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Minută workshop Campania “Bicicleta Verde”,  

Locatie: Visma Software Sibiu 

Data: 05.02.2015  
 

 

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

cadrul proiectului „Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”, au participat 11 angajați ai firmei 

Visma Software Sibiu. 
 

Din discuțiile cu angajații firmei am 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;  

- Existența obstacolelor pe pistele de biciclete (guri de canal, masini parcate pe piste ex: blvd. 

Victoriei sau pe Mihai Viteazu, nisipul/noroiul necurățat de pe piste, șanțuri pe pistă ex. str. 

Bieltz, etc.); 

- lipsa unei ieșiri de pe pista de biciclete, amenajată de CJ Sibiu la ieșirea din Sibiu spre Rășinari, 

spre drumul de Cisnădioara; 

- Lipsa de vestiare sau dușuri în cadrul firmei; 

- Furtul bicicletelor. 

 

Recomandări primite de la angajații Visma Software Sibiu: 

-Înființarea mai multor centre de închiriat biciclete în zone cheie ale orașului, pentru a facilita 

accesul în diverse zone ale orașului unde să poți lăsa bicicleta; 

- Înființarea unui departament al Poliției pe bicicletă, așa cum există în țările civilizate; avantajele 

ar consta în acces mai ușor al Poliței în anumire zone (de ex. centrul orașului), deplasare mai 

rapidă decât cu mașina, depistarea problemelor care apar atunci când un biciclist de deplasează cu 

bicicleta pe stradă (de ex. mașini parcate pe pistele de biciclete); 

- Mutarea pistei de bicicletă de pe Mihai Viteazu pe mijlocul străzii în locul spațiului verde care 

desparte sensurile de circulație; 

- Susținerea angajaților pentru a putea participa la diferite concursuri de biciclete, de ex. taxa de înscriere 

să fie plătită de către angajator; 

- Amenajarea unei Sali de Sport la mansarda cladirii sediului Visma unde in afara de masa de ping-pong 

sa fie dotata si cu biciclete tip spining, care sa poata fi folosite de angajati in pauze pentru deconcentrare si 

imbunatatirea formei sportive; 

- Organizarea de teambuiding-uri pe bicicletă după programul de lucru (de ex. organizarea unei ture cu 

bicicleta după orele de program la care să participe angajații firmei) 

- Deplasarea directorului cu bicicleta la locul de muncă ar fi un stimulent pentru angajați; 

- Organizarea în cadrul firmei a unei zile dedicate mersului cu bicicleta spre locul de muncă; 

- Sponsorizarea unei echipe de ciclism a firmei Visma, formată din angajați, care să participe la 

competiții de genul Cursa Sponsorilor la Turul Ciclist al Sibiului, MTB Geiger, etc. 

- În condițiile în care nu se pot construi dușuri la sediul firmei să se discute cu hotel Ramada 

pentru ca dimineața angajații care vin cu bicicleta la firmă să poată face duș acolo. 

- Amenjarea într-o primă fază în cadrul firmei a unui vestiar unde să se poată schimba angajații 

care vin cu bicicleta la serviciu. 

 

Soluții propuse de managementul firmei Visma Software Sibiu pentru stimularea deplasării cu 

bicicleta a angajaților: 

-Stabilirea unui program intern de stimulare a deplasării cu bicicleta: primul angajat care va 

ajunge la sfârșitul anului la un anumit număr de km stabilit de firmă va primi o bicicletă, pe care 
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va trebui să o folosească ca mijloc de deplasare încă un anumit număr de kilometri stabiliți de 

firmă; 

-Amplasarea unor rastele de bicicletă în garajul firmei, lucru care ar asigura bicicletele contra 

furturilor; 

-Achiziționarea unor biciclete care vor fi puse la disponiziția angajaților pentru a se deplasa la 

serviciu. 


