
           

 1 

Minută workshop Campania “Bicicleta Verde”,  

Locatie: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu 

Data: 10.12.2014  
 

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

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

pentru Protecția Mediului Sibiu. 
                  

Din discuțiile cu angajații Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu am primit următoarele 

sesizări conform cărora aceștia evită să se deplaseze cu bicicleta spre locul de muncă sau spre alte 

destinații. Câteva probleme identificate de ei au fost: 

 

- Pistele de bicicletă (mai degrabă benzi pentru biciclete) nu conferă siguranța necesară; 

bicicliștilor; existența obstacolelor pe pistele de biciclete (guri de canal, masini parcate pe piste, 

etc.);  

- Lipsa de vestiare sau dușuri în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului; 

- Nu toți își permit să își cumpere biciclete potrivite pentru deplasarea la birou în ținută de 

serviciu. 

 

Recomandări primite de la angajații Agenției pentru Protecția Mediului: 

 

- Amplasarea mai multor rastele de biciclete în oraș;  

- Mutarea pistelor de bicicletă pe trotuar, acolo unde este posibil, ar da mai multă încredere 

bicicliștilor; 

- Acolo unde este posibil să se realizeze benzi de bicicletă cu două sensuri pe aceeași parte a 

carosabilului  
- Mutarea pistei de biciclete din Parcul Subarini de pe aleea pietonală în partea de jos a parcului; până 

atunci ar fi utilă amplasarea unei oglinzi pe pista din parcul Subarini în zona podului de pe strada 

Argeșului pe sub care trece pista de biciclete, pentru a evita posibile accidente; 

- În zona centrală bicicliști să aibă prioritate în fața mașinilor;  

- Înființarea mai multor centre de închiriat biciclete în zone cheie ale orașului (de ex. Parcul Subarini); 

- Achiziționarea unor biciclete de către APM Sibiu, care să fie folosite de angajați pentru a se deplasa la 

anumite obiective în interes de serviciu; 

- Amplasarea unui rastel de biciclete în fața APM Sibiu; 

- Stabilirea unui program intern de recompensare a celor care vin cu bicicleta la serviciu: de ex. angajatul 

care reușește să însumeze la sfârșit de an cei mai mulți km va primi un premiu din partea celorlalți angajați 

înscriși în acest program; 

- Susținerea angajaților pentru a putea participa la diferite concursuri de biciclete; 

- Să fie organizate evenimente de promovare a mersului pe biciclete în cadrul APM Sibiu cu ocazia unor 

evenimente dedicate cum ar fi Ziua Mediului sau Săptămâna Mobilității;  

- Pista de biciclete Sibiu – Rășinari – Calea Poplăcii nu are finalitate în direcția Rășinari (se 

termină brusc); ar trebui să fie semnalizată continuarea pistei la intrarea în Pădurea Dumbrava. 

 

Recomandări ale ATINS: 

 

- APM Sibiu să se implice mai activ în promovarea mersului pe bicicletă în contextul în 

care Sibiu devine un oraș cu poluare în creștere din cauza numărului tot mai mare de 

mașini de pe străzile orașului. 


