jos în oraș.

Colectare date

În 2016, centrul de cercetare SKDS a realizat un sondaj în rândul populației: “Evaluarea
performanței serviciilor municipiului Tukums”. Figura 1 indică separarea tipurilor de
transport în oraș.
Figura 1. Modurile diferite de transport ale populației în Tukums, 2016. (n=405)
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Sondajul a indicat faptul că:

Ciclism
• 12.5% utilizează propria bicicletă în fiecare zi;
• 16.9% utilizează bicicleta cel puțin o dată pe săptămână,
• 12.3% utilizează bicicleta mai puțin de o dată pe săptămână
Mers pe jos
• 69.9% merg pe jos în fiecare zi
• 13% merg pe jos cel puțin o dată pe săptămână,
• 5% merg pe jos mai puțin de o dată pe săptămână,

Populația cu vârstă de lucru din Tukums în 2015 a fost de 17,887 1.

S-a decis că o focalizare pe ciclism ar fi mai potrivită pentru produce criterii ce pot fi utile
în scopuri de sprijinire. Utilizarea proporțiilor din studiu și criteriile privind populația
din Tukums au indicat următoarele:
• 2.236 oameni declară că merg pe bicicletă în fiecare zi (12.5% din 17.887)
• 3.023 oameni declară că merg pe bicicletă cel puțin o dată pe săptămână (16.9%
din 17.887)
• 2.200 oameni declară că merg pe bicicletă mai puțin de o dată pe săptămână (12.3%
din 17.887)
Ca atare, în total sunt 7.459 oameni care declară că merg pe bicicletă între ‘mai puțin
de o zi pe săptămână’ și ‘în fiecare zi’ în Tukums. S-a ajuns la concluzia că aceste criterii
priving mersul pe jos în fiecare zi reprezintă o valoare prea mare în realitate: este prea
puțin probabil să existe mai bine de 2.000 de oameni care să meargă pe bicicletă în fiecare
zi în oraș.
Ca atare, s-a decis calcularea beneficiilor utilizând următorul scenariu:

Care ar fi valoarea dacă ar putea fi convinse toate persoanele care dețin o bicicletă și
care merge pe bicicletă cel puțin ocazional în Tukums, să meargă pe bicicletă de 3 ori pe
săptămână?
Nu am avut informații pentru lungimea fiecărui traseu, ca atare am presupus că există o
medie de lungime de 3 km. Rezultă că într-o zi de mers pe jos, persoana a traversat un
traseu mediu total de 6 km (spre ex. un traseu dus-întors de 3 km).

1 Fonte: Comune di Tukums
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Au rezultat următoarele calcule utilizând HEAT:

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 936 km per person per
year. This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 8% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 7459.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 42.90
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: 3

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 981,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 			
The total benefits accumulated over 10 years are: 		
When future benefits are discounted by 5% per year:		
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:

3,246,000 EUR
32,462,000 EUR
2,507,000 EUR
25,066,000 EUR

Ca atare, în concluzie, În Tukums, în cazul în care am avea ca țintă numai oamenii
care au mers pe jos în ultimul an, și pe care i-am încurajat să meargă pe bicicletă de
trei ori pe săptămână, am salva trei vieți anual. Rezultă o medie de 2.5 m € anual.
medie de 2.5 m € anual.
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Tabelul 3: Specificații HEAT pas-cu-pas pentru studiul de caz Tukums
Tukums
Mod activitate fizică

Ciclism

Un singur punct de moment/
Înainte, După și Intervenție

Un singur punct

Tip informații

Distanță

Distanță medie parcursă cu
bicicleta

6km

Zile anual

156 (3 times a week)

Câți oameni vor beneficia?

7,459

Mers pe jos actual sau efecte
intervenție

Mersul pe bicicletă actual

Procent mortalitate per medie
de vârstă

20-64

Procent mortalitate la nivel de
țară

Latvia

Latvia 981.000 €

VSL

Valuta

Periodo di tempo (anni)
Raport cost/beneficiu
Procent discount

Euro
10

Nu au fost introduse informații cu privire la cost
5%

Valoare actuală a Beneficiului
anual

2,507,000€
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Studiu de caz 3: Brașov, România
Prezentare generală

Brașov este principalul centru urban din regiunea centrală a României, cu o populație de
aproximativ 290.000 locuitori. Planul de acțiune pentru Brașov indică planurile pentru
un număr de inițiative pentru promovarea ciclismului și a mersului pe jos în oraș.

Introducere

Una dintre marile probleme întâmpinate de Brașov este lipsa unor date statistice cu
privire la activitatea fizică în general, mai ales pentru ciclism. Echipa proiectului SPACE,
ca atare, a realizat un sondaj în rândul bicicliștilor, utilizând un chestionar online. Acesta
este realizat pentru a afla cât de des oamenii utilizează în prezent o bicicletă, în ce scop,
și cât de des spun că vor merge pe bicicletă în cazul îmbunătățirii infrastructurii.
Sondajul a indicat faptul că:

• bicicliștii merg în medie pe bicicletă 41 minute, 4 zile/săptămână
• principalul motiv pentru ciclism este transportul către principalele puncte zilnice
de interes (școală, locul de muncă, cumpărături, etc.)
• În cazul îmbunătățirii infrastructurii, bicicliștii declară că vor merge pe bicicletă o
medie de 92 minute/zi și 6 zile/săptămână.

Echipa din cadrul proiectului s-a gândit la faptul că rezultatele acestui proiect au fost
oarecum optimiste și că ar trebui considerate mai degrabă ‘iluzii deșarte’ decât o
realitate strictă. Toate acestea mai ales în ceea ce privește Planul de Mobilitate Urbană
Sustenabilă (SUMP), dezvoltat pentru municipiul Brașov de către un consorțiu finanțat
de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (EBRD) și publicat în 2015.
Acesta a indicat 405.000 călătorii/zi contorizate în jurul orașului, numai 0.2% din acestea
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fiind călătorii efectuate cu bicicleta - numai 810 călătorii cu bicicleta/zi. Aceste date sunt
în contradicție cu cele deținute de asociația bicicliștilor locali, care estimează faptul că
2.000-3.000 persoane utilizează bicicleta în mod regulat.
Cu toate că sondajul pe care l-am efectuat a fost interesant, nu pare că reprezintă o supraestimare a numărului de bicicliști. S-a observat că respondenții au fost în principal
oameni care utilizează bicicleta în mod regulat (92% dintre oamenii care au completat
chestionarul). Ca atare, s-a decis utilizarea elementelor din SUMP, deoarece este un
document oficial, aprobat de către autoritatea locală.

Împărtășirea modului pentru ciclism a fost utilizată ca nivel de referință (0.2% din
călătorii), iar ulterior, scenariile au fost calculate gândindu-ne la modul în care ar arăta
ciclismul în Brașov dacă ar fi la fel ca în alte orașe Europene. Planul de acțiune pentru
Brașov are următoarea viziune: Brașov - orașul unde ciclismul reprezintă un mod de
viață. Conform informațiilor disponibile înaintea intervenției și în combinație cu viziunea
extrem de ambițioasă pe care doresc să o dobândească oamenii, au fost dezvoltate trei
scenarii diferite:
1. Ce s-ar întâmpla dacă nivelul ciclismului în Brașov ar fi de 2% (precum în

Bratislava)?

2. Ce s-ar întâmpla dacă nivelul ciclismului în Brașov ar fi de 10,1 (precum în Zagreb)?
3. Ce s-ar întâmpla dacă nivelul ciclismului în Brașov ar fi de 32% (precum în
Amsterdam2)?

2 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Acestea au dus la obținerea datelor înregistrate pentru următoarele calcule HEAT:

1. Ce s-ar întâmpla dacă nivelul ciclismului în Brașov ar fi de 2% (precum în Bratislava)?

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 4,009 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle.
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change
in cycling is: 1.60.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 			
879,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 			
8,791,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
1,363,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
626,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:		
6,263,000 EUR

În cazul în care ciclismul în Brașov ar crește la nivelul celui din Bratislava (de la 0.2% la
2% din toate călătoriile), astfel ar fi salvate 1.6 vieți anual. Rezultă 626.000 € anual.
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2. Ce s-ar întâmpla dacă nivelul ciclismului în Brașov ar fi de 10,1% (precum în
Zagreb)?

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 22,275 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle.
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change
in cycling is: 8.89.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 			
4,884,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 			
48,843,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
7,573,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
3,480,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:		
34,799,000 EUR

În cazul în care ciclismul în Brașov ar crește la nivelul celui din Zagreb (de la 0.2% la
10,1% din toate călătoriile), astfel ar fi salvate 8.9 vieți anual. Rezultă 3.480.000 € anual.
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3. Ce s-ar întâmpla dacă nivelul ciclismului în Brașov ar fi de 32% (cprecum în
Amsterdam3)? - în acest moment ar fi obținut obiectivul.

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The number of individuals cycling has increased between your pre and post data. There
are now 70,834 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle.
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change
in cycling is: 28.27.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 		
15,532,000 EUR
155,321,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 			
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
24,081,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
11,066,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:		
110,659,000 EUR

În cazul în care ciclismul în Brașov ar crește la nivelul celui din Amsterdam (de la 0.2% la
32% din toate călătoriile), astfel ar fi salvate 28.3 vieți anual. Rezultă 11.066.000 € anual.

3 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Tabelul 4: Specificații HEAT pas-cu-pas pentru studiul de caz Brașov
Brașov
Nivel de
referință

Scenariul unu
(Bratislava)

Scenariul
Doi
(Zagreb)

Scenariul
Trei
(Amsterdam)

Un singur punct
de moment/
Înainte, După și
Intervenție

Înainte/după

Înainte/după

Înainte/după

Înainte/după

Medie per adult/
Număr total

Călătorii

Număr total

Călătorii

Călătorii

Călătorii

Mod activitate
fizică

Tip informații

Număr călătorii
zilnic

Procent Călătorii
Călătorii pe
bicicletă
Estimare nr.
persoane
% călătorii retur
Zile anual
Durată

Câți oameni vor
beneficia?

Ciclism

Ciclism

Ciclism

Ciclism

Număr total

Număr total

Număr total

100

100

100

8.100
(2% din totalul
de 405.000)

Conform
călătoriilor de
retur

Conform
călătoriilor de
retur

Conform
călătoriilor de
retur

Conform
călătoriilor de
retur

124

124

124

124

100

90%

41 minute (din
sondaj)

446
(Estimare
conform călătoriilor de retur)

90%

41 minute
(din sondaj)
4009 extra
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40.905
(10.1% din
totalul de
405.000)

129.600
(32% din
totalul de
405.000)

810
(0.2% din totalul de 405.000)

90%

41 minute
(din sondaj)

22.275 extra

90%

41 minute
(din sondaj)

70.834 extra

Ciclism actual
sau efecte
intervenție

Procent
ciclism atribuit
intervenției

Procent
mortalitate per
medie de vârstă

VSL

Monedă

Perioada de
timp (Ani)

Timp necesar
pentru ca toată
lumea să meargă
pe bicicletă

Rapporto
costi-benefici
Procent discount
Valoare actuală
a Beneficiului
anual

Intervenție

Intervenție

Intervenție

Intervenție

50%

50%

50%

50%

România
20-64 ani

România
20-64 ani

România
20-64 ani

România
20-64 ani

România
851.697 €

România
851.697 €

România
851.697 €

România
851.697 €

10

10

10

10

Euro

Euro

Euro

Euro

3 ani

3 ani

3 ani

3 ani

Niciunul

Niciunul

Niciunul

Niciunul

626.000 €

3.480.000 €

11.066.000 €

5%

5%
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5%

5%

Studiu de caz 4: Toledo, Spania
Evaluare economică a beneficiilor pentru sănătate a noii piste pentru biciclete
Prezentare generală
Toledo este un municipiu și un oraș din Spania, capitala comunității autonome din CastillaLa Mancha. Are în jur de 83.000 cetățeni (2015) este al doilea dintre cele mai populate
municipii din provincie.

Cea mai mare parte din planul de acțiune pentru Toledo s-a axat pe construcția unei noi
piste pentru bicicletă din orașul Toledo până în cartierul Santa Mª de Benquerencia. Ca
atare, HEAT a fost utilizat pentru a estima beneficiile pentru sănătate a pistei, în baza unor
niveluri diferite de utilizare. De asemenea, a fost de folos pentru compararea beneficiilor
și a costului pentru construcția aleii (400.000 €).
Background
Echipa proiectului a lucrat cu primăria orașului Toledo pentru a găsi informații utilizabile
privind mobilitatea. Cele mai recente date rezultă din Planul de mobilitate urbană
sustenabilă pentru Toledo din 2012. S-a observat faptul că aceste date nu sunt recente,
însă datorită problemelor financiare, sondajul nu a mai fost repetat.

Colectarea și estimarea datelor
Planul de mobilitate urbană sustenabilă pentru Toledo (PMUS) include analize de
modelare pentru explicarea mobilității, generarea călătoriilor și distribuție spațială prin
intermediul unor locații diferite. A fost realizat un sondaj privind călătoriile în Octombrie
2010, atât în zilele din săptămână cât și în weekend. Analizele au făcut referire la călătoriile
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efectuate în vechiul oraș Toledo și în cartierul Santa Mª de Benquerencia. Este prezentată
mai jos o divizare a călătoriilor efectuate prin intermediul transportului public, vehicule
personale și altele (inclusiv bicicletă sau mers pe jos).
L’analisi si concentrava, principalmente, sugli spostamenti fra il centro di Toledo e
il quartiere di Santa Mª de Benquerencia. La tabella qui sotto mostra il numero di
spostamenti giornalieri effettuati utilizzando i mezzi di trasporto pubblico o privato o
altre modalità.
Aceasta a indicat următoarele valori pentru media călătoriilor zilnice în ambele direcții:
Transport public
Transport personal
Altele
Total

Călătorii zilnice
6,660
18,000
8,640
33,300

Este important să observăm faptul că rezultatele acestor analize se bazează pe numărul
călătoriilor globale, și acestea nu se bazează pe numărul de oameni care efectuează
călătoria. Ca atare, ca medie, există 33.300 călătorii între Toledo și Santa Mª de
Benquerencia în fiecare zi.
Calculul HEAT a utilizat o distanță parcursă cu bicicleta de 4 km, deoarece aceasta
reprezintă distanța principală a posibilelor călătorii. Noua pistă pentru bicicletă leagă
Santa Mª de Benquerenciato de principala stație de tren, de cel mai mare centru comercial
din Toledo, de noul spital (încă în construcție) și alte câteva locații sociale. Ca atare,
câțiva oameni vor utiliza pista pentru bicicletă pentru a face o călătorie în câteva dintre
aceste locații în loc să utilizeze bicicleta pe întregul traseu.

Instrumentul HEAT a fost utilizat pentru a estima beneficiile pentru sănătate din prisma
renunțării la transportul motorizat în favoarea ciclismului. S-a presupus că bicicliștii vor
merge pe bicicletă o medie de 124 zile/an (conform recomandărilor HEAT) și că 90%
dintre oameni vor efectua o călătorie de retur.
Calculele HEAT sunt aplicate unui număr de trei scenarii diferite:

a) 5% schimbare modalitate transport de la transport personal sau public la mers pe
bicicletă.
b) 10% schimbare modalitate transport de la transport personal sau public la mers
pe bicicletă.
c) 20% schimbare modalitate transport de la transport personal sau public la mers
pe bicicletă.
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a) 5% schimbare modalitate transport de la transport personal sau public la mers
pe bicicletă.

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 916.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 1.86
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 			
308,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 			
3,083,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year,
444,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
222,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
2,220,000 EUR

Benefit-Cost Ratio
The total costs of:							
400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:
2,220,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year

5.55:1

The benefit to cost ratio is therefore:

Dobândirea unui procent de 5% de schimbare de la modul de transport personal sau
public la mers pe bicicletă ar salva mai puțin de o viață anual, evaluată la 222.000 euro
anual. Acest aspect indică un beneficiu: raport cost de peste 5:1.
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b) 10% schimbare modalitate transport de la transport personal sau public la
mers pe bicicletă

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 1832.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 3.73
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 		
617,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 		
6,166,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
887,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:		

444,000 EUR
4,439,000 EUR

Benefit-Cost Ratio
The total costs of:							
400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:
4,439,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year
11.10:1

The benefit to cost ratio is therefore:

Achieving a 10% shift from public or private transportation to biking would save less than one life per
year, valued at €444,000 per year. This results in a benefit:cost ratio of over 11:1.
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c) 20% schimbare modalitate transport de la transport personal sau public la mers
pe bicicletă

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 3663.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 7.45
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 		
1,223,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 		
12,329,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
1,774,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:

888,000 EUR
8,876,000 EUR

Benefit-Cost Ratio
The total costs of:							
400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:
8,876,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year
22.19:1

The benefit to cost ratio is therefore:

Dobândirea unui procent de 20% de schimbare de la modul de transport personal sau
public la mers pe bicicletă ar salva mai puțin de o viață anual, evaluată la 888.000 euro
anual. Acest aspect indică un beneficiu: raport cost de peste 22:1.
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Utilizarea HEAT pentru guvernul regional Castilla-La Mancha
Aceste estimări HEAT au permis guvernului regional Castilla-La Mancha să consolideze
argumentele pentru promovarea unor proiecte de mobilitate activă. Mesajul privind
sănătatea HEAT poate fi adăugat mesajelor cu privire la mediu la care contribuie și
ciclismul, prin diminuarea consumului de energie; îmbunătățește calitatea aerului;
reduce zgomotul și îmbunătățește starea de bine. Faptul că HEAT utilizează o estimare
exprimată în euro, face ca acest concept să fie ușor de înțeles de către toți cetățenii.
Tabelul 5: Specificații HEAT pas-cu-pas pentru studiul de caz Toledo
Toledo
Scenariul A (5%)

Scenariul B
(10%)

Scenariul C
(20%)

Mod activitate fizică

Ciclism

Ciclism

Ciclism

Tip informații

Călătorii

Călătorii

Călătorii

1832

3663

Un singur punct de moment/Înainte,
După și Intervenție
Distanță medie

Câți oameni vor beneficia?
Zile anual

Ciclism actual sau efecte intervenție
Procent mortalitate per medie de
vârstă

Procent mortalitate la nivel de țară
VSL pentru
Monedă

Perioada de timp (Ani)
Raport cost/beneficiu
Procent discount
Beneficiu

Un singur punct
4000m
916
124

Ciclism actual
Spania 20-64
Spania

Spania
€3,202,968
Euro
10

Da

Un singur punct Un singur
punct
4000m
124

Ciclism actual
Spania 20-64
Spania

Spania
€3,202,968
Euro
10

Da

5%

€2,220,000

5%

€4,439,000

4000m
124

Ciclism actual
Spania 20-64
Spania

Spania
€3,202,968
Euro
10

Da

5%

€8,876,000

Notă: Calculele HEAT pentru Scenariile 1, 2, & 3, au utilizat funcția de Cost-beneficiu
pentru Întrebarea HEAT 14. Costul pentru dezvoltarea unei noi piste pentru biciclete
(Q15) a fost estimat la 400.000 €.
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Studiu de caz 5: Palermo, Italia
Prezentare generală
Palermo este un oraș pe coasta de Nord Vest a Siciliei, cu o populație în jur de 1.2 milioane
locuitori. Planul de acțiune UActivE este focalizat pe copiii școlari, în vederea creării unei
culturi școlare care promovează stiluri de viață active în rândul copiilor și tinerilor și
susținerea dezvoltării mediilor școlare care facilitează și cresc activitatea fizică, reducând
astfel inactivitatea și prevenind obezitatea la copii și tineri.

Introducere
Planul de acțiune al orașului prevede planuri pentru crearea a) unui Program de trasee
urbane școlare - Trasee urbane de acasă la școală și b) Cartiere școlare active.
Planul a fost dezvoltat ca strategie pentru orașul Palermo, fiind susținut de guvernul
local, academicieni, NGO, companii și comunitățile locale pentru crearea unui oraș mult
mai sănătos și prietenos cu mișcarea, cu niveluri de activitate fizică sporite în rândul
populației locale.

O parte importantă a Planului constă în susținerea unei politici care va implementa
strategia eficientă și infrastructura pentru creșterea accesului la și pentru a încuraja
activitatea fizică pentru toți copiii școlari. O parte a abordării de sprijinire poate fi
solicitarea unor beneficii economice de investiții în politici care ajută mai mulți oameni
să beneficieze de consolidarea propriei sănătăți prin intermediul mersului pe jos. În mod
ideal, acest fapt ar avea loc ținând cont de datele cu privire la nivelurile existente de mers
pe jos în zona Palermo, și proiectând creșterile viitoare. În orice caz, nu a fost posibil să
găsim date fezabile cu privire la nivelurile referitoare la ciclism și mersul pe jos în oraș.
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În schimb, a fost efectuat un calcul ținând cont de creșterile ipotetice, utilizând datele cu
privire la populație.

Evaluarea impactului economic al creșterii mersului pe jos în rândul populației
din Palermo
Deși planul se focalizează pe copiii cu vârste școlare, este important să observăm că
activitățile dezvoltate în cadrul acestuia au un impact semnificativ asupra întregii
comunități școlare. Revizuind comunitatea școlară pe scară largă care va implica părinți,
familii și populația generală, datele disponibile indică faptul că populația adultă din
Palermo cu vârste cuprinse între 20-74 ani este de aproximativ 470.0004 (2016).
Am adresat așadar următoarea întrebare: ‘care ar fi beneficiile în cazul în care fiecare
adult din Palermo ar merge pe jos măcar cu zece minute mai mult pe zi’? Acest criteriu
este ipotetic, dar, de asemenea, se bazează pe ce anume ar duce la o creștere rezonabilă
a mersului pe jos.

4

https://www.citypopulation.de/php/italy-sicilia.php?cityid=082053
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HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in walking behaviour

The walking data you have entered corresponds to an average of 10 minutes per person
per day.
This level of walking provides an estimated protective benefit of: 5% (compared to
persons not walking regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
walking is: 470,000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
walking regularly would be: 1,762
The number of deaths per year that are prevented by this level of walking is: 81

Economic value of walking
Currency: EUR, rounded to 1000

3,556,000 EUR
The value of statistical life of your population is: 		
287,144,000 EUR
The annual benefit, of this level of walking, per years is:
2,871,445,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 		
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is: 221,725,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
2,217,254,000 EUR

Utilizând HEAT concluzionăm că în cazul în care populația adultă din Palermo ar
merge pe jos măcar 10 minute în plus în fiecare zi, ar fi salvate 81 de vieți, cu o
valoare de 222 milioane € anual.
Aceste rezultate au fost utilizate de către CESIE și vor fi folosite în viitor cu partenerii locali
pentru a estima costul/beneficiu pentru dezvoltarea infrastructurii în scopul promovării
mersului pe jos.
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Tabella n°6: Criteri ed indicatori HEAT utilizzati nel caso studio di Palermo
Palermo
Mod activitate fizică

Mers pe jos

Un singur punct de moment/
Înainte, După și Intervenție

Un singur punct

Tip informații

Durată

Timp mediu minute/ore de mers pe
jos SAU Distanța medie

10 minute

Zile anual

Nu este necesar (medie pe zi)

Câți oameni vor beneficia?

470,000

Mers pe jos actual sau efecte
intervenție

Mersul pe bicicletă actual

Procent mortalitate per medie de
vârstă

20-74

Procent mortalitate la nivel de țară

Italia

VSL

Italia 3.555.826€

Monedă

Perioada de timp (Ani)
Raport cost/beneficiu
Procent discount

Euro
10

Nu au fost introduse informații cu privire la cost
5%

Valoare actuală a Beneficiului anual

2.217.254€
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Discuție
Obiectivul acestui document este acela de a descrie și explica modul în care partnerii
proiectului SPAcE înțeleg HEAT; integrarea acesuia în propriile planuri de acțiune ale
acestora; și utilizarea acestuia în locațiile aferente studiului de caz pentru a-i ajuta în
avansarea propriilor planuri pentru mersul pe jos și ciclism.
Așa cum au arătat aceste studii, există diferite tipuri prin care poate fi utilizat HEAT
pentru estimarea impactului economic al creșterii mersului pe jos și a ciclismului, și
diferite abordări cu privire la modul în care pot fi aplicate aceste informații în practică.
În toate dintre cele cinci studii de caz SPACE, au fost efectuate proiecții, deoarece aceste
proiecte nu au început vreo activitate pentru creșterea ciclismului și a mersului de jos. Ca
atare, aceste informații au fost utilizate ca parte a eforturilor generale pentru susținerea
creșterii ciclismului și a mersului pe jos, și în mod specific, pentru a garanta finanțarea.
De vreme ce este imposibil să separăm impactul specific avut de aceste calcule asupra
deciziilor de finanțare, în toate cazurile, partenerii SPACE au spus că procesul și calculele
rezultate au fost de folos.

Aplicarea HEAT în cadrul proiectului nu s-a făcut fără probleme. Mulți dintre partenerii
SPACE la început au întâmpinat dificultăți semnificative în a lucra cu HEAT, mulți dintre
aceștia necesitând asistență considerabilă. Pe de o parte acest lucru nu este surprinzător,
deoarece partenerii SPACE. în general, nu au fost planificatori pentru transport sau
economiști. În orice caz, ar trebui să luăm în considerare faptul că echipa WHO HEAT a
lucrat foarte mult pentru a face ca HEAT să fie cât mai ușor de folosit, o versiune revizuită
a HEAT luând deja în calcul anumite feedback-uri din cadrul proiectului SPAcE. Proiectul
a indicat faptul că aceste eforturi de creștere a utilizării HEAT trebuie să continue dacă
trebuie utilizat de către un număr mai mare de posibili beneficiari.

Principalul obstacol întâmpinat de către partenerii SPACE a fost găsirea de informații
pentru introdus în HEAT, sau în a-l transforma în formatul corespunzător, astfel încât să
fie ușor de utilizat în HEAT. Majoritatea partenerilor HEAT s-au confruntat cu o lipsă de
informații locale cu privire la ciclism și mersul pe jos, fiind nevoiți să realizeze propriile
lor sondaje. În anumite situații, acestea au produs estimări ușor nesigure. Alții au
întâmpinat probleme în traducerea datelor standard din sondajele cu privire la călătorii
în formatul în care pot fi utilizate pentru HEAT. Există în mod evident o necesitate a
unui training permanent cu privire la această problemă, și pentru promovarea integrării
mersului pe jos și a ciclismului în sondajele locale cu privire la transportul standard,
precum și la nivel național și internațional.
În concluzie, HEAT a reprezentat un aspect util pentru proiectul SPACE, însă a fost mult
mai greu de implementat decât prima dată, când proiectul a fost în etapele de dezvoltare.
Pe viitor, sunt necesare mai multe informații standard cu privire la mersul pe jos și ciclism,
și mai mult training și asistență pentru utilizatorii HEAT.
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Anexă

Alte exemple
Cavill N, Rutter H, & Gower, R. (2014). Evaluare economică a beneficiilor pentru
sănătate a mersului pe jos în Wales Coast Path. Resurse naturale Wales.
http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-healthbenefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf
Acest studiu a realizat o evaluare economică a beneficiilor pentru sănătate, care rezultă
din mersul pe jos al oamenilor în regiunea Wales Coast Path. La paginile 8-11, este oferită
o descriere detaliată a estimărilor și rezultatelor înregistrate în HEAT.
Bike Safe: Student consultancy report (2013).

http://www.b4044path.org/wp-content/uploads/2013/07/B4044-Community-PathCost-benefit-assessment-report-Jun13.pdf
Acest studiu a realizat o proiectare a beneficiilor economice și a celor pentru sănătate
obținute prin construcția unei piste comunitate de utilizat în scopuri multiple între
Eynsham și Botley, Oxford, UK. La paginile 5-6, este oferită o descriere detaliată a
presupunerilor, rezultatelor și estimărilor.
Exemple suplimentare sunt oferite, de asemenea, accesând
http://www.heatwalkingcycling.org
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the world is only one creature
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