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Minută workshop Campania “Bicicleta Verde”,  

Locatie : Continental Automotive Systems Sibiu 

Data : 21.09.2014  
 

La primul workshop al Campaniei „Bicicleta Verde”, organizat de Asociația Tură în Natură în 

cadrul proiectului „Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 

2014, în cadrul Fondului ONG în România, au participat 9 angajați ai firmei Continental 

Automotive Systems SRL Sibiu. 
                  

Workshop-ul a început cu prezentarea proiectului „Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!” și a 

continuat cu discuții legate de deplasarea cu bicicleta. În cadrul grupului de lucru susținut cu 

angajații firmei Continental Automotive Systems au fost identificate idei de acțiuni care să 

încurajeze cât mai mulți dintre colegii lor să se deplaseze cu bicicleta la serviciu. Firma 

Continental Automotive Systems este una dintre companiile sibiene care are în desfășurare 

programe dedicate stimulării deplasării cu bicicleta la serviciu. “Fiecare drum la lucru contează!” 

Acesta a fost sloganul campaniei de CSR ce s-a desfășurat, pentru al treilea an consecutiv, la 

firma Continental Sibiu între 28 iulie și 31 octombrie. Regulile au fost simple: toți cei înscriși au 

avut de parcurs drumul de acasă la serviciu și înapoi cu bicicleta, cât mai des. Compania a oferit 1 

RON/ km pentru primii 1000 de km parcurși de toţi participanţii înscriși. În total angajații 

companiei au parcurs 20513 Km, drept pentru care 1000 de euro vor fi donați de Continental 

către centrul de copii “Dare to Care” din localitatea Cornățel, județul Sibiu, în decembrie, cu 

ocazia Crăciunului. În 2014, 50 din cei 3000 de angajați ai firmei s-au alăturat campaniei și au 

contribuit astfel la donația care a fost oferită de companie centrului de copii din Cornățel.  

O altă acțiune a firmei Continental pentru încurajarea mersului la serviciu cu bicicleta a fost să 

construiască o parcare acoperită pentru mai bine de 80 de biciclete.  

Alte acțiuni lăudabile ale bicicliștilor de la firma Continental sunt grupul intern de discuții on-line 

și cele 4 echipe de ciclism care participă an de an la Turul Ciclist al Sibiului.  

 

Din discuțiile cu angajații firmei Continental am încercat să aflăm ce anume îi stimulează să vină 

la serviciu pe bicicletă. Câteva dintre motivele lor sunt: 

- Socializarea: pe unii angajați îi stimulează faptul că merg la serviciu pe bicicletă într-un grup 

mai mare alături de alți colegi; 

- Timpul: cu bicicleta te deplasezi mult mai repede  

- Mișcarea: mersul pe bicicletă este un sport care poate fi înlocui mersul la sala  

- Costul: deplasarea la serviciu cu bicicleta nu costă bani 

- Utilitate: mulți dintre angajați nu au alte mijloace de transport în apropierea casei așa că 

bicicleta este mai la îndemână 

 

Am întrebat de asemenea care ar fi impedimentele care i-ar împiedica pe mai mulți angajați ai 

firmei să se deplaseze cu bicicleta spre locul de muncă. Câteva probleme identificate de ei au 

fost: 

- Denivelările de pe pistele de biciclete 

- Copaci care nu sunt tăiați de-a lungul străzii, iar astfel riști să te lovești de crengi: ex. pe strada 

Dima sau pe Milea 

- În sensurile giratorii este periculos să intri cu bicicleta 

- Poluarea mare din cauza traficului tot mai mare în oraș 

- În unele zone din oraș pistele de biciclete așezate între partea carosabilă și parcări nu oferă 

destulă siguranță bicicliștilor 
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- Plafonul de 1000 de km parcurși cu bicicleta de angajați în cadrul campaniei “Fiecare drum la 

lucru contează!” se atinge repede, ceea ce nu-i stimulează îndeajuns pe alți angajați să intre în 

acest program.  

 

Recomandări primite: 

- Amplasarea pe drumurile publice de semne de circulație care să atenționeze șoferii că și 

bicicliștii sunt participanți în trafic, de ex. semn „Atenție bicicliști”; 

- Amplasarea mai multor rastele de biciclete în oraș de ex. pe Nicolae Bălcescu, lângă librăria 

Humanitas; 

- Identificarea împreună cu autoritățile locale și IPJ Sibiu a unor soluții de prevenire a furturilor 

de biciclete; 

- Amplasarea de vestiare și dușuri pe care cei care vin cu bicicleta la serviciu să le poată folosi; 

- Acolo unde trotuarele sunt destul de largi, pistele de biciclete să fie mutate pe trotuar pentru a 

reduce riscul accidentelor biciclist – automobil (de ex. trotuarul din zona magazinelor de pe Blvd. 

Mihai Viteazu); 

- Mărirea plafonului de km și a sumei donate de firmă, sau chiar renunțarea la plafon, ar atrage 

mai mulți angajați în programul “Fiecare drum la lucru contează!”; 

- O propunere a fost ca banii strânși prin Programul “Fiecare drum la lucru contează!” să fie 

donați unei organizații non-profit care promovează mersul pe bicicletă; 

- Pentru a atrage cât mai mulți angajați ai firmei să meargă pe bicicletă, firma Continental poate  

să organizeze împreună cu Tură în Natură o tură de biciclete pe traseele de cicloturism nou 

marcate de asociație, atunci când vremea o va permite. 
 
 
 
 
 
 
  

         


