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Minută workshop Campania “Bicicleta Verde”,  

Locatie: Consiliul Județean Sibiu 

Data: 26.02.2015  
 

 

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

cadrul proiectului „Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”, au participat 16 angajați ai Consiliului 

Județean Sibiu. 
 

Din discuțiile cu angajații instituției au reieșit următoarele probleme din cauza cărora aceștia 

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

- Unii angajați nu știu să meargă pe bicicletă; 

- Există rasteluri de bicicletă dar montate în fața instituției; locația nu conferă destulă siguranța 

pentru biciclete; 

- Instituția nu are dușuri și vestiare 

- Ținuta office obligatorie la o instituție de stat îi împiedică pe mulți angajați să se deplaseze cu 

bicicleta la serviciu; 

- Lipsa siguranței în trafic; pistele actuale nu prezintă siguranță pentru deplasare cu bicicleta; 

șoferii nu respectă bicicliștii în trafic; 

- Timpul îndelungat pe care l-ar presupune deplasarea cu bicicleta la serviciu din unele locații 

mai îndepărtate ale orașului sau din alte localități; 

- Lipsa pistelor de biciclete pe unele artere importante ale orașui (de ex. Calea Cisnădiei); 

- Doar câțiva angajați ai instituției, din totalul de aproximativ 125T de angajați, vin regulat la 

serviciu cu bicicleta. 

 

 

Recomandări primite de la angajații Consiliului Județean Sibiu: 

- Amenajarea unor rasteluri de biciclete în curtea interioară a instituției. 

- Amenajarea unor dușuri și vestiare în cadrul instituției 

- Organizarea unei echipe de ciclism a instituției  

- Trasarea de piste pentru biciclete care să lege toate cartierele Sibiului de zona centrală 

- Cosntruirea de piste de biciclete între Sibiu și localitățile importante din jur: Cisnadie, 

Cisnădioara, Rășinari, Ocna Sibiului, etc. 

 

Puncte forte ale firmei: 

- CJ Sibiu organizează competiția Criteriul Primăverii dedicată promovării mersului pe bicicletă 

-CJ Sibiu sprijină Turul Ciclist al Sibiului 

- Instituția a realizat în cursul anului 2014 o pistă de biciclete în stil circuit pe traseul Calea 

Dumbrăvii (DJ106A)-Tropinii Noi prin Pădurea Dumbrava- DJ106R-Calea Poplăcii în lungime 

totală de 10,623 km 

- CJ Sibiu a sprijinit începând cu anul 2012 proiectele de marcare de trasee de cicloturism ale 

Asociației Tură în Natură prin finanțări acordate în cadrul Agendei Sportive. 


