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Minută Grup de Lucru “Biciclist în trafic”,  

Locatie : Primaria Sibiu 

Data : 12.06.2014, orele 11 – 12 :30  

 

La întâlnirea Grupului de lucru cu tema „Biciclist in trafic”, organizat in cadrul proiectului „Sibiu 

– UnDa Verde pentru Biciclete!”, finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului 

ONG in Romania, au participat (vezi anexa „Participanti Grup de lucru Biciclist in trafic”) 

Moderatorul grupului de lucru “Biclist in trafic” este dl. Michael Engel, directorul Fundaţiei 

Heritas Sibiu.  

La această primă întâlnire tema abordată a fost „provocarile bicicliştilor sibieni”. Fiecare dintre 

cei prezenţi şi-a prezentat punctul de vedere pe acest subiect. Toate subiectele indicate au fost 

grupate în 5 teme care vor constituie subiecte de discuţie pentru viitoarele întâlniri ale grupului de 

lucru: 

1. Siguranţa în trafic pentru biciclişti 

2. Infrastructură necesară pentru deplasării cu bicicleta 

3. Regulamente/legislaţie in vigoare, interpretarea si aplicarea lor, precum si propuneri de 

imbunatatire 

4. Conştientizare/educaţie  la toate grupurile tinta 

5. Promovarea ciclismului şi a deplasării cu bicicleta prin acţiuni diverse 

Toţi cei prezenţi au căzut de acord ca tema de discuţie a următorului grup de lucru, care se va 

organiza în luna septembrie a acestui an, să fie „Siguranţa în trafic pentru biciclişti”.  

Cu ocazia acestei prime intalniri au fost exprimate dorinte legate de modul in care ar trebui sa 

functioneze grupul de lucru: 

- Asigurarea continuitatii acestui Grup de Lucru, în care dialogul si realizarea scopurilor propuse 

sunt importante pentru a ajunge la rezultate concrete 

- Consecventa in urmarirea si implementarea propunerilor celor din Grupul de Lucru prin 

stabilirea de solutii de realizare, termene si responsabili pentru indeplinirea lor 

- Continuitate in participarea la Grupul de Lucru (la viitoarele intalniri sa participe aceleasi 

persoane din partea fiecarei institutii) 

- Informarea membrilor in privinta subiectelor relevanta pentru tema grupului de lucru, d.ex. 

schimb de bune practici 

- De trimis ideile concrete rezultate in urma Grupurilor de Lucru catre Senatorii si Deputatii de 

Sibiu 

 

Au fost propuse deja actiune si ideii concrete, care vor fi detaliate in cadrul intalniriilor care vor 

urma: 

- Recomandare: intalniri intre biciclisti si reprezentantii Politiei Rutire pentru discutii legate de 

ceea ce trebuie sa stie biciclistii aflati in trafic si care sunt doleantele biciclistilor din partea 

Politiei Rutiere 
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- Imbunătătirea relatiei biciclist-politist atunci când apar probleme în trafic, exemplu: cunoasterea 

de catre reprezentantii Politiei Rutire a echipamentelor de biciclete cu elemente reflectorizante, 

diferenta dintre o bicicletă de curse care nu este dotată cu far, ochi de pisică etc. si cea de stradă 

care necesită aceste elemente; mai putina rigiditate din partea reprezentantilor Politiei Rutiere fata 

de biciclistii in trafic. 

- S-a propus elaborarea unui Plan se Actiune pentru Biciclisti 

- S-a recomandat discutii cu Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, acesta fiind un organism 

interinstitutional  

- Educatie prin diferite actiuni gen simulări de trasee de bicicleta în Piata Mare, organizarea de 

campionate de ciclism, cu sprijinul institutional 

- Biciclistii ar trebui sa se intalneasca mai des pentru a discuta despre problemele lor in trafic 

- Angajatorii au un rol important in promovarea mersului pe bicicleta: pot crea programe 

stimulative pt angajati astfel incat sa-i determine sa vina cu bicicleta la servici (vezi cazul 

Continental), sa asigure facilitati pt cei care vin cu bicicleta la servici (rastele, dusuri, vestiare, 

etc.) 

- De propus Tursib ideea unei remorci pt bicicleta la cursele de Paltinis 

- Semne de circulatie special dedicate circulatiei cu bicicleta deficitare 

- Imbunatatirea pistelor de biciclete existente pentru a asigura mai multa siguranta biciclistilor 

- Temele de proiectare pentru drumurile noi includ detalii despre cum sa se faca pistele de 

biciclete (latime, tip de vopsea folosita, marcaje, etc.) 

 

Alte subiecte discutate: 

-Exista un STAS la nivel national legat de marcarea pistelor de biciclete pe drumurile publice 

existente 

- Schitele de piste de biciclete se aproba de catre Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Sibiu 

- Se pot face piste de biciclete pe ambele sensuri pe strazile cu sensuri unice? 

- Asociaţia Green Revolution a redactat un regulament pentru biciclisti (mai multe informatii va 

trimite de la d-l Vizantie dupa vizita dânsului din Olanda) 

- Pentru Ghidul de Dezvoltare a Orasului Sibiu au fost completate chestionare unde au existat si 

intrebari legate de biciclisti; acestia au apreciat existenta pistelor dar au reclamat problemele 

legate de siguranta deplasarii pe ele 

- S-a predat documentatia pentru pista de biciclete Sibiu – Tropini – Padurea Dumbrava – Sibiu 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         


