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Minută workshop Campania “Bicicleta Verde”,  

Locatie: Takata Sibiu  

Data: 16.02.2015  
 

 

La al VIII-lea workshop al Campaniei „Bicicleta Verde”, organizat de Asociația Tură în Natură 

în cadrul proiectului „Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”, au participat 4 angajați ai firmei 

Takata Sibiu. 
 

Din discuțiile cu angajații firmei au reieșit următoarele probleme din cauza cărora aceștia evită să 

se deplaseze cu bicicleta spre locul de muncă sau spre alte destinații: 

- Pistele de bicicletă nu conferă siguranța necesară bicicliștilor; 

- Sensurile giratorii în drum spre serviciu sunt periculoase de ex. cel din zona Bieltz-Alba Iulia 

- Existența câinilor vagabonzi de ex. din zona Ambient; 

- Legea nu permite deplasarea cu bicicleta în condiții de iarna, când carosabilul este acoperit cu 

zăpadă;  

- Doar 2 angajați ai firmei, din cei 2500 de angajați, vin regulat la serviciu cu bicicleta. 

 

Recomandări primite de la angajații Takata Sibiu S.R.L: 

- Amplasarea în curtea firmei de rasteluri acoperite deoarece vara cauciucurile bicicletei se 

deteriorează din cauza căldurii (momentan firma are 2 rasteluri neacoperite cu o capacitate de 16 

biciclete); 

- Amplasarea de camere de filmat în zona rastelurilor pentru a împiedica eventuale furturi de 

bicicletă; 

- Stabilirea unui program intern de stimulare a deplasării cu bicicleta după modelul celor de la 

Continental Automotive Sibiu; 

- Takata organizează anual „Semi-Olimpiada Takata”, eveniment intern care susține sportul în 

general. Una dintre probe este cea de ciclism. Pentru aceasta probă s-a propus o colaborare cu 

asociația Tură în Natură Sibiu pentru o noua categorie, „cursa copiilor angajaților”; 

- Deoarece firma Takata participă anual la „Cursa Sponsorilor” din cadrul Turului Ciclist al 

Sibiului s-a propus organizarea unor ture de antrenament cu bicicleta cu angajații Takata. În 

cadrul acestei ture, bicicliștii mai puțin inițiați vor învăța cum să pedaleze în trenă, cum să 

folosească corect schimbătorul sau ce alimentație este potrivită înainte de un concurs. 

 

Puncte forte ale firmei: 

- Directorul firmei vine regulat cu bicicleta la serviciu; acest lucru poate stimula și alți 

angajați să utilizeze mai mult bicicleta ca mijloc de deplasare la serviciu; 

- În cadrul firmei există dușuri și vestiare, care pot fi folosite de cei care doresc să se 

deplaseze cu bicicleta la serviciu; 

- Firma sponsorizează de 5 ani Turul Ciclist al Sibiului; 

- 3-4 echipe de ciclism ale firmei Takata participa la cursa sponsorilor din cadrul Turului 

Ciclist și urcă în fiecare an pe podium. 


