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FORMULAR DE INSCRIERE IN GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT  
(*) campurile marcate astfel sunt obligatorii  
 
1. DENUMIREA PROIECTULUI: (*)    BUSINESS PE BICICLETA 
 
2. TIPUL DE PROIECT: (*)  1, 2 si 3 
 
Categoria 1 – Protectia mediului;  
Categoria 2 – Implicarea si dezvoltarea comunitatii;  
Categoria 3 – Promovarea responsabilitatii sociale in companii  
 
3. DETALII PROIECT:  
 
3.1. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: (*) Anual  
 
3.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere): (*)  
1. Cresterea numarului de angajati care aleg sa utilizeaze bicicleta ca mijloc de deplasare catre locul 
de munca, in detrimentul autoturismului. 
2. Reducerea poluarii, autoturismul este unul dintre cei mai mari poluatori la acest moment. 
3. Reducerea traficului, o masina ocupa spatiu in trafic cat 4 biciclete. 
4. Diminuarea problemei legate de spatiul insuficient pentru parcarea autoturismelor. 
5. Convingerea companiilor de a promova intern bicicleta ca mijloc de deplasare si de a crea pentru 
angajatii sai conditiile propice utilizarii bicicletei: rastel biciclete, vestiare, dusuri etc. 
7. Crearea unei comunitati din mediul de afaceri care sa se implice activ in promovarea acestui 
concept. 
 
3.3. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere): (*)  
 
 Business pe Bicicleta este un proiect al organizatiei Junior Chamber Bucuresti ce isi propune prin 
acest proiect sa isi aduca aportul la dezvoltarea unei societati responsabile si a unui mediu cat mai 
sanatos pentru noi toti. 
 Activitatea proiectului consta in organizarea evenimentelor publice si a campaniilor care 
promoveaza conceptul de a utiliza bicicleta in drumul spre birou. 
 
ACTIVITATEA DIN ANUL 2013: 
Eveniment in 11.Iulie.2013 
Evenimentul a constat in defilare publica pe biciclete in tinute business. Prin cadrul acestei actiuni, 
care s-a desfasurat pe un traseu prestabilit in Bucuresti, am dorit sa oferim participantilor la trafic o 
noua viziune legata de modul in care pot parcurge drumul spre birou. 



Evenimentul a beneficiat de prezenta a 150 de participanti care au defilat alaturi de noi pe biciclete, 
in tinute business. Evenimentul a continuat cu o conferinta sustinuta de speakeri din mediul 
business si din alte organizatii care sustin utilizarea bicicletei. 
   
Eveniment 1 Septembrie 2013 
80 de persoane au participat la o defilare pe biciclete in Bucuresti si la workshop-ul despre prezenta 
bicicletei in mediul business si impactul individual in societate. Discutiile au fost conduse de catre 
antreprenori cu notorietate si reprezentati din ONG-uri. 
 
Eveniment 14-15 Septembrie 
Desfasurarea campaniei “Promovez mersul pe bicicletă la birou” in cadrul festivalului BikeFest. 
60 de persoane au ales sa se alature campaniei. Fiecare participant a realizat o poza la panoul 
Business pe Bicicleta si a transmis un mesaj personalizat prin care descria motivele pentru care el 
alege bicicleta in drumul spre birou. Campania si-a atins impactul dorit in cadrul festivalului dar s-a 
bucurat si de o mare popularitate pe retele de socializare. 
 
Impact 2013 
Proiectul Business pe Bicicleta a avut un impact important in societate in anul 2013, atat  direct prin 
intermediul evenimentelor organizate cat si prin retelele de socializare si media: 

- 290 participanti la 3 evenimente 
- Peste 80 de articole in presa  
- 5 aparitii in cadrul emisiuniilor de stiri, la unele din cele mai urmarite posturi TV 
- Anuntarea evenimentelor la 2 posturi de radio 
- Numeroase persoane, organizatii si companii s-au alaturat proiectului si au transmis, prin 

mijloacele de comunicare de care au dispus, informatii legate de evenimentele Business pe 
Bicicleta din acest an. 

 
 Proiectul a atras atentia a altor filiale JCI Romania care si-au manifestat dorinta de a implementa 
proiectul si in orasele din care ei fac parte. Astfel incepand cu primavara anului 2014 proiectul se va 
dezvolta in alte 5 orase. 
3.4. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere): (*)  
Grupul tinta al proiectului sunt angajatii din mediul business. 
 
3.5. NEVOIA SI CONTEXTUL CARE AU DETERMINAT DEZVOLTAREA PROIECTULUI (Maximum 1000 
de caractere): (*)  
 
-  necesitatea diminuarii poluarii prin utilizarea unor mijloace alternative de transport ecologice 
-  traficul supra-aglomerat din orase 
-  imbunatatirea stilului de viata al oamenilor prin alegerea unui mijloc de deplasare mult mai 
sanatos si prin reducerea nivelului de stres cotidian, provocat de timpul petrecut in blocajele din 
trafic 
-  numarul redus al parcarilor raportat la numarul de masini existente.  
 
3.6. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA A PARTENERILOR IN REALIZAREA 
PROIECTULUI: (*)  
Organizatia Green Revolution - biciclete gratis oferite participantilor la evenimente. 



Organizatia Bate Saua sa Priceapa Iapa - biciclete gratis oferite participantilor la evenimente 
Companiile EvoMag, E-Motion Electric, Musli Vitalis - sustinere financiara 
Compania Gamma 99 - sustinere cu materiale de promovare 
Fantazia PR Boutique - sustinere prin servicii de comunicare 
Parteneri promovare: 
Ziare.com, Business24, Ejobs, RevistaUnica, BusinessWomen, CSRevolution, Revista Biz, Getlokal, 
Libertatea, SkirtBike, O.P.T.A.R. Calu cu Roti, FreeRider, WoodBeNice, Bikexcs, Biciclop, Head 
Innovation. 
Sustinere campanii de promovare cu produse pentru 
participanti: 
Ciclissimo, Cityclete, Ateluhm, VelvetFoto. 
 
4. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA 
PROIECTUL: (*)  
Organizatia Junior Chamber Bucuresti 
 
WEBSITE Organziatie: www.jcibucuresti.ro 
 
6. ECHIPA DE PROIECT(*):  
Gabriela Udeanu, Mihaela Ciulbea, Valentin Ion, Mihai 
David, Iuliana Petruschevici, Alex Coman, Alina Sclifos, 
Cristina Cerga, Florin Serbu, Constantin Stanciu. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


