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Minută workshop Campania “Bicicleta Verde”,  

Locatie: Primăria Sibiu 

Data : 03.12.2014  
 

La al doilea 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 22 angajați ai Primăriei Sibiu. 
                  

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

continuat cu prezentarea realizările Primăriei Sibiu până în domeniul promovării deplasării cu 

bicicleta în oraș: 

• Prima pistă de biciclete a fost realizată în anul 2007 având lungimea de 2,5 km; aceasta 

fiind în parcul Sub Arini este folosită ca pistă de agrement; în prezent pista a ajuns la 

lungimea totală de 6,7 km şi face legătura între Grădina Zoologică, Muzeul Civilizaţiei 

Populare Tradiţionale ASTRA şi zona centrală a oraşului  

• Prima pistă de biciclete utilitară a fost marcată pe carosabil în anul 2011; în anii 2011 - 

2012 s-au realizat piste de biciclete pe carosabil care fac legătura între: cartierele oraşului, 

zona centrului istoric, zone industriale, centre comerciale; în prezent lungimea totală a 

pistelor de biciclete este de 63,5 km 

• Primăria a amplasat 74 suporți pentru biciclete în zona centrală a orașului 

• În anul 2012 a fost inaugurat primul centru de închirieri biciclete din Sibiu, cu sprijinul 

Raiffaisen Bank şi al Asociaţiei Green Revolution, în parteneriat cu Primăria Municipiului 

Sibiu; centrul I’Velo dispune de 100 biciclete (puse la dispoziţie gratuit pentru copii şi 

pensionari) 

• Reprezentanții Primăriei au participat la o vizită de studio în Olanda pentru prezentarea 

bunelor practici cu privire la realizarea și implementarea infrastructurii pentru utilizarea 

bicicletelor ca mijloc alternativ de transport  

 

Primăria Sibiu are în plan: 

• crearea unor noi piste de biciclete, pe măsură ce străzile sunt reabilitate  

• se va încerca acolo unde este posibil crearea unor piste de biciclete gen circuit 

• extinderea pistelor existente 

• implementarea pistelor de bicicliști în construcția sau refacerea podurilor cum ar fi: podul 

nou creat de pe str. Ion Neculce, podului în lucru de pe strada M. Kogălniceanu, cât și 

refacerea podului de la Piața Cibin 

• realizarea de colaborări cu cadre didactice și studenți din cadrul Universității ”Lucian 

Blaga” din Sibiu pentru realizarea de studii privind siguranța bicicliștilor, analize privind 

evoluția numărului de bicicliști, dezvoltarea de proiecte comune 

• continuarea relațiilor cu entitățile implicate în promovarea mersului pe bicicletă. 

 

Din discuțiile cu angajații Primăriei Sibiu am încercat să aflăm care ar fi impedimentele care i-ar 

împiedica pe cei mai mulți dintre ei să se deplaseze cu bicicleta spre locul de muncă sau spre alte 

destinații. Câteva probleme identificate de ei au fost: 

• Lipsa de vestiare sau dușuri în cadrul Primăriei; 

• În sensurile giratorii este periculos să intri cu bicicleta din cauza lipsei de respect din 

partea conducătorilor auto; 

• Pistele se termina brusc în anumite locuri 

• Teama de a circula cu bicicleta pe stradă din cauza agresivității conducătorilor auto 

• Furturile de biciclete 

• Este mult mai comod să circuli cu mașina 
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Recomandări primite de la angajații Primăriei: 

- Amplasarea mai multor rastele de biciclete în oraș de ex. pe Mihai Viteazu sau în diferite școli, 

deoarce sunt mulți părinți doritori să își însoțească copii la școală pe bicicletă 

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

de biciclete, eventual crearea unui sistem pe bază de chip-uri, pentru a identifica mai ușor o 

bicicletă furată 

- Pistele de biciclete care duc spre școli să fie delimitate în mod diferit față de cele normale, astfel 

încât șoferii să fie mai precauți atunci când conduc în aceste zone 

- Sesiuni de educația a șoferilor dar și a bicicliștilor  

- Sesiuni educative în școli de ex. sesiuni cu ocazia ''Săptămânii altfel'' 

 

Recomandări de la membrii Asociației Tură în Natură: 

-La planificarea viitoarelor lucrări care vizează infrastructura pentru biciclete (marcare de noi 

piste de biciclete, reasfaltarea de străzi, etc.) să fie invitate și ONG-urile locale interesate de acest 

subiect pentru un punct de vedere 

-Să se ia în considerare remutarea unor piste în zone care asigură o siguranță mai mare în 

deplasarea cu bicicleta (de ex. pista de pe alea pietonală din Parcul Subarini să fie mutată jos pe 

lângă pârâu, pista de pe Mihai Viteazu sa fie mutată în partea pietonală pentru a se evita parcările 

foarte periculoase de pe acest bulevard, etc.). 


