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1.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ
Planurile Urbanistice Generale si subcomponentele acestora - strategiile de
dezvoltare spațială - constituie baza dezvoltării localităților în contextul
globalizării, îmbunătățirii nivelului de coeziune a regiunilor precum și o bază
pentru corelarea politicilor sectoriale de dezvoltare în contextul existenței la
nivelul Uniunii Europene a unor măsuri care să se asigure, la nivelul statelor
membre, o dezvoltare planificată și controlată și în care toate eforturile
acestora să ducă spre o dezvoltare durabilă și o reducere a disparităților.
De-a lungul timpului au fost adoptate numeroase documente ce vizează
dezvoltarea spațială, prin care se stabilesc diferite principii și direcții de
acțiune menite să reducă disparitățile dintre teritorii și să crească nivelul de
coeziune atât la scara întregii Uniuni Europene cât și pe plan național,
regional și local.
Astfel, la nivel european au fost adoptate următoarele documente în cadrul
căror se regăsesc principii de dezvoltare spațială:
1. ”Perspectiva europeană de dezvoltare spațială” (ESDP) – Potsdam, 1011 mai 1999.
2. ”Principii directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a continentului
european” – Hanovra, 2000, document adoptat în cadrul Conferinței
europene a miniștrilor responsabili cu amenajarea teritoriului (CEMAT)
3. Strategia Lisabona / Goteborg, adoptată în anul 2004; aceasta are ca
scop creșterea coeziunii la nivelul întregii Uniuni Europene prin
convergența strategiilor țărilor membre.
Din punct de vedere teritorial, una dintre cele mai importante caracteristici ale
acestuia îl reprezintă varietatea culturală. Astfel, varietatea culturală, și
implicit elemente specifice care definesc o anumită zonă, reprezintă unul
dintre principalele elemente ce se doresc a fi conservate în procesul de
coeziune teritorială.
Astfel, conform ESDP, principalele direcții de dezvoltare pe termen lung, la
nivelul Uniunii Europene, sunt influențate de trei factori principali:
1. Integrarea economică progresivă și creșterea nivelului de cooperare între
statele membre;
2. Importanța crescândă a comunităților locale și regionale și a rolului lor în
dezvoltarea spațială;
3. Creșterea anticipată a Uniunii Europene și dezvoltarea de relații strânse
între vecini.
De asemenea, conform ESDP, acești trei factori trebuie avuți în vedere
împreună cu evoluția economică și tehnologică ce a avut loc la nivel global,
precum și în paralel cu tendințele demografice, sociale și ecologice generale.
Problemele de dezvoltare spațială de la nivelul Uniunii Europene, și implicit
de la nivel național, regional și local, pot fi rezolvate prin modele de cooperare
realizate la diferite niveluri guvernamentale și administrative.
În ceea ce privește orizontul de timp abordat în cadrul unei strategii de
dezvoltare spațială, acesta diferă în funcție de nivelul la care se realizează
planificare (național, regional sau local). În cazul de față, strategia de
dezvoltare spațială va avea în vedere un orizont de timp mediu (10 ani), luând
în considerare faptul că strategiile de dezvoltare realizate la nivel național se
realizează pe cel puțin 20 de ani.
Conceptul de dezvoltare spațială
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Strategia de dezvoltare spațială reprezintă componenta Planului Urbanistic
General prin care sunt definite obiective strategice și operaționale care stau la
baza implementării propunerilor de dezvoltare urbanistică și sunt definite
mijloacele prin care se ajunge la îndeplinirea acestor obiective, în vederea
implementării propunerilor de dezvoltate urbană incluse în documentația de
urbanism.
Strategia de dezvoltare reprezintă un cadru de planificare, pe termen mediu și
lung, ținându-se cont de efectele pe care proiectele aferente le au pe o
perioadă de timp care depășește cei 10 ani prevăzuți prin legislația în vigoare;
conducând la o planificare strategică integrată pe termen lung și contribuind
la o dezvoltare durabilă a teritoriului.
Strategia de dezvoltare are drept scop formularea unei viziuni de dezvoltare a
municipiului Sighișoara pentru anul 2032. Aceasta definește principalele căi
prin care autoritățile locale pot folosii resursele disponibile cu scopul de a
crește calitatea vieții în municipiu și definește categoriile de proiecte care
conduc la îndeplinirea obiectivelor de utilitate publică și a obiectivelor
strategice care vizează dezvoltarea economică, urbanistică, arhitecturală,
socială, turistică și culturală a municipiului.
Strategia de dezvoltare spațială urmărește să pună în valoare competențele
distinctive ale Municipiului, să prezinte soluții de diminuare a
disfuncționalităților și să prezinte soluții de dezvoltare urbanistică în acord cu
tendințele de dezvoltare locale, regionale, naționale și europene și în acord cu
prevederile cadrului de dezvoltare urbană durabilă stabilit la nivel european.
Strategia de dezvoltare spațială se construiește pe baza analizei situației
existente și pe baza principalilor factori ce pot reprezenta motoare de
dezvoltare ale municipiului Sighișoara. Un element-cheie în realizarea
strategiei îl reprezintă întocmirea unei analize S.W.O.T., în cadrul căreia să
fie listate principalele puncte tari și puncte slabe ale municipiului, cât și
oportunitățile și amenințările date de către mediul extern (la nivel zonal,
județean, regional sau național).
Prin prezenta documentație se va realiza o abordare echilibrată și integrată
referitoare la dezvoltarea urbanistică a Municipiului Sighișoara pe termen
lung. Se va pune accentul pe următoarele aspecte care sunt considerate
importante pentru elaborarea documentației de urbanism:
▪

Dezvoltarea și regenerarea urbană a municipiului prin valorificarea
fondului construit și infrastructurii existente și prin potențarea rezervelor
de teren din teritoriul intravilan pentru a corespunde cerințelor moderne
de dezvoltare

▪

Valorificarea patrimoniului construit protejat la nivel național și
internațional și protejarea acelor elemente care conferă identitate și
unicitate municipiului; cu precădere protejarea și valorificarea bunului
înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO

▪

Valorificarea cadrului natural în care se înscrie teritoriul administrativ al
Municipiului Sighișoara

▪

Dezvoltarea economică prin reglementarea unor zone de coerente de
amplasare a unor noi activități economice sau de dezvoltare a celor
existente și prin asigurarea unei palete de activități variate, în
concordanță cu specificul funcțional al regiunii.

▪

Dezvoltarea infrastructurii de circulații prin asigurarea unei mai bune
conectivități cu teritoriul județean și regional și îmbunătățirea
accesibilității localităților componente și trupurilor izolate. Se va avea în
vedere îmbunătățirea și încurajarea circulației blânde pentru a facilita o
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mai bună utilizare a zonei centrale și a zonelor rezidențiale ale
municipiului.
▪

1.1.

Se vor avea în vedere oportunitățile și provocările de dezvoltare existente
la nivelul întregului municipiu, urmărindu-se în special eliminarea
principalelor bariere legate de dezvoltarea spațială, economică, turistică
și socială.
Principalele caracteristici ale teritoriului studiat. Competențe
distinctive

Relații în teritoriu
Principalele caracteristici ale municipiului în relație cu localitățile învecinate,
care pot contribui la dezvoltarea spațială, economică și socială a UAT sunt
următoarele:
▪

Amplasarea Municipiului Sighișoara în lungul DN 13 și DN 14 asigură o
bună conectivitate cu Municipiile Târgu Mureș, Brașov, Mediaș

▪

Existența în teritoriul administrativ al Municipiului Sighișoara a unor
localități componente și sate aparținătoare cu care orașul are relații
funcționale și care au potențialul de a deveni nuclee funcționale
specializate si care pot oferi posibilitatea dezvoltării unor zone de locuit
de o calitate ridicată

▪

Existența în vecinătatea Municipiului Sighișoara a unor comune care pot
asigura forța de muncă pentru activitățile economice existente sau
propuse pentru dezvoltare pe teritoriul municipiului.

Elemente demografice și sociale
Un element pozitiv pentru Sighișoara îl reprezintă existența unităților de
învățământ liceal și profesional, fapt ce oferă populației oportunitatea de a se
forma fără a fi necesară mutarea temporară sau definită din localitate. Acest
fapt este susținut și de valoarea constantă a numărului absolvenților de liceu,
fapt ce determină prezența unei forțe de muncă atractive la nivelul
municipiului (forță de muncă cu studii medii și superioare), acest fapt
reprezentând o oportunitate pentru atragerea de noi companii și implicit
pentru diversificarea activităților economice.
Circulații și transport
Amplasarea municipiului pe traseul drumului național DN13 / drumului
european E60 precum și pe traseul magistralei 300 de cale ferată București –
Oradea reprezintă unele dintre principalele atuuri ale zonei.
Potențial economic
Existența numeroaselor terenuri cu destinație agricolă reprezintă un punct de
plecare important pentru atragerea de noi investitori pe viitor
Municipiul Sighișoara are o veche tradiție atât în ceea ce privește agricultura
și zootehnia, cât și în ceea ce privește industria extractivă. La începutul anilor
90 au existat importante suprafețe de teren cu destinație agricolă, cu o
producție agricolă diversă, precum și un efectiv considerabil de animale.
În ceea ce privește activitățile economice, analizele efectuate în prezentul
studiu arată o prezență importantă a companiilor cu capital autohton (sau
mixt) pe piața din municipiul Sighișoara, alături de companii mari la nivel
internațional, fapt ce demonstrează atractivitatea zonei nu numai din punct de
vedere turistic cât și din punct de vedere economic.
Important de menționat este și faptul că există un precedent în ceea ce
privește parteneriatele internaționale menite să repornească afaceri locale,
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unul dintre exemple fiind compania Transtex, acesta având la momentul
actual capital mixt (parteneriat romano-german).
Creșterea competitivității economice la nivel național și internațional precum
și evoluția rapidă a tehnologiei aduc în calcul nevoia acută de investiții de
modernizare atât la nivel privat (în cadrul întreprinderilor) precum și la nivel
public (în infrastructura edilitară, de transport etc.). Din aceste puncte de
vedere, o oportunitate importantă o reprezintă posibilitatea de accesare a
unor fonduri europene nerambursabile prin programe operaționale, atât de la
nivelul primăriei cât și de la nivelul investitorilor privați.
În urma analizării datelor referitoare la economia locală, se poate spune că
municipiul Sighișoara își depășește statutul de oraș turistic, dezvoltând în
paralel, de-a lungul anilor, un sector economic divers, format din companii de
mari dimensiuni (prin cifră de afaceri și număr de angajați), competitive atât
pe plan național cât și internațional.
Activități turistice
Domeniul turismului este una dintre principalele activități pe care municipiul
Sighișoara își poate baza creșterea economică. Principalele oportunități de
dezvoltare ale acestei ramuri economice sunt următoarele: promovarea
activităților meșteșugărești, crearea de noi spații și infrastructuri care să poată
acomoda activități din diferite domenii conexe turismului (spre exemplu
activități legate de turismul de afaceri). Posibilitatea atragerii de fonduri
europene, în vederea conservării elementelor de valoare și în vederea
dezvoltării infrastructurii turistice, reprezintă o direcție importantă în
dezvoltarea economică a municipiului.
Municipiul Sighișoara este recunoscut, atât la nivel național cât și nivel
internațional, ca fiind cea mai veche cetate care este în continuare locuită.
Istoria și imaginea urbană a Sighișoarei atrag anual mii de turiști din întreaga
lume și fac din aceasta unul dintre cele mai importante puncte de atracție
turistică din România.
Localizarea municipiului Sighișoara într-un spațiu geografic deosebit de
ofertant precum și pe traseul unor căi de comunicație importante, atât la nivel
local cât și la nivel interjudețean, reprezintă alte două puncte tari care atrag
după sine dezvoltarea sectorului turistic din ultimii ani. De asemenea, poziția
avantajoasă față de aeroportul internațional Transilvania, din municipiul Târgu
Mureș, au făcut ca Sighișoara să devină o zonă foarte accesibilă în ceea ce
privește diversitatea mijloacelor de transport.
Peisajul variat, format din văi lărgi dezvoltate în lungul unor cursuri de apă
importante și prezența unui relief denivelat, cu dealuri împădurite și cu o
varietate mare de vegetație și faună, creează o diversitate importantă în ceea
ce privește activitățile turistice la care vizitatorii pot lua parte de-a lungul
întregului an. Toate acestea determină un potențial turistic ridicat pe întreg
teritoriul municipiului Sighișoara dar aceste elemente sunt insuficient
promovate.
În ceea ce privește fondul construit, este recunoscut faptul că municipiul
Sighișoara dispune de un număr însemnat de monumente istorice și
arhitectonice atractive, care formează un peisaj urban impresionant, cu atât
mai mult cu cât o parte dintre aceste clădiri au devenit de-a lungul timpului
unități de cazare – un lucru extrem de atractiv pentru turiști și o modalitate de
valorifica și de a restaura clădirile cu valoare.
Toate elementele enumerate mai sus sunt bine legate prin intermediul
evenimentelor culturale de importanță națională și internațională, ce au loc
anual în municipiul. Prin prezența acestor evenimente culturale municipiul
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Sighișoara își perpetuează tradiția și patrimoniul cultural, păstrând vie istoria
locului.
Dotări publice
Spații verzi și spații publice pietonale.
Municipiul Sighișoara include o tipologie foarte variată de spații verzi: parcuri,
scuaruri, fâșii plantate, vegetație de protecție a cursurilor de apă, vegetație de
aliniament, spații verzi aferente locuințelor de tip condominium și locuințelor
pe lot, spații verzi aferente instituțiilor publice, baze sportive. Numeroase
spații incluse în sistemul de spații verzi al zonei istorice au valoare memorială
sau istorică, jucând rol de reper urban.
Gradul de atractivitate și importanța acestor spații la nivel municipal variază
foarte mult în funcție de dimensiunile spațiilor, de modul de amenajare și de
poziția lor în cadrul traseelor pietonale principale, în cadrul zonelor funcționale
ale municipiului sau în cadrul cartierelor. .
O caracteristică particulară a municipiului o reprezintă Dealul Cetății și spațiul
verde dezvoltat în zona Citadelei și pe versantul dealului, acestea făcând
parte din imaginea istorică a zonei centrale.
Existența, în cetatea medievală, a pieței Cetății – Burgplatz – spațiu public
specific cetăților medievale, zona importantă pentru activitățile culturale,
sociale, turistice ale municipiului.
Existența unei rețele de circulații pietonale în cetatea medievală și pe Dealul
Cetății – rețea care contribuie la creșterea calității locuirii în zona centrală și
creșterea atractivității turistice.
Patrimoniu construit protejat
Municipiul Sighișoara include unul dintre cele 31 bunuri aflate pe teritoriul
României, înscrise în Lista Patrimoniului Mondial: Centrul istoric al
Municipiului Sighișoara, cod L.P.M. 902/1999.
Sighișoara este o mărturie remarcabilă a culturii sașilor din Transilvania, o
cultură care se aproprie de sfârșit după 850 ani și care va continua să existe
doar prin intermediul monumentelor urbane și de arhitectură.
Sighișoara este un exemplu remarcabil de oraș fortificat, de mici dimensiuni,
amplasat în zona de frontieră, între cultura Latină a Europei Centrale și
cultura Bizantin-Ortodoxă a sud-estului Europei. Procesul de migrare,
aparent de neoprit, al saxonilor, stratul social care s-a format și a susținut
tradițiile culturale ale regiunii, amenință, de asemenea, supraviețuirea
patrimoniului arhitectural.
Aceste competențe distinctive, care stau la baza includerii centrului istoric al
municipiului în L.P.M., reprezintă o importantă bază de dezvoltare culturală,
economică și socială a municipiului, prin dezvoltarea de activități care să
valorifice fondul construit existent și specificul local.
Din punct de vedere al organizării spațiale, municipiul este structurat pe 3
planuri: Cetatea Medievală, aflată pe Dealul Cetății, Orașul de Jos, situat la
poalele Dealului Cetății și Orașul Nou, în partea estică a orașului, pe terasa
din stânga Târnavei Mari. Sighișoara păstrează, în Orașul de Jos și în
Cetatea medievală, țesutul urban (tramă stradală, parcelar, fond construit)
specific așezărilor urbane săsești, prevăzute cu fortificații. Modul acesta de
organizare spațială a municipiului a contribuit la păstrarea identității locale și
la evitarea intervențiilor moderne de mari dimensiuni în zonele cu valoare
istorică, arhitecturală, urbanistică și culturală.
Municipiul Sighișoara este inclus în categoria UAT cu o concentrare foarte
mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național
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(monumente istorice de valoare națională excepțională), cf. Anexelor III și IV
a Legii nr. 5 / 2000 privind aprobarea PATN Secțiunea a III-a zone protejate.
In Municipiul Sighișoara sunt identificate 6 monumente istorice identificate ca
valori de patrimoniu cultural de interes național (V.P.C.I.N.), având valoare
excepțională, împărțite în 2 categorii: 3 monumente de arhitectură, un
ansamblu urban și 2 situri arheologice.
În Municipiul Sighișoara sunt amplasate 236 obiective înscrise în Lista
Monumentelor Istorice 2015, din care 162 sunt incluse în grupa valorică A
(importanță națională) și 74 sunt incluse în grupa valorică B (importanță
locală).
Cea mai mare concentrație de monumente istorice se regăsește în interiorul
Cetății Sighișoara acolo unde cca 80%-90% dintre imobile sunt înscrise în
Lista Monumentelor Istorice. O concentrare mare de monumente istorice se
regăsește și în Orașul de Jos: frontul de nord al str. Ilarie Chendi / Pieței H.
Oberth / Str. 1 Decembrie 1918 / Str. Morii, amplasat pe versantul dealului,
precum și pe frontul sudic al Pieței H. Oberth / Str. 1 Decembrie 1918. Aceste
imobile sunt incluse, aproape în întregime în limitele bunului înscris în L.P.M..
Restul monumentelor istorice din Sighișoara, cu câteva excepții, sunt incluse
în zona de protecție propusă a bunului înscris în L.P.M.. În satul Hetiur sunt
identificate două monumente de arhitectură: cele două biserici ortodoxă și
evanghelică.
În cadrul listei RAN se regăsesc 14 poziții ocupate de situri aflate pe teritoriul
Municipiului Sighișoara ce reprezintă bunuri de patrimoniu arheologic. Din
cele 14 intrări, 6 poziții, sunt ocupate de monumente, situri și ansambluri ce
se regăsesc și în LMI 2015.
Condiții geotehnice. Caracteristicile hidrotehnice
Din punct de vedere morfologic, teritoriul administrativ al Municipiului
Sighișoara se află situat în unitatea Podișul Târnavelor, local distingându-se
trei subunităţi morfologice distincte:
▪

I – în nord Dealurile Boiului, subunitate a Dealurilor Târnavei Mici;

▪

II -– în partea centrală culoarul și defileul Târnavei Mari;

▪

III -– în sud dealurile Vânători, subunitate a Podișului Hârtibaciului.

Acest fapt determină un pronunțat caracter de tranziție pentru relief și
celelalte componente geografice, ce dau o notă de specificitate spațiului
geografic al teritoriului administrativ aferent municipiului Sighișoara, în
general nefiind afectat de fenomene geomorfologice rapide (zonele cu
probabilitate de apariție a torenților și a alunecărilor de teren medie ÷ mare)
ce impun anumite măsuri constructive la amplasarea unor construcții.
Din punctul de vedere al caracteristicilor geotehnice, specifice orizonturilor de
suprafață, acestea sunt, în general, considerate terenuri bune÷medii în
condițiile unei stratificații relativ plane și orizontale (panta <10%) respectiv
dificile de fundare (conf NP 074-2014), fiind încadrate în categoria terenurilor
sensibile la umezire – PUCM sau terenuri în pantă cu potențial de alunecare
Având în vedere tipurile de teren de fundare, vecinătăți, necesitatea de
epuizmente, zonarea seismică, etc., teritoriile intravilane se situează, în
prealabil, în categoria geotehnică 1, respectiv 2 cu risc geotehnic redus
respectiv mediu. În funcție de punctajul acordat la aceste criterii pentru fiecare
caz în parte, unele proiecte de construcții pot fi încadrate în categoria
geotehnică 3, prezentând risc geotehnic major (detalii în cap. 3.4.).
Având în vedere că adâncimea de îngheț în terenul natural, conform STAS
6054-77, este de -0,90÷-1,00 m, adâncimea minimă de fundare recomandată,
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condiționată de depășirea adâncimii de îngheț și încastrarea în stratul portant,
este Df min = -1,10m față de nivelul terenului (detalii în cap. 2.4. și 4.5.).
În concluzie, avându-se în vedere natura terenului de fundare, condițiile
morfologice, seismice și hidraulice, putem spune că suprafețele
amplasamentului studiat sunt adecvate proiectării unor lucrări de construcții,
cu mențiunile specificate pe parcursul documentației.
Echipare edilitară
Alimentare cu apă și canalizare
Municipiul Sighișoara beneficiază de infrastructură de alimentare cu apă și
canalizare apă uzată. Sistemul centralizat de alimentare cu apă deservește
cca. 95% din populația municipiului și a comunei Albești, iar sistemul de
canalizare ape uzate deservește cca. 85,9% din populație cu canalizare
orășenească și cca. 70% cu canalizare pluvială.
stațiile de pompare au în general condiții bune de funcționare, ca urmare a
unor programe de reabilitare și modernizare aplicate de-a lungul anilor;
Pentru diminuarea/eliminarea acestor deficiențe, atât administrația
municipală, cât și cea județeană au prevăzute proiecte de
reabilitare/extindere a sistemelor existente, astfel încât să fie asigurată
conectarea populației în procent de 100%. Proiectele au ca surse de finanțare
fonduri, europene, guvernamentale și locale.
În acest context se apreciază că infrastructurile de apă potabilă și apă uzată
vor avea capacitatea de asigurare a debitelor necesare consumului de apă
potabilă și de preluare a debitelor de apă uzată de la viitorii consumatorii din
zonele propuse spre dezvoltare prin Planul Urbanistic General care se află în
curs de elaborare.
Alimentarea cu energie electrică
Rețeaua electrică de distribuție a municipiului Sighișoara este dezvoltată
corespunzător, acoperind întreg teritoriul localități.
Politicile energetice actuale, atât la nivel european cât și național,
promovează securitatea energetică, energia curată și eficiența energetică.
Alimentarea cu energie electrică a municipiului Sighișoara trebuie să se
realizeze având în vedere aceste obiective, susținând astfel o dezvoltare
durabilă a municipiului.
Întrucât în zona în care se află municipiul Sighișoara pot fi utilizate surse
regenerabile, se consideră prioritară utilizarea tehnologiilor alternative pentru
generarea energiei electrice și eficiență energetică.
Telecomunicații
Pentru sectorul telecomunicațiilor o parte dintre obiectivele stabilite prin
Agenda Digitală Europa 2020 a fost preluată și adaptată la contextul actual
din România, aceste obiective regăsindu-se în strategiile guvernamentale de
dezvoltare a comunicațiilor electronice în bandă largă în România.
Municipiul Sighișoara reprezintă un nod important în rețeaua națională de
telecomunicații. În acest context trebuie să se încadreze în direcțiile de
dezvoltare privind sectorul telecomunicațiilor, stabilite de strategiile de
dezvoltare la nivel județean și metropolitan.
telecomunicațiile reprezintă un sector bine dezvoltat în municipiul Sighișoara
prin toate componentele, telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune, acces la
internet.
Rețeaua de telefonie fixă, existentă în municipiu, asigură legătura acestuia cu
restul localităților. Rețeaua de telefonie mobilă completează rețeaua fixă
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existentă, astfel că sunt îndeplinite necesitățile actuale ale locuitorilor
municipiului în ceea ce privește accesul la serviciile de telefonie. Sunt
asigurate accesul locuitorilor atât la serviciile de televiziune prin cablu cât și la
internet.
Protecția mediului
Pe teritoriul administrativ municipiului sunt identificate următoarele arii
naturale protejate: Rezervația Stejarii seculari de la Breite-Municipiul
Sighișoara; situri Natura 2000: ROSCI0227 Sighișoara - Târnava Mare,
ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSPA0028
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului, ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului;
1.2.

Diagnostic al situației existente

Relații în teritoriu
În zona suburbană imediată (localități componente/sat aparținător) sau
învecinată (comune învecinate) există relații funcționale care nu sunt însă în
acord cu prevederile legale (servicii sanitare, de educație etc.).
Relațiile cu localitățile componente și comunele din zona suburbană deși sunt
identificate, din perspectivă funcțională, nu sunt operaționalizate și
formalizate.
Deși cadrul legal permite cooperarea dintre unitățile administrativ-teritoriale
vecine (zona suburbană) în vederea îndeplinirii eficiente a serviciilor de
utilitate publică, în cazul Municipiului Sighișoara aceste prevederi legale nu
sunt utilizate. Astfel, zona periurbană rămâne doar un concept teoretic fără
aplicabilitate practică, iar relațiile dintre U.A.T. vecine Sighișoarei nu sunt
instituite și valorificate în sensul prevederilor legale.
Elemente demografice și sociale
Una dintre cele mai importante observații care se pot face, referitoare la
populația municipiului, este aceea că există o reducere accentuată a
populației în ultimii 20 de ani, fapt ce se datorează ratei negative a soldului
migratoriu precum și scăderii constante a ratei natalității. Astfel, la nivelul
municipiului Sighișoara se remarcă o tendință accentuată de îmbătrânire a
populației. De asemenea, în perioada analizată s-a înregistrat o reducere a
numărului de elevi, inclusiv pe fondul scăderii ratei natalității și a nupțialității.
Reducerea accentuată, pe termen lung, a numărului de locuitori poate
determina trecerea municipiului în categoria localităților urbane cu potențial
economic foarte redus.
Principala amenințare pentru municipiul Sighișoara în următorii 11 ani,
conform prognozei demografice, o reprezintă scăderea populației care atrage
după sine reducerea posibilității de întinerire a populației și de refacere a
fondului demografic.
Circulații și transport
▪

▪

Capacitatea de circulație a următoarelor artere de circulație este la
limită la orele de vârf:
-

str. Consiliul Europei,

-

str. Mihai Viteazu,

-

str. 1 Decembrie 1918,

-

str. Horia Teculescu

Datorită numărului redus de traversări a Râului Târnava Mare,
podurile existente (str. Gh. Lazar si str. Libertății) care sunt
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conectate direct cu DN 13 sunt aglomerate, conducând la blocaje ale
intersecțiilor situate de fiecare parte a râului.
▪

În general, în intersecțiile semaforizate timpii de așteptare sunt mari,
secvențele de semaforizate fiind organizate pe 4 cicluri distincte.

▪

Virajul stânga este dificil de efectuat în arterele principale.

▪

Lipsa parcajelor colective, în special în zona centrală.

▪

Lipsa parcajelor destinate autocarelor.

▪

Din perspectiva penetrabilității:

▪

-

cartierele Viilor, Bărăgan, Zona Industrială Bărăgan și Ana
Ipătescu se situează la limita inferioară; concluzia: în
următorii ani eforturile de îmbunătățire a penetrabilității
trebuie concentrate în aceste cartiere (prin trecerea
constructivă a unor străzi în categoria “artere majore”,
inclusiv prin lărgirea acestora, acolo unde este posibil,
pentru multiplicarea intrărilor-ieșirilor din cartier sau prin
construirea altor accese).

-

pentru un orizont de timp mai îndepărtat eforturile trebuie
îndreptate înspre cartierele mărginașe – Unitatea Militară și
Zona Industrie Nouă;

-

cartierele mărginașe sunt lipsite de posibilități de conectare
cu centrul municipiului și mai grav, cartierele mărginașe
sunt lipsite de posibilități de conectare între ele (rezultatul:
aproape orice deplasare sau călătorie afectează – pe căi
aproape unice – arterele din centrul municipiului, având ca
rezultat congestionarea traficului).

Din perspectiva permisivității:
-

se poate constata că doi poli majori de concentrare a
populației (cartierele Bărăgan și Plopilor 2 – locuințe
colective) au cele mai slabe permisivități: deci, în aceste
cartiere trebuie intensificate eforturile pentru reabilitări și
modernizări ale străzilor și chiar pentru noi drumuri – în
ideea asigurării posibilităților de circulație lesnicioasă în
perimetrul lor (noi drumuri înseamnă și trecerea
constructivă = lărgire și asfaltare, a unor străzi în categoria
superioară);

-

permisivitățile cele mai mari care se înregistrează în
cartierele Industrie Nouă, Unitatea Militară și Stefan cel
Mare și se datorează numărului redus al locuitorilor
acestora și nu unei rețele foarte dezvoltate de străzi.

▪

Rețeaua rutieră este formată în mare parte din străzi înguste (din
cauza specificului orașului – cu o îndelungată istorie, dezvoltat în
jurul unei cetăți medievale) și care nu permit lărgiri ale tramei
stradale – 72 de străzi au o lățime de cel mult 5 m.

▪

Doar aproximativ 70% din lungimea totală a străzilor municipiului
este modernizată. Doar 65 de străzi din totalul de 126 sunt asfaltate
integral și 11 parțial.

▪

În lipsa unui drum ocolitor, traficul de tranzit (inclusiv traficul greu) se
desfășoară pe arterele din interiorul orașului. De altfel, DN 13 se
constituie ca o altă barieră între nordul și sudul orașului, pe lângă
celelalte două – Râul Târnava Mare și calea ferată.
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Depășirile capacității de circulație pe diverse sectoare de străzi (în special pe
arterele care se constituie în principalele axe de tranzit – Mihai Viteazu,
Consiliul Europei, Zaharia Boiu, Morii, Cornești, 1 Decembrie 1918 etc.), atât
de categoria II, cât și III, depășiri care au un caracter aleator în timp, conduc
la un regim instabil de circulație și până la blocarea traficului, impunându-se
măsuri de îmbunătățire a exploatării și amenajării străzilor, prin asigurarea
circulației continue cu dirijarea coordonată a traficului, majorarea distanței
între intersecțiile cu semafoare, redistribuirea pe rețea a traficului pentru
echilibrarea încărcării, cu reducerea intensității traficului, amenajarea
corespunzătoare a intersecțiilor etc.
Potențial economic
Evoluția în timp a arătat o scădere accentuată a industriei extractive, a
agriculturii și zootehniei, în ciuda faptului că, la momentul actual, aproximativ
50% din suprafața teritoriului administrativ al municipiului este ocupată de
terenuri agricole.
Un punct slab la nivelul întregului municipiul îl reprezintă lipsa rezervelor de
teren aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Sighișoara, fapt ce
îngreunează investițiile într-o serie de proiecte ce ar putea avea un impact
considerabil asupra economiei locale (spre exemplu: investiții în spații de
parcare, spații publice etc.), investiții ce ar putea sporii atractivitatea
municipiului atât în ceea ce privește locuirea cât și în ceea ce privește
activitățile economice.
Activități turistice
Pentru a se putea ridica la nivelul potențialului turistic de care dispune, este
necesar ca o localitate să își dezvolte o bază solidă în ceea ce privește
structurile de primire. La acest capitol se poate spune că municipiul
Sighișoara dispune de un număr relativ suficient de locuri de cazare dar a
căror diversitate este foarte redusă. Din acest motiv, pentru a-și spori
atractivitatea turistică este necesară dezvoltare unor noi tipuri de structuri de
primire, care să poată să răspundă cerințelor vizitatorilor, al căror număr
crește considerabil de la an la an. Cu toate acestea, există o tendință de
reducere a duratei medii a sejurului ce decurge din insuficienta promovare a
tuturor elementelor cu potențial turistic din cadrul teritoriului administrativ al
municipiului Sighișoara.
Atractivitatea turistică a municipiului este diminuată de:
▪

Starea proastă de conservare a clădirilor care formează patrimoniul
construit valoros al municipiului

▪

Existența unor elemente de patrimoniu protejat aflate în stare de
colaps și precolaps în zona Cetății medievale

▪

De intervențiile moderne și contemporane asupra fondului construit
care afectează imaginea urbană a zonei centrale

▪

De inserțiile de construcții noi, cu o arhitectură și tratare volumetrică/
de detaliu, neadecvată unor clădiri aflate în zona de vizibilitate a
Cetății Sighișoara

▪

Lipsa de varietate a activităților recreative, de petrecere a timpului
liber, sportive de care municipiul dispune, în afara celor incluse în
aria aferentă valorificării patrimoniului construit valoros

▪

Lipsa unor programe variate și trasee tematice care să includă Mun.
Sighișoara in trasee turistice aferente zonei săsești, împreună cu
satele adiacente care dispune de un bogat fond tradițional săsesc:
biserici fortificate, cetăți țărănești, sate cu arhitectură și structură
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specific săsească, protejate la nivel național și mondial (Saschiz,
Viscri etc).
Dotări publice
Servicii socio-culturale.
Se constată o disparitate semnificativă în distribuția în teritoriu a dotărilor
publice, o majoritate absolută fiind situate în municipiul Sighișoara și foarte
puține dotări publice în localitățile componente.
Decalajul de echipare cu dotări publice modelează, dar și urmează, dinamica
demografică și economică a teritoriului administrativ al Municipiului
Sighișoara, în care în centru (Sighișoara) se produce economic și se
consumă cel mai mult servicii publice, iar în periferii (localități componente)
activitatea economică și nevoia este restrânsă.
Neîndeplinirea obligațiilor minimale referitoare la dotări publice (grădinițe,
școli, puncte sanitare) va accentua depopularea localităților componente ale
Municipiului Sighișoara.
În absența unor politici locale de echipare edilitară și cu dotări publice
corespunzătoare, o parte a populației din localitățile componente ale
Municipiului Sighișoara va migra către comunele vecine – situate ceva mai
departe, dar cu costuri de instalare și beneficii publice mai importante.
Absența dotărilor publice minimale impuse de lege (grădinițe, școli primare,
puncte sanitare) în majoritatea localităților componente determină o scădere
semnificativă a calității vieții.
Lipsa de conectivitate și restricții induse de calitatea dotărilor publice conduc
la disparități teritoriale, depopularea și lipsa de interes (zone de locuit sau
investiții) față de localitățile componente.
Există numeroase zone (inclusiv în localitatea Sighișoara) în care nu există
dotări minimale privind sănătatea și educația, reprezentanții autorității
administrației publice locale fiind obligați să găsească soluțiile optime
necesare pentru asigurarea acestora: investiții publice / rezerve de teren sau
mijloace de transport suplimentare pentru a asigura accesul populației din
zonele slab deservite către instituțiile și dotările deja existente.
Spații verzi și spații publice pietonale.
Din punctul de vedere al calității amenajărilor peisagistice, per ansamblu,
spațiile verzi necesită lucrări semnificative de reamenajare și de corelare a
funcțiunilor acestor spații cu necesitățile populației de utilizare a spațiilor, cu
imaginea urbană dorită a municipiului și cu precădere a zonei centrale
istorice, emblematice pentru municipiu. .
Principalele disfuncționalități ale spațiilor verzi din Municipiul Sighișoara sunt
următoarele:
▪

Existența amenajărilor neadecvate din punct de vedere al vegetației
și al designului urban: compoziția vegetală este neadecvată din
punct de vedere ecologic și staționar; monumentele sunt insuficient
puse în valoare, în cadrul spațiilor publice nu se regăsesc spații cu
ambianțe distincte ceea ce generează un peisaj monoton

▪

Neadaptarea spațiilor verzi aferente dotărilor publice la cerințele de
funcționalitate ale activităților cărora le sunt subordonate (spații
culturale, instituții de învățământ, instituții publice, biserici s.a.)

▪

Lipsa unei rețele de spații plantate, în zonele rezidențiale, care să
asigure o calitate crescută a locuirii și să contribuie la îmbunătățirea
imaginii urbane

Memoriu general – Versiune preliminară
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▪

Rețeaua de spații plantate și rețeaua de circulații pietonale din zona
centrală este insuficient dezvoltată, parțial ca rezultat al tipologiei
țesutului urban specific așezărilor fortificate.

▪

Spațiile verzi de interes municipal nu corespund cerințelor populație
de utilizare a spațiilor: spațiile de recreere, socializare, joc sunt
insuficient dezvoltate și neadaptate diferitelor categorii sociale și de
vârstă care le frecventează (Parcul Unirii, spațiul verde adiacent
râului Târnava Mare, râului Șaeș)

▪

Din punct de vedere al vegetației utilizate în amenajări doar o parte a
speciilor sunt adaptate condițiilor staționare

▪

Spațiile publice din zonele pericentrale și periferice (amplasate în
afara zonei centrale istorice) sunt de slabă calitate: spațiile urbane
publice sunt prost amenajate și nu sunt conectate în cadrul unui
traseu urban care să valorifice potențialul acestor zone

▪

Lipsa unor nuclee de spații verzi și de socializare bine structurate la
nivel de cartier

▪

Amenajările spațiilor publice nu corespund cerințelor de mobilitate
ale persoanelor cu handicap; de asemenea se remarcă lipsa
rampelor sau a altor modalități de relaționare a zonelor cu diferențe
mari de nivel care fac dificilă deplasarea cu cărucioare, biciclete sau
role.

▪

O caracteristică generală a străzilor prevăzute cu vegetație de
aliniament este existența unor aliniamente descompletate, în care
arborii nu sunt întreținuți corect și sunt în stadiu de degradare

▪

La nivelul municipiului predomină vegetația îmbătrânită, aflată în
stare proastă de sănătate ca rezultat al unor lucrări de gestionare
precare; Aceste elemente de vegetație necesită lucrări de
întreținere, toaletare, revitalizare în vederea recuperării valențelor
estetice și funcționale pierdute

▪

Noile intervenții sunt realizate fără a avea la bază un plan de
amenajare judicios conceput, care să țină cont totodată, pe lângă
latura estetică, și de aspectele ecologice aferente, fapt care duce la
pierderea calității acestor spații

▪

Spațiile plantate și spațiile publice reprezentative prezintă un
mobilier urban neunitar, care nu oferă o imagine coerentă sau care
nu au un design adecvat zonelor funcționale în care sunt amplasate,
ceea ce duce la scăderea calității spațiului public.

▪

Existența unor spații verzi neamenajate care se dezvoltă haotic:
Dealul Cetății, spațiul verde aferent Târnavei Mari, Șaeșului și a
afluenților Târnavei, fâșiile plantate din zonele istorice Sighișoara și
Hetiur.

▪

Lipsa unor amenajări de valorificare a terenurilor aferente siturilor
arheologice
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Patrimoniu construit protejat
În cadrul componentei care vizează regimul juridic de protecție a patrimoniului
construit și natural se sunt necesare luarea unor măsuri care să aibă în
vedere o serie de probleme legislative și normative referitoare la regimul
juridic de protecție al patrimoniului construit:
▪

Revizuirea și completarea Listei Monumentelor istorice pentru a
clarifica și detalia componența unor imobile înscrise

▪

Revizuirea Listei Monumentelor istorice pentru a elimina imobile
înscrise în categoria monumentelor de arhitectură care nu mai există

▪

Revizuirea valorii de patrimoniu a unor imobile înscrise în LMI,
provenite din modificări ale arhitecturii clădirilor

▪

Stabilirea corectă a limitelor siturilor și rectificarea pozițiilor
înregistrate eronat în LMI și RAN

▪

Evaluarea limitei zonei de protecție a Sitului înscris în L.P.M. și
modificarea acesteia acolo unde este cazul

Condiții geotehnice. Caracteristicile hidrotehnice
Principalele disfuncționalități sunt următoarele:
▪

Starea actuală a albiilor râului Târnava Mare este una proastă, nefiind
suficient întreținute, vegetația nefiind curățată suficient;

▪

Nu a fost controlată dezvoltarea zonelor construite din lungul cursului
pârâului Herțeș, motiv pentru care în zona blocurilor au fost edificate o
serie de anexe gospodărești cu fundații protejate cu ziduri de sprijin care,
la ape mari (precipitații abundente) ar putea fi dislocate, provocând
obturarea albiei;

▪

Pe sectorul aval cuprins între hotelul Rex și calea ferată, pârâul Herțeș
curge printr-o casetă, motiv pentru care este necesară inspectarea și
curățarea cu regularitate a acesteia precum și a sectorului aval;

▪

De-a lungul pârâului Șaeș locuitorii au realizat o serie de iazuri laterale
care, în cazul unor viituri ar putea fi distruse, materialul ajungând în albie;

▪

Există zone cu importante eroziuni de mal, localizate pe cursurile
pâraielor Câinelui și Șaeș.

▪

Existența pericolului unor alunecări de teren în intravilanul municipiului.

▪

Existența unor zone inundabile în teritoriul intravilan al municipiului

Echipare edilitară
Alimentare cu apă potabila
Sistemele prezintă deficiențe de ordin structural și tehnologic, specifice unei
perioadei de funcționare îndelungată.
▪

sursa de apă a sistemului prezintă semne de uzură specifică
perioadei de funcționare îndelungată, fiind necesare lucrări de
reabilitare;

▪

stația de tratare a apei brute are deficiențe de ordin structural și
tehnologic. Necesită lucrări de reabilitare structurală și de
modernizare a procesului de tratare pentru îmbunătățirea indicilor de
calitate ai apei tratate conform cerințelor din normele europene;

▪

aducțiunea de apă tratată are deficiențe majore privind etanșeitatea
la îmbinări, precum și amplasarea, parțială, pe terenuri aflate în
proprietate privată;
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▪

rețeaua de distribuție apă potabilă prezintă caracteristicile unei rețele
ramificate, dezvoltată în mulți ani de funcționare și cu mulți
consumatori branșați. Aceasta necesită lucrări de reabilitare, de
înlocuire a tronsoanelor realizate din materiale necorespunzătoare
normelor de calitate în vigoare, precum și extinderea ei pentru
acoperirea întregii trame stradale.

Canalizare
▪

rețeaua de canalizare este realizată, în mare parte, din materiale
neconforme (beton simplu) are zone cu tasări ale terenului și zone
cu canale subdimensionate;

▪

stația de epurare funcționează numai cu treaptă mecano-biologică.

▪

O disfuncție importantă o reprezintă și existența unor zone/cartiere
conectate numai la sistemul centralizat de alimentare cu apă. În
aceste zone evacuarea apelor reziduale se face în sol sau prin
rigolele de suprafață, fapt care produce impact negativ asupra
mediului înconjurător și asupra sănătății populației orașului.

Alimentarea cu energie electrică
În ceea ce privește rețeaua electrică de distribuție a municipiului Sighișoara,
din analiza situației existente rezultă următoarele disfuncționalități :
▪

existența cablurilor electrice pozate aerian, pe stâlpi;

▪

existența unor gospodării neelectrificate;

Pe teritoriul administrativ al municipiului sunt amplasate instalații electrice de
distribuție care au prevăzute zone de protecție și de siguranță, iar
nerespectarea acestora constituie o disfuncționalitate.
Sistemul de iluminat public din municipiul Sighișoara este uzat fizic și moral,
cu o eficiență energetică redusă, iluminatul în anumite zone ale orașului fiind
necorespunzător din punct de vedere calitativ și estetic. Sistemul de iluminat
nu acoperă toate zonele locuite ale orașului.
În ceea ce privește utilizarea surselor regenerabile de energie, deși există
potențial regenerabil, instalațiile de valorificare a acestuia sunt slab dezvoltate
pe teritoriul municipiului Sighișoara. Potențialul existent nu este valorificat
corespunzător, mai ales în contextul actual, în care se tinde spre exploatarea
rațională a resurselor și protejarea mediului ambiant.
Telecomunicații
Existența cablurilor de telecomunicații pozate aerian, în anumite zone ale
orașului, reprezintă o disfuncționalitate, fiind necesară trecerea acestora în
subteran, prin realizarea unei canalizații corespunzătoare, în concordanță cu
legile în vigoare, eliminându-se, astfel, cablurile amplasate pe stâlpii rețelelor
electrice sau de iluminat.
Alimentarea cu energie termică
Ținând cont de vechimea conductelor și instalațiilor sistemului de distribuție
gaze naturale sunt necesare lucrări permanente de înlocuire/modernizare a
acestuia.
O problemă importantă este dată de izolarea termică necorespunzătoare a
clădirilor care conduce la
▪

inconfort termic,

▪

consum mare de energie necesară pentru încălzire,
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▪

apariția condensului – ce duce în timp la deteriorarea construcțiilor
prin fenomenul de îngheţ-dezgheţ a masei de vapori în interiorul
structurii anvelopei.

Alimentarea cu gaze naturale
Ținând cont de vechimea conductelor și instalațiilor sistemului de distribuție
gaze naturale sunt necesare lucrări permanente de înlocuire/modernizare a
acestuia.
Protecția mediului
Principalele disfuncționalități identificate la nivelul municipiului sunt
următoarele:

1.3.

▪

Existența unor izvoare permanente care nu corespund din punct de
vedere bacteriologic și chimic.

▪

La nivelul municipiului nivelul poluării fonice este ridicat, datorită
traficului auto (E60) și celui feroviar (calea ferată Braşov-Teiuş). De
asemenea, nu există o variantă ocolitoare a municipiului, ceea ce
conduce la creșterea indicilor de poluare fonică generată de traficul
auto.

▪

Ariile naturale protejate sunt amenințate de activitățile antropice și de
pășunatul excesiv

▪

Lipsa unui depozit de deșeuri inerte

▪

Informarea/conștientizarea insuficientă cu privire la colectarea
selectivă a deșeurilor
Analiză SWOT

În vederea determinării principalelor obiective și direcții de acțiune este
important de stabilit care sunt principalele aspecte pozitive și negative ale
teritoriului studiat. De asemenea, un rol important în dezvoltarea unei zone îl
joacă factorii externi, care pot reprezenta atât un motor de dezvoltare cât și
elemente ce pot ține pe loc evoluția.
Astfel, analiza S.W.O.T. reprezintă unul dintre principalele instrumente prin
care se pot lista aceste aspecte pozitive și negative. În cadrul acestei analize
se lucrează pe două paliere: elemente ce țin de mediul intern (teritoriul
administrativ al municipiului Sighișoara) și elemente ce țin de mediul extern
(spre exemplu: apropierea față de municipiul Sighișoara, prezența drumul
național DN13 etc.).
MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Relații în teritoriu
-

Existența unui drum de importanță europeană (E60)

-

Existența mai multor drumuri
clasate (DN; DJ), care au rolul
de a face legătura cu alte UAT;

-

Bună conectivitate cu teritoriul
regional și național dar și cu
localitățile amplasate în zona
periurbană
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Relație de dependență între
localitățile componente și orașul
Sighișoara (dotări de sănătate,
învățământ, cultură, activități
comerciale, locuri de muncă ș.a.)

-

Lipsa unor relații de cooperare
între Sighișoara și comunele
învecinate în vederea valorificării
rețelei de servicii de utilitate
publică a municipiului.

-

Nivel scăzut de coeziune a zonei
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MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
periurbane datorită lipsei unor
legături de transport public între
Sighișoara
și
localitățile
componente precum și lipsei
unor legături directe în anumite
zone din teritoriul administrativ

Demografie
-

Mixitatea culturală datorită prezenței
îndelungate
a
comunităților de sași

-

Existența
unui
procent
semnificativ al populații apte de muncă cu studii superioare

-

Creșterea ratei nupțialității și
amplasarea municipiului peste media județeană și media
județeană urbană.

-

Scăderea ratei divorțialității și
amplasarea
sub
media
județeană și media județeană urbană

-

-

Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă: valori mult
mai reduse ale acestui indicator
(valoarea medie a intervalului
studiat este de 1,3%, comparativ
cu 2,9%, media spațiului urban
județean, și 3,6%, cea a județului
Mureș în ansamblu).
Reducerea ratei șomajului în
ultimii ani

Procesul constant de scădere a
populației totale a municipiului –
declinul demografic de 9.5% în
perioada 1995-2019
Ritmul de scădere demografică
în Municipiul Sighișoara este de
-0,35%
Rată a natalității foarte scăzută
pentru o așezare urbană și în
comparație cu județul Mureș –
mediul urban: 8,7‰, plasând
Sighișoara pe ultimul loc
Valoare a ratei mortalității mai
mare decât rata natalității: 9,0‰,
Sold natural negativ
Creșterea naturala a populației
orașului are un comportament
negativ, care va determina pe
viitor
importante
disfuncții
demografice și economice
Tendința mare de îmbătrânire a
populației, fiind comparativă cu
mediul rural

-

Migrarea constantă a populației
către alte așezări urbane și în
afara țării: numărul plecărilor a
fost permanent în creștere

-

Din punctul de vedere al ratei
sosirilor, Sighișoara se află în
coada ierarhiei, la distanță destul
de mare de media pe județ și
chiar sub media spațiului urban

-

Rata migrației nete este una
negativă, fiind printre cele mai
scăzute la nivel județean,
respectiv -0,33%

-

există o tendință de creștere a
emigrației temporare în ultimii
ani

-

Procent scăzut al populației
active (populația aptă de muncă)
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MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
– 65%, in scădere in ultimele
două decenii
-

Procent crescut al populației
”întreținute” – creșterea indicelui
de dependență

-

Populația tânără (0-14 ani) este
în permanentă scădere, iar
Populația vârstnică (peste 60
ani) este în permanentă
creștere, rezultând o îmbătrânire
a populației: populația vârstnică
era deja de două ori mai
numeroasă decât cea tânără în
2018.

-

Proces accentuat de îmbătrânire
la ambele sexe, rezultat mai ales
din rata mică de natalitate și
scăderea accentuată a soldului
natural

-

Tendință de scădere a populației
școlare, inclusiv a ratei brute de
școlarizare

-

Acoperire bună a serviciilor de telefonie fixă, mobilă și cablu TV

Izolarea
termică
necorespunzătoare a locuințelor

-

Deservirea în procent de 95% a consumatorilor
orașului
și
comuna Albești
Deservirea în procent de cca.
86% a populației stabile a
municipiului
-

Utilizare redusă a energiei din
surse regenerabile

-

Lipsa rețelelor de apă și
canalizare
în
localitățile
componente (Aurel Vlaicu,
Angofa, Venchi, Rora, sat Hetiur)

Accesibilitate crescută datorită prezenței DN13, DN 14, DJ106,
DC50, DC54, DC59
Starea bună a majorității
arterelor carosabile principale

Conflict între circulația de tranzit
și cea locală in zona centrala;

Echipare edilitară

-

Lipsa lucrărilor de combatere a
eroziunii solurilor, și acumulări
permanente
Sisteme deficitare de colectare
selectivă, transport și valorificare
selectivă a deșeurilor reciclabile

Circulații și transport
-

-

Existența magistralei III de cale
ferată București-Oradea
-
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Lipsa unei legături carosabile și
pietonale directe între zona SE
(str. H. Teculescu – str. Cânepii)
și zona de SV (str. Ana Ipătescu)
Lipsa unei legături carosabile și
pietonale directe între localitățile
componente Aurel Vlaicu și
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MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
Angofa
-

Lipsa unei legături carosabile și
pietonale directe între localitățile
componente Venchi și Rora

-

Cartierele limitrofe sunt lipsite de
posibilități de conectare cu
centrul municipiului și mai grav,
cartierele mărginașe sunt lipsite
de posibilități de conectare între
ele

-

Numărul redus al traversărilor
peste râul Târnava Mare

-

Rețeaua rutieră este formată în
mare parte din străzi înguste (din
cauza specificului orașului – cu o
îndelungată istorie, dezvoltat în
jurul unei cetăți medievale) și
care nu permit lărgiri ale tramei
stradale

-

Existența unor bariere între
nordul și sudul orașului (DN13,
calea ferată, râul Târnava Mare)

-

Existența unui număr mare de locuințe tradiționale săsești;

-

Organizarea specifică așezărilor
tradiționale săsești care cuprind
și fortificații: Orașul de Sus – Cetatea și Orașul de Jos cu o
densitate mai mică a locuirii

Numărul mare de clădiri
valoroase din punct de vedere
arhitectural care se află în stare
foarte proastă

Fond construit și spații publice

-

Păstrarea unor porțiuni de oraș
în care se conservă parcelarul
specific săsesc și modul tradițional de amplasare a
clădirilor pe parcelă

-

Păstrarea în zona istorică a
orașului a tramei stradale tradiționale, adaptată formelor
reliefului

-

Existența unui fond construit
care conferă o imagine unică și
care
păstrează
imaginea specifică așezărilor săsești care
includ fortificații

-

Existența unui fond construit
rezultat
din
îmbinarea
elementelor de arhitectură tradițională săsească cu cele ale

Starea de uzură avansată a unei
mari părți a fondului construit,
valoros din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, cultural și
istoric;
Calitatea scăzută a spațiului
public, imaginea urbană precară
a ansamblurilor de locuințe
colective,
Lipsa de investiții în programele
de reabilitare a fațadelor
clădirilor locuințelor colective și
de reducere a consumului de
energie
Lipsa de investiții în programele
de reabilitare a fațadelor
clădirilor destinate instituțiilor
publice și de reducere a
consumului de energie
Probleme de imagine urbană
cauzate de existența unor
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MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

arhitecturii tradiționale românești
-

Existența unor spații libere aflate
în domeniul Primăriei care pot
găzdui activități de interes public -

-

Existența unor trasee ciclabile
sau de drumeție care leagă
municipiul
de
comunele
învecinate

-

Existența unui fond locuit
destinat
claselor
sociale
dezavantajate: locuințe sociale,
locuințe construite din fondul
ANL

-

construcții noi care nu se
integrează în fondul existent
valoros;
Probleme de imagine urbană
cauzate
de
restaurarea
necorespunzătoare a unor clădiri
cu valoare de patrimoniu sau a
unor clădiri aflate în zone
protejate;
Suprafața redusă a unor spații
publice,
amenajate
corespunzător,
destinate
socializării și activităților de
recreere,
amenajate
corespunzător
Lipsa unui ghid de bune practici
privind intervențiile asupra
clădirilor de locuințe colective și
asupra spațiilor publice adiacent
acestora

Mediul și calitatea vieții
-

Disponibilitatea unor resurse naturale variate: Situarea într-o
zonă cu importante suprafețe de
vegetație, altele decât culturile
agricole

Poluarea
depășirii
admise de
adiacente
DN13

-

Nucleul orașului este unul de tip compact, cu o densitate ridicată
a locuirii, care facilitează accesul
la echipamente publice și
scurtează
timpii
destinați
mobilității

Suprafața redusă de spații verzi
publice, amenajate;

-

Existența pădurilor în interiorul
teritoriului administrativ

-

Existența râului Târnava Mare și
a numeroase pâraie care
traversează
teritoriul
administrativ

-

Existența unor zone verzi de
protecție adiacente cursurilor de
apă

-

Existența unui peisaj natural cu
valoare peisagistică mare (zone
forestiere, zone agricole –
pășuni, fânețe)

-

Existenta in interiorul teritoriului
intravilan a unor elemente de
cadru natural cu valoare
peisagistică mare: grădinile

Memoriu general – Versiune preliminară

fonică
datorată
valorilor
maxime
zgomot în zonele
drumului național

Prezența unor riscuri naturale și
antropice care pot avea
consecințe asupra fondului
construit.
Lipsa mecanismelor financiare și
a facilităților fiscale care să
susțină dezvoltarea organismelor
și organizațiilor comunitare în
domeniul protecției și conservării
mediului înconjurător
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MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

urbane amplasate pe versanții
dealurilor sau vizibile din Cetate,
versantul
dealului
cetății
medievale
-

Reducerea densității populației
în
intravilanul
municipiului
reprezintă o reducere a
aglomerării
acestuia
și
îmbunătățirea condițiilor de viață
în oraș

Dezvoltare economică și socială
-

-

-

Existenta unor unități de producție de mari dimensiuni,
importante la nivel național și
regional
Prezența principalelor servicii
socio-culturale în zona centrală
și pericentrală
Existența mai multor unități
comerciale de mici dimensiuni în
zona suburbană

-

Creșterea constantă a numărului
unităților de cazare turistică,

-

Existența unor activități culturale
destinate comunității locale și
turiștilor

-

Varietate a activităților culturale
conexe cazării turistice;

-

Existența unor activități cu
tradiție în zonă: meșteșuguri
(fierărit, olărit, pielărit ș.a.),
comerț

Lipsa unor servicii de sănătate și
asistență socială, în special în
zonele suburbane;
Lipsa
unei
diversități
activităților comerciale;

a

Tipurile de activități sportive și
de loisir, destinate locuitorilor și
turiștilor, sunt limitate;
Slaba dezvoltare a activităților
meșteșugărești care să valorifice
resursele și specificul local

Patrimoniul natural și construit
-

Existența bunului înscris în L.P.M. care atestă valoarea
culturală și arhitecturală a
fondului construit din Sighișoara

-

Existența a numeroase situri
arheologice clasate și neclasate
fapt ce determină o atractivitate
turistică ridicată
-

-

-

Existența a numeroase clădiri cu
valoare
arhitecturală
și
urbanistică, fapt ce determină o atractivitate turistică ridicată
Prezența mai multor imobile cu
valoare arhitecturală mare și

Insuficienta
cunoaștere
și
protejare a zonelor cu patrimoniu
construit și arheologic clasat,
valoroase la nivel național și
internațional, sau a ariilor
naturale protejate (Rețeaua
Natura 2000);
Limitele siturilor Natura 2000
cuprind și zone de intravilan –
curți construcții;
Limitele bunului înscris în L.P.M.
și a zonei sale de protecție nu
sunt stabilite după studii
specifice și nu sunt delimitate
corespunzător
situației
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-

-

-

PUNCTE SLABE

foarte mare

cadastrale;

Existența unor clădiri și construcții reprezentative pentru
arhitectura săsească tradițională
de tip militar, realizate în
perioada medievală
Existența unor clădiri – reper,
reprezentative pentru arhitectura
de
influență
germanică
(Primăria, Hotel Central, Hotel
Sighișoara .ș.a.)

Inexistența unor documentații de
urbanism actualizate care să
reglementeze urbanistic teritoriul
zonei construite protejate;

Existența în Orașul de Jos a unui
fond
construit
unitar
reprezentativ pentru arhitectura
tradițională
săsească,
ce
păstrează caracteristicile tipice
acestei culturi

Nerespectarea
zonelor
de
protecție ale unităților de
gospodărie comunală și a
echipamentelor tehnico-edilitare
Lipsa unui ghid de bune practici
privind intervențiile asupra
clădirilor monument istoric, cu
valoare culturală complexă sau
amplasate în zona construită
protejată / zonele de protecție
ale monumentelor istorice

MEDIUL EXTERN
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Relații în teritoriu
-

Existența în zona periurbană a unei populații care poate asigura
forța de muncă pentru posibilele
dezvoltări economice viitoare ale
municipiului

-

Realizarea de documentații de
amenajarea teritoriului periurban -

-

Posibilitatea
realizării
de
parteneriate între Municipiul
Sighișoara
și
comunele
învecinate în vederea dezvoltării
infrastructurii tehnico-edilitare, a
rețelei de transport public de
persoane și a infrastructurii
socio-economice, în contextul
dezvoltării zonelor funcționale
urbane și accesarea de fonduri
europene

Lipsa unor investiții în rețelele de
echipamente
sociale
ale
comunelor învecinate și punerea
unei presiuni mai mari asupra
infrastructurii
Municipiului
Sighișoara
Lipsa unei zone metropolitane
care sa conducă la dezvoltarea
unitară a Sighișoarei in acord cu
comunele învecinate – scade
competitivitatea municipiului la
nivel regional / județean

Demografie
-

-

Posibilitatea de accesare de fonduri
europene
pentru
conservarea
identității
multietnice a zonei și a
moștenirii culturale
Posibilitatea de atragere de
locuitori ca parte a procesului de
migrare a populației din mediul
rural către mediul urban
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Scăderea populației datorită
tendinței crescute de migrare în
alte zone urbane sau în afara
țării
Continuarea procesului de
migrare a populației apte de
muncă în afara țării
Continuarea

procesului

de
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MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Posibilitatea de atragere de
populație și forță de muncă din
localitățile periurbane

îmbătrânire a populației
Creșterea
gradului
de
dependență a populației
întreținute

Echipare tehnico-edilitară
-

Posibilitatea de obținere de fonduri europene în vederea
realizării de proiecte ce vizează
producerea de energie din surse
regenerabile

Lipsa de investiții în realizarea,
modernizarea și extinderea
echipării tehnico-edilitare poate
conduce la scăderea atractivității
pentru turiști, locuitori, investitori

Circulații și transport
-

Situarea, la mică distanță, față de aeroportul Transilvania din
Târgu
Mureș,
aeroportul
internațional Sibiu și de viitorul
aeroport Brașov – Ghimbav

-

Existența unor legături directe cu
cele trei aeroporturi (DN13,
DN14)

-

Conectarea la rețeaua majoră
de circulații rutiere facilitează
legătura cu Municipiile Târgu
Mureș, Mediaș, Sibiu și Brașov
dar și cu comunele învecinate

-

Apropierea de coridorul paneuropean IV, ce trece prin Sibiu

-

Situarea municipiului Sighișoara
în coridorul IV feroviar

-

Existența mai multor linii de
transport public județean

Lipsa unei centuri ocolitoare a
municipiului

Fond construit și spații publice
-

Atractivitate turistică crescută datorită
fondului
construit
tradițional (în special în cadrul
populației străine)

-

Atragerea de investitori pentru
transformarea
locuințelor
tradiționale săsești în unități de
cazare care să păstreze specificul locului

-

-

Existența unor organizații nonguvernamentale
dedicate
salvgardării patrimoniului cultural
săsesc, material,
Existența unor politici urbane și

Cadrul legislativ rigid ce poate
duce la proceduri de lungă
durată în vederea reabilității /
restaurări construcțiilor înscrise
în LMI sau a clădirilor tradiționale
destinate locuirii și introducerea
acestora în circuitul turistic
Lipsa de surse de finanțare
pentru restaurarea clădirilor
tradiționale, proprietate privată,
utilizând materiale și tehnici
specifice arhitecturii săsești
Lipsa de meșteri specializați care
să realizeze lucrările de
restaurare a clădirilor tradiționale
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MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

fonduri
europene
pentru
creșterea eficienței energetice a
clădirilor și reducerea emisiilor
de CO2, precum și a unei
legislații
care
încurajează
clădirile pasive

săsești, utilizând materiale și
tehnici tradiționale, specifice

-

Lipsa unui PUZ actualizat pentru
centrul istoric al Mun. Sighișoara

Existența elementelor de cadrul natural protejate la nivel
european: existența a două situri
Natura 2000: Situl de importanță
comunitară
ROSCI0227
Sighișoara-Târnava Mare și aria
de
protecție
specială
avifaunistică
ROSPA0099
Podișul Hârtibaciului

Lipsa intervențiilor autorităților,
de la nivel superior, în vederea
diminuării poluării de la nivelul
terenurilor situate adiacent DN13
(crearea de perdele de protecție)

Lipsa unui ghid de bune practici
de construire si restaurare în
cadrul zonei construite protejate
care
poate
conduce
la
autorizarea unor construcții care
nu respectă specificul locului

Mediul și calitatea vieții
-

-

Posibilitatea de accesare a unor
fonduri europene dedicate
protecției
mediului
și
îmbunătățirii calității vieții

Neexecutarea
centurii
ocolitoarea a Mun. Sighișoara cu
rol de deviere a traficului de
tranzit din zona centrala a
municipiului si din vecinătatea
zonelor cu patrimoniu construit
valoros

Dezvoltare economică și socială
-

Atractivitate crescută datorită existenței mai multor suprafețe
de teren liber ce pot fi alocate
pentru noi investiții,

-

Posibilitatea de dezvoltare a
sectorului turistic prin noi
funcțiuni complementare acestui
domeniu
-

-

Atragerea de organizații nonprofit
sau
asociații
meșteșugărești în vederea
dezvoltării
de
activități
tradiționale specifice zonei sau
moștenirii culturale săsești

-

Dezvoltarea
activităților
tradiționale în vederea creării de
noi locuri de muncă și creșterii
atractivității turistice a comunei

-

Dezvoltarea
activităților
productive de înaltă tehnologie
ca urmare a existenței forței de
munca cu studii superioare
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Relocarea activităților economice
în zone cu facilități mai bune
pentru
aceștia
(terenuri
disponibile, taxe reduse etc.) în
afara teritoriului municipiului
precum și a forței de muncă
calificate
Slaba sau inadecvata valorificare
a elementelor de patrimoniu
existente pe teritoriul municipiului
determină privarea bugetului de
locale de sume importante ce ar
putea fi aduse de turiști
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Patrimoniul natural și construit
-

Prezența mai multor situri Natura 2000 în cadrul teritoriului
administrativ

-

Existența Bunului înscris în
L.P.M. – factor ce atestă la nivel
mondial
importanța
cetății medievale și a așezării urbane
săsești adiacentă și sporește
atractivitatea
turistică
a
municipiului la nivel internațional
Existența unor axe naționale de
finanțare
a
restaurării
monumentelor istorice – cu
precădere cetatea Sighișoara

-

-

Situl L.P.M. este administrat de
INP – instituție aflată în
subordinea Ministerului Culturii,
cu experiență profesională în
gestiunea unui sit cu valoare
universală.

Lipsa unui Program de gestiune
și protecție a bunului înscris în
Lista Patrimoniului Mondial
(UNESCO); lipsa Programelor
anuale;
Inexistența obligației de folosință
a monumentului istoric pentru
imobilele înscrise în Lista
Monumentelor Istorice 2015;
Lipsa unei delimitări adecvate a
zonei de protecție a bunului
înscris în L.P.M.
Lipsa unui PUZ actualizat pentru
Centrul Sighișoarei , care să
reglementeze
modul
de
construire în conformitate cu
legislația în vigoare și în corelare
cu situația actuală a imobilelor
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1.4.

Viziunea de dezvoltare

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Sighișoara pentru anul 2032 este
următoarea:

▪

Municipiul Sighișoara reprezintă cel mai important pol turistic
de la nivelul județului Mureș și un important centru turistic la nivel
național datorită importantelor elemente de patrimoniu construit
existente. În cadrul municipiului elementele de patrimoniu construit
se îmbină în mod echilibrat cu activități recreative determinate de
tradițiile locale și elementele de cadru natural, toate acestea punând
în valoare și conservând elementul principal: Cetatea Sighișoara.

▪

Standardul ridicat de viață al locuitorilor și legăturile
municipiului cu teritoriile din jur fac din Sighișoara o localitate
urbană în care viața de zi cu zi se îmbină în mod armonios cu
caracterul turistic al acesteia.

▪

Un important centru economic și centru polarizator pentru zona
periurbană prin existența unor activități economice din sectoarele
secundar, terțiar și cuaternar care asigură o mare varietate
funcțională a municipiului și îi conferă un caracter multifuncțional.

▪

Municipiul Sighișoara este bine conectat la rețele de transport
regionale (rutier și feroviar); la nivel zonal este asigurată o bună
conectivitate cu satele învecinate, fiind asigurat un bun acces
bidirecțional către instituții publice, zonele de comerț și servicii de
interes periurban, către zonele de interes recreativ și cultural din
zonă, către unitățile de producție și unitățile agro-zootehnice. La
nivelul Municipiului Sighișoara este asigurată o bună legătură
rutieră și pietonală între cele două maluri ale râului Târnava Mare;
traficul de tranzit este deviat în afara teritoriului intravilan al
orașului; este asigurată o bună conectivitate între diferitele zone
funcționale ale municipiului, fiind facilitat accesul către locurile de
muncă, instituțiile publice și activitățile de interes general destinate
locuitorilor și turiștilor.
Toate acestea au avut la bază implementarea unei suite de măsuri legate de
îmbunătățirea infrastructurii de instituții și servicii publice, modernizarea și
dezvoltare căilor de comunicație, dezvoltarea activităților economice,
valorificând potențialului cultural, natural, economic și uman local și
oportunitățile oferite de prezența bunului înscris în Lista Patrimoniului
Mondial.
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Obiectivul strategic principal al prezentei documentații de urbanism este
următorul:
Municipiul Sighișoara ca model de zonă urbană ce își valorifică în mod
sustenabil patrimoniul natural și construit pe care l-a moștenit, care
aplică principii de dezvoltare durabilă în toate domeniile-cheie (mediu,
economie, servicii etc) și care susține activ comunitatea locală
În vederea atingerii obiectivului strategic de dezvoltare spațială a Municipiului
Sighișoara, este necesară o strategie de implementare a prevederilor sale pe
care autoritățile publice locale să o urmărească pe parcursul unei perioade de
timp considerată optimă, de preferat pe termen lung, care să coincidă cu
perioada de valabilitate a P.U.G.. Se recomandă ca viitoarea strategie de
dezvoltare a Municipiului Sighișoara să includă obiectivele prezentului P.U.G.,
astfel încât să se asigure coerența demersurilor.
Este de precizat că strategia de dezvoltare locală este un instrument
participativ care implică comunitatea căreia i se adresează. Pentru asigurarea
succesului trebuie urmărite elemente fundamentale ale planificării strategice:
▪

Punerea în valoare a resurselor strategice ale comunității locale și
ale teritoriului;

▪

Folosirea oportunităților din mediul extern – fonduri europene sau
programe și guvernamentale pe domenii care pot ajuta la finanțarea
unor proiecte;

▪

Conceperea propunerilor de dezvoltare împreună cu cetățenii,
agenții economici și societatea civilă, astfel încât aceștia să fie
implicați în procesul de îndeplinirea a viziunii de dezvoltare.

Obiectivele strategice secundare al P.U.G. Municipiul Sighișoara sunt
următoarele:
1. Așezare săsească dezvoltată continuu timp de opt secole, ale
cărei caracteristici arhitecturale și urbanistice sunt puse în
valoare și care acomodează cu succes activități și utilizări
moderne ale spațiului privat și public
2. Infrastructură de servicii publice dezvoltată coerent și care
deservește atât întreg teritoriul municipiului Sighișoara cât și
unitățile teritorial- administrative din vecinătate.
3. Patrimoniul natural și construit valorificat și protejat in
concordanță cu principii moderne de la nivel național și
internațional, care susțin statutul de principal centru turistic și
pol de dezvoltare economică pe care îl deține municipiul
Sighișoara.
4. Mediu economic și social cu un nivel de dezvoltare ridicat,
adecvat unui municipiu cu rol de motor de dezvoltare zonal, care
atrage noi investitori și populație rezidentă.
5. Infrastructură de circulații carosabile și pietonale îmbunătățită
care asigură o bună conexiune cu teritoriul regional și o bună
accesibilitate a tuturor arealelor municipiului în acord cu
specificul funcțional al fiecărei zone.
6. Infrastructură tehnico-edilitară modernizată și dezvoltată în
întreg teritoriul municipiului
7. Factori de mediu îmbunătățiți ce ajută la menținerea unei calități
ridicate a vieții precum și la protejarea și valorificarea peisajului
natural și construit al municipiului.
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Fiecare obiectiv operațional se va îndeplini pe baza unor programe și proiecte
complexe de investiții publice, care vor determina dezvoltarea spațială a
municipiului. În baza acestor programe și proiecte complexe, instituțiile
responsabile vor iniția realizarea unor proiecte sectoriale (sub-proiecte).
Definirea temei de proiect, în cazul sub-proiectelor, se va face în funcție de
sursele de finanțare disponibile și de prioritățile de dezvoltare stabilite de
administrația publică locală, pe baza recomandărilor și reglementărilor
prezentului P.U.G.
Obiectivele operaționale ale P.U.G. și R.L.U. sunt stabilite în corelare cu
obiectivele strategice stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului și
prin strategiile de dezvoltare la nivel național, județean și zonal, și anume:

▪

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2013-2020-20351;

▪

Planul de Amenajare a Teritoriului National, secțiunile aprobate;

▪

Reactualizarea PATJ Județul Mureș (2012);

▪

Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2014-2020;

Obiectivele P.U.G. sunt în compatibilitate cu dispozițiile Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul (art. 46, alin. 1), în care se menționează
că P.U.G. „are atât caracter director și strategic, cât și caracter de
reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională,
constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de
dezvoltare”.
Astfel, P.U.G. Municipiul Sighișoara va urmări obținerea următoarelor
rezultate, stabilite în urma analizei situației existente și coroborate cu cerințele
Caietului de sarcini:
▪

Asigurarea suportului urbanistic pentru dezvoltarea economică generală,
cu direcții și posibilități decurgând din analiza socio-economică, prin
valorificarea resurselor umane și naturale și în acord cu activitățile locale
specifice și cu tendințele de dezvoltare ale regiunii;

▪

Identificarea zonelor ce urmează a fi introduse în teritoriul intravilan prin
prezentul P.U.G. pentru a se asigura o dezvoltare armonioasă a
municipiului și pentru a se evita o extindere necontrolată a teritoriului
construit; identificarea zonelor ce urmează a fi excluse din teritoriul
intravilan pentru a asigura o dezvoltare coerentă a spațiului urban, în
acord cu cerințele actuale de dezvoltare ale municipiului;

▪

Reglementarea din punct de vedere urbanistic a teritoriului extravilan și
intravilan al municipiului, particularizat pentru fiecare UTR, prin:

1



Zonificarea funcțională a teritoriului intravilan si extravilan în funcție
de destinația terenurilor și de tipurile de activități existente;



Reglementarea modului de construire pe parcele prin: stabilirea
modului de amplasare a clădirilor pe parcele, stabilirea modului de
ocupare a terenurilor, stabilirea modului de amplasare a clădirilor de
locuit în raport cu aliniamentul, limitele laterale și alte construcții
amplasate pe parcelă; stabilirea indicilor și indicatorilor urbanistici
(regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.), conformarea
arhitecturală a clădirilor; stabilirea funcțiunilor admise sau interzise;
reglementarea regimului de construire; definirea zonelor de protecție
a infrastructurii tehnico-edilitare și stabilirea modului de intervenție în

Strategia de dezvoltare teritoriala a României adoptata de către Guvernul României in data de
5.10.2016 (www.sdtr.ro) și, în special, Agora Est Consulting, Quattro Design, Strategia de Dezvoltare
Teritorială
a
României
2013-2020-2035
–
Studii
de
fundamentare
(http://www.sdtr.ro/48/Studii_@C8@99i_analize).
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cadrul monumentelor istorice protejate la nivel național și
internațional și în zonele de protecție ale acestora;



Redefinirea relației funcționale, vizuale și spațiale dintre zona cetății
și restul teritoriului intravilan al municipiului Sighișoara, aflat în zona
de vizibilitate a cetății;



Delimitarea suprafețelor ocupate de obiective de utilitate publică
precum și identificarea imobilelor pe care se preconizează realizarea
de noi obiective de utilitate publică;



Delimitarea terenurilor destinate spațiilor verzi de interes general și a
celor destinate sportului și agrementului existente precum și
identificarea de noi amplasamente propice pentru dezvoltarea unor
noi astfel de obiective;



Delimitarea zonelor cu restricții de construibilitate și a zonelor cu
riscuri naturale și antropice – zone cu interdicție temporară sau
definitivă de construire; stabilirea de măsuri de eliminare a acestor
riscuri acolo unde este posibil; determinarea condițiilor de
construibilitate prin definirea a modului de utilizare a terenurilor și a
reglementărilor de conformare și de realizare a construcțiilor;



Delimitarea zonelor care necesită lucrări de apărare împotriva
riscurilor naturale: alunecări de teren, inundații din revărsarea apelor
curgătoare etc. si identificarea lucrărilor adecvate fiecărui tip de risc
natural în funcție de caz;



Stabilirea tronsoanelor care necesită regularizarea și sistematizarea
cursurilor de apă, a torenților și a râpelor;

▪

Creșterea nivelului de confort al locuirii și implicit a atractivității
municipiului prin diversificarea activităților socio-economice amplasate în
zonele rezidențiale;

▪

Îmbunătățirea calității arhitectural-ambientale a fondului construit
prin: definirea modului de intervenție asupra patrimoniului imobil valoros;
prin reglementarea modului de intervenție asupra fondului construit
existent amplasat în zonele de protecție ale bunurilor protejate și
reglementarea modului de realizare de noi clădiri care să se armonizeze
cu vecinătățile, ținând cont de caracterul țesutului urban, de valorile de
patrimoniu construit și natural existente; definirea modului de intervenție
asupra fondului construit existent și de extindere a acestuia în celelalte
areale ale municipiului (zone fără servituți de protecție instituite) pentru a
menține coerența arhitecturală și urbanistică a întregului teritoriu;

▪

Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural și
construit al municipiului, în acord cu legislația în vigoare la nivel național
și internațional, precum și cu documentațiile de protecție a patrimoniului
construit existente, prin:



Stabilirea limitelor zonelor protejate din teritoriul administrativ al
municipiului, generate de valorile de patrimoniul natural și construit;



Protejarea și conservarea structurii medievale tradiționale a
municipiului: trama stradală, conformarea parcelarului, modul
tradițional de ocupare a parcelelor și de organizare a gospodăriilor;



Protejarea, conservarea și valorificarea arhitecturii tradiționale
săsești specifice;



Stabilirea regulilor de intervenție asupra siturilor arheologice,
monumentelor istorice, siturilor urbane si ansamblurilor urbane / de
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arhitectură și asupra imobilelor amplasate în zonele de protecție ale
acestora, în raport cu legislația în vigoare și cu importanța locală sau
națională a acestora;

▪

Actualizarea limitei bunului înscris în Lista Patrimoniului Mondial
(L.P.M.) și a zonei de protecție a acestuia în raport cu ridicarea
topografică actualizată și cu propunerile transmise de către instituțiile
abilitate (I.N.P.);

▪

Protejarea direcțiilor de perspectivă către și dinspre Cetatea
Sighișoara, considerate a fi valoroase și importante în dezvoltarea
viitoare a teritoriului;

▪

Conservarea, protejarea și valorificarea bunului înscris în L.P.M. –
Centru istoric Sighișoara, în acord cu prevederile legislației naționale și a
reglementărilor UNESCO;

▪

Valorificarea și promovarea elementelor culturale și tradiționale
locale, cu precădere a tradițiilor săsești specifice zonei; protejarea
patrimoniului imaterial săsesc;

▪

Valorificarea și promovarea turismului local, cu accent pe
promovarea elementelor care constituie competențele distinctive ale
Municipiului Sighișoara (patrimoniu construit, patrimoniu natural,
patrimoniu imaterial, obiceiuri și tradiții săsești ș.a.);

▪

Trasarea unor reglementări urbanistice care să aibă în vedere
armonizarea cadrului natural cu fondul construit adiacent acestuia astfel
încât cele două componente să coroboreze în procesul de creștere a
calității vieții și care să asigure protejarea imaginii urbane specifice a
municipiului. Se urmărește eliminarea sau atenuare disfuncționalitățile
apărute în perioada recentă de dezvoltare a municipiului în ceea ce
privește dezvoltarea fondului construit în raport cu elementele de cadru
natural;

▪

Crearea unei rețele de spații publice care să contribuie la creșterea
calității spațiului urban;

▪

Modernizarea, extinderea și completarea infrastructurii de servicii
sociale (asistență socială, sănătate, educație, recreere etc.);

▪

Asigurarea unei bune accesibilități a întregului teritoriu administrativ
al municipiului și optimizarea sistemului de circulații din interiorul
municipiului prin modernizarea și reabilitarea drumurilor de legătură
dintre Sighișoara, localitățile componente și trupurile de intravilan;

▪

Optimizarea relațiilor municipiului cu teritoriul prin organizarea și
dezvoltarea căilor de comunicație care face legătura municipiului
Sighișoara cu regiunea, prin modernizarea și reabilitarea drumurilor
naționale, județene și comunale (DN13 (E60), DN14, DJ106, DC50,
DC54, DC59);

▪

Dezvoltarea căilor de comunicație din teritoriul administrativ al
municipiului: prin modernizare, reabilitarea și extinderea străzilor și
drumurilor din teritoriul intravilan; dezvoltarea rețelei de transport public
în vederea deservirii întregului teritoriu intravilan; prin Îmbunătățirea
condițiilor de circulație și creșterea accesibilității în zonele limitrofe;

▪

Dezvoltarea unei rețele de transport blând (rețele de piste pentru
biciclete, trasee pietonale) care să asigure legătura între zonele de
interes ale municipiului și care să asigure accesibilitatea obiectivelor
turistice din teritoriul extravilan (arii naturale) în corelare cu rețelele
existente la nivel regional;
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▪

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare prin:
modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă;
modernizarea și extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate;
reabilitarea, modernizarea si extinderea rețelei de electricitate si iluminat
stradal; modernizarea și extinderea rețelei de telefonie;

▪

Îmbunătățirea rețelei de obiective de utilitate publică (de importanță
locală, intercomunitară, județeană, națională), în scopul creșterii calității
locuirii în municipiu;

▪

Reglementarea circulației juridice a terenurilor în vederea realizării
obiectivelor de utilitate publică propuse prin P.U.G.;

▪

Evidențierea regimului de proprietate al terenurilor în raport tipurile
de proprietate identificate pe teritoriul administrativ al municipiului

▪

Valorificarea terenurilor aflate în proprietatea administrației publice
locale și transformarea acestora în spații urbane de interes general,
atractive pentru comunitatea locală și pentru turiști

▪

Identificarea și reglementarea zonelor destinate
integrate de reconversie și regenerare urbană.

operațiunilor

▪

Identificarea și elaborarea de reglementări urbanistice specifice
pentru zonele cu caracter special: zona centrală; zona istorică aferentă
bunului înscris în L.P.M. și zona de protecție a acestuia (zonă construită
protejată); zone formate din ansamblurile de locuințe colective amplasate
în zonele pericentrale și periferice ale municipiului; zone destinate
așezărilor informale (definite cf. Legii 151/2019); zonele destinate
activităților industriale; zona căilor de transport; zone în care sunt
necesare operațiuni de reconversie funcțională; zone în care se propune
dezvoltarea de activități economice terțiare.
1.5.

Priorități de dezvoltare

În cadrul prezentei documentații de urbanism, au fost realizate analize pe
diferite domenii de interes, referitoare la situația actuală, după cum urmează:

▪

relații în teritoriu: relații existente între Sighișoara și localitățile
componente, respectiv trupurile izolate; relații existente între Municipiul
Sighișoara și comunele învecinate

▪

circulații carosabile și pietonale: îmbunătățirea și dezvoltarea
sistemului de circulații din teritoriile intravilane

▪

probleme de mediu, schimbări climatice

▪

rețele tehnico-edilitare: gospodărirea apelor, alimentare cu apă și
canalizare, alimentare cu energie electrică, iluminat public, alimentare cu
gaze naturale

▪

activități economice, cuprinzând principalele domnii economice
existente în Municipiu, structurate pe cele 4 sectoare principale: primar,
secundar, terțiar și cuaternar

▪

dezvoltare turistică: infrastructura de unități de cazare și oferta
turistică a municipiului

▪

protecția patrimoniului construit și natural: regimul juridic de
protecție, protecția patrimoniului construit cu valoare locală, națională și
mondială; caracteristicile și tipologia țesutului urban; evoluția teritoriului
municipiului; arhitectura reprezentativă; zone cu valoare culturală
complexă; zone cu valoare peisagistică

▪

protecția peisajului și studiul ariilor naturale protejate
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▪

organizarea funcțională a teritoriului intravilan: zonificare funcțională

▪

analiza spațială a teritoriului construit: imagine urbană, mod de
percepere, mod de organizare spațială, regim de înălțime; tipologii de
parcelar; structurarea peisajului urban

▪

modul de utilizare a teritoriului extravilan: destinații ale terenurilor

▪

regim juridic de proprietate: tipuri de proprietate regăsite în teritoriul
Municipiului Sighișoara

▪

caracteristici geotehnice: zonare geotehnică, riscuri naturale, tipuri
de zone construibile și condiționări referitoare la modul de construire,
inundabilitate, lucrări hidrotehnice
Prioritățile de dezvoltare ale Municipiului Sighișoara, care reies din analiza
situației existente, sunt următoarele:

▪

Investiții în rețeaua de circulații carosabile și pietonale a municipiului
pentru a asigura fluidizarea circulației, eliminarea traficului de tranzit din
zona centrală, îmbunătățirea legăturilor dintre zonele cu grad mare de
izolare

▪

Asigurarea unei dezvoltări coerente a zonei centrale și a nucleului
istoric

▪

Dezvoltarea unor zone destinate activităților comerciale și serviciilor
de interes general amplasate în zonele pericentrale

▪

Dezvoltarea unor zone mixte, destinate atât funcțiunilor comerciale și
serviciilor, cât și celor de sport și agrement, care să deservească în mod
coerent și corect toate cartierele orașului;

▪

Dezvoltarea activităților productive, concentrate în zonele de
dezvoltare periferice

▪

Dezvoltarea activităților infrastructurii turistice: reglementarea
modului de organizare a unităților de cazare turistică, dezvoltarea
infrastructurii de agrement și a celei culturale pentru a crește
atractivitatea turistică a municipiului

▪

Dezvoltarea rețelei de echipamente socio-culturale: modernizarea și
reabilitarea celor existente, amplasarea de noi unități în zonele de
dezvoltare, în vederea creșterii calității vieții pentru comunitatea locală

▪

Protejarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului construit de
importanță mondială, națională și locală

▪

Protejarea și valorificarea cadrului natural în vederea ameliorării
factorilor de mediu

▪

Reglementarea modului de construire și a modului de dezvoltare a
fondului construit existent în vederea ameliorării imaginii urbane și
păstrării caracteristicilor tradiționale ale țesutului urban, specifice culturii
săsești.
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2.

PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
2.1.

Condiționări ale documentațiilor de amenajarea teritoriului și ale
strategiilor de dezvoltare spațială aprobate

2.1.1.

Cadrul strategic mondial

Protecția și valorificarea patrimoniului cultural inclus în Lista
Patrimoniului Mondial
Existența pe teritoriul administrativ al Municipiului Sighișoara, a unui bun
înscris în Lista Patrimoniului Mondial (L.P.M.) - Centrul istoric al Municipiului
Sighișoara, cod L.P.M. 902/1999 – face ca documentele emise de UNESCO,
în ceea ce privește protecția, conservarea și valorificarea patrimoniului
cultural, să joace un rol foarte important în definirea prezentei strategii.
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)
este una dintre cele 16 agenții specializate din sistemul Organizației Națiunilor
Unite (ONU). În anul 1972 a fost adoptată convenția pentru protecția
patrimoniului mondial, cultural și natural iar România s-a alăturat acesteia prin
decretul 187/1990. Această convenție stabilește că anumite bunuri din
patrimoniul cultural au o importanță excepțională și necesită protejare ca
parte din patrimoniul mondial. Astfel, a fost înființată Lista Patrimoniului
Mondial, odată cu adoptarea Convenției. Această listă conține, la momentul
de față, 1052 de poziții.
Pentru România, prima intrare pe Lista Patrimoniului Mondial a fost Delta
Dunării (1991) ca sit natural, urmată de înscrierea mai multor situri culturale:
Sate cu biserici fortificate din Transilvania (1993, 1999), Biserici din Moldova
(1993, 2010), Mânăstirea Hurezi (1993), Cetățile Dacice din Munții Orăștiei
(1999), Centrul Istoric Sighișoara (1999), Biserici de lemn din Maramureș
(1999).
Aceste monumente sunt protejate atât în baza Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, în baza Ordonanței nr. 43/2000 privind
protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca
zone de interes național, republicată, cât și în baza Legii nr. 564/2001 pentru
aprobarea O.G. nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu
modificările și completările ulterioare.
Prin aceste acte legislative se stabilesc responsabilități pentru următorii
actori2:
▪

proprietari (cu rol de gestiune curentă, întreținere și restaurare)

▪

autorități locale (cu rol de avizare, cofinanțare, de coordonare a
Comitetelor de Organizare UNESCO),

▪

autorități centrale:

2

-

Ministerul Culturii (direct sau prin Comisia Națională a Monumentelor
Istorice): rol de avizare, coordonare, elaborare de metodologii,
cofinanțare de lucrări de restaurare, relația cu UNESCO;

-

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: elaborarea
documentațiilor de urbanism și elaborare de metodologii;

-

Ministerul Administrației și Internelor: paza monumentelor înscrise în
Lista Patrimoniului Mondial

http://www.cultura.ro/unesco
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-

Institutul Național al Patrimoniului (aflat în subordinea Ministerului
Culturii): monitorizarea monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului
Mondial, coordonarea științifică în cadrul Comitetelor de Organizare
UNESCO și în elaborarea de dosare pentru noi propuneri în Lista
Patrimoniului Mondial.

În ceea ce privește Centrul istoric al Municipiului Sighișoara, nu este elaborat
Programul de gestiune și protecție a bunului înscris în Lista Patrimoniului
Mondial (UNESCO); de asemenea lipsesc Programele anuale.
2.1.2.

Cadrul strategic european

Politica de coeziune
Politica de coeziune a fost adoptată în anul 1988, nevoia pentru o astfel de
politică apărând în urma aderării Greciei, Spaniei și Portugaliei la Uniunea
Europeană. Aceasta avea ca scop susținerea țărilor nou intrate în Uniunea
Europeană, mai exact reducerea disparităților dintre acestea și țările care
erau deja membre.
Politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii Europene și
vizează în mod special regiunile și orașele. Politica susține creșterea
economică, sporirea numărului de locuri de muncă, dezvoltarea sustenabilă și
protecția mediului.
Uniunea Europeană alocă o mare parte din bugetul său reducerii disparităților
dintre regiuni, în special în zonele rurale, zonele afectate de tranziția
industrială și în cele afectate de un handicap natural sau demografic grav și
permanent3
Aceste obiective sunt susținute printr-o serie de fonduri structurale și de
investiții europene:
-

Fondul social european (FSE): principalul mijloc prin care Uniunea
Europeană susține măsurile de combatere și prevenire a șomajului, de
integrare socială pe piața muncii și de dezvoltare a resurselor umane;
printre principalele inițiative susținute prin FSE se numără egalitatea de
șanse între femei și bărbați, creșterea nivelului de ocupare a forței de
muncă, dezvoltarea durabilă și coeziune economică și socială.

Fondul european pentru dezvoltare regională (FEDR): are ca scop
remedierea principalelor dezechilibre regionale din Uniunea Europeană;
acesta sprijină în special regiunile care întâmpină probleme semnificative în
dezvoltare precum și zonele industriale aflate în declin, pentru care se propun
măsuri de reconversie.
Programe co-finantațe:

-

▪

Programul Operațional Regional (POR)

▪

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM).

Fondul de coeziune (FC): susține proiectele de mediu și cele dedicate
rețelelor transeuropene de infrastructuri de transport (TEN-T); acest fond
este dedicat în exclusivitate statelor membre al căror venit național brut
pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media la nivelul Uniunii
Europene, România fiind înscrisă în această categorie.

Programe co-finantațe:
▪

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/93/coeziunea-economica-sociala-siteritoriala
3
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În vederea creșterii eficienței fondurilor structurale, s-au enunțat următorul set
de principii4:
-

Concentrarea fondurilor pe obiective și regiuni

-

Realizarea de parteneriate între Comisia Europeană, statele membre și
autoritățile regionale pentru planificarea, punerea în aplicare și
supravegherea intervențiilor;

-

Programarea intervențiilor;

-

Caracterul complementar al contribuțiilor UE și naționale.

Prin politica de coeziune, Uniunea Europeană alocă resurse financiare pentru
coeziune pe baza a două obiective principale:
-

Realizarea de investiții pentru creștere economică și noi locuri de muncă,
în vederea consolidării pieței muncii și a economiilor regionale;

-

Creșterea cooperării teritoriale europene – creșterea cooperării la nivel
trans-frontalier, transnațional și interregional.

Pentru perioada de finanțarea următoare, 2021-2027, Uniunea Europeană
propune o reformă în ceea ce privește politica de coeziune. În acest sens,
unul dintre principalele obiective îl reprezintă simplificarea procedurilor și
mărirea eficienței investițiilor la nivelul Uniunii Europene.
Astfel, noua politică de coeziune va viza cinci obiective principale5:
-

o Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și
inteligentă;

-

o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon;

-

o Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;

-

o Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al
drepturilor sociale;

-

o Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată
a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale.

Documente legislative pentru protecția peisajului și patrimoniului cultural
Datorita existenței bunului înscris in L.P.M. – Cetatea Sighișoara și zona
limitrofă acesteia – ansamblu construit cu valoare de patrimoniu natural și
construit, vizibil de pe o arie amplă care depășește limitele teritoriului
intravilan propus, a fost necesară instituirea unei zone de protecție a
peisajului. Existența zonei de protecție a peisajului crește necesitatea
respectării cu strictețe a prevederilor de protecție a peisajului, alături de
prevederile referitoare la protecția patrimoniului construit. În acest sens este
necesară respectarea prevederilor de dezvoltare spațială a teritoriului, de
protecție și valorificare a peisajului, incluse în următoarele convenții și tratate
semnate la nivel european:
-

Convenție europeană a peisajului 1 din 20 octombrie 2000 (Florența).
Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului,
adoptată la Florența la 20 octombrie 2000;

-

Convenția pentru protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei,
adoptată la Granada la 03.10.1985 (semnată de România la 22.06.1996
și adoptată prin Legea nr. 157/1997)

4
5

idem
idem
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-

Legea nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenției europene
pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptata la La
Valetta la 16 ianuarie 1992;

-

Legea nr. 410/29.12.2005 privind acceptarea Convenției pentru
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la
17.10.2003

”Green deal” – Pactul verde european
Prin Pactul verde european se propun proiecte de cercetare și inovare care
să răspundă crizei climatice și să contribuie la protejarea biodiversității și a
ecosistemelor unice ale Europei. Aceste proiecte sunt finanțate prin
Programul Orizont 2020.
Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în viețile
noastre
Strategia UE privind biodiversitatea reprezintă un plan amplu, pe termen lung,
ce are ca scop protejarea naturii și diminuarea degradării ecosistemelor.
Astfel, se urmărește creșterea suprafețelor protejate (extinderea zonelor
Natura 2000), asigurarea unei mai bune implementări a cadrului de
guvernanță, alocarea mai multor fonduri pentru protejarea biodiversității,
urmărirea progreselor și, cel mai important, asigurarea unei mai bune
respectări a naturii în procesul decizional al autorităților și al întreprinderilor.
2.1.3.

Cadrul strategic național

La nivel național a fost elaborată, în 2015, Strategia de Dezvoltare Teritorială
a României. România policentrică. Coeziune și competitivitate teritorială,
dezvoltare și șanse egale pentru oameni, de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice. Aspectele tratate în cadrul Strategiei au în
vedere problematica la nivel național și regional luând în considerare relațiile
interregionale, transfrontaliere și transnaționale, în contextul apartenenței
României la Uniunea Europeană.
În continuare sunt prezentate principalele măsuri propuse prin Strategie care
au în vedere teritoriul Municipiului Sighișoara:
a. Măsură – Renovarea patrimoniului urban construit și punerea în
valoare a identității arhitecturale.
▪

Realizarea de PUZ zone protejate pentru centrele istorice din mediul
urban, cu prioritate în orașele care dețin ansambluri urbane, conform
Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
național - Secțiunea a III-a - zone protejate:

▪

Realizarea operațiunilor de restaurare și reabilitare a patrimoniului urban
construit (monumente și ansambluri de arhitectură, arheologice, etc.), cu
precădere la nivelul orașelor care dețin obiective UNESCO și al celor cu
o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală
de interes național, conform Legii nr. 5/2000
b. Măsură- Asigurarea accesului populației urbane la servicii de interes
general

▪

Reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor publice din mediul urban,
inclusiv a unităților de primire a urgențelor, cu precădere a celor din
orașele cu mai puțin de 50.000 de locuitori:

Proiect - Reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal
Sighișoara;
c. Măsură – Realizarea unei politici în domeniul locuirii
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▪

Construcția, reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale, inclusiv în
parteneriat public-privat, cu precădere în orașele cu o pondere de peste
5% a populației în zone cu locuire precară
d. Măsură – Protejarea orașelor împotriva vulnerabilităților naturale și
diminuarea riscurilor generate de schimbările climatice

▪

Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de agrement din
mediul urban, cu precădere de la nivelul orașelor cu mai puțin de 30
mp/locuitor:

▪

Consolidarea versanților, taluzurilor și a terenurilor care sunt expuse
riscului de alunecări de teren din mediul urban:

Proiect - Consolidarea și stabilizarea versanților din Municipiul Sighișoara;
e. Măsură: Conectarea localităților rurale greu accesibile sau izolate la
rețeaua principală de așezări și infrastructura majoră de transport.
▪

Modernizarea drumurilor naționale și județene, inclusiv a semnalizării
rutiere, care fac legătura între localitățile rurale și rețeaua de transport de
categorie superioară, cu precădere a celor care asigură conexiunea la
axele prioritare TEN-T centrale și globale;

Proiect - Dezvoltarea mobilității intrajudețene între DN 13 și E 68, prin
reabilitarea sistemului rutier pe DJ 106 Agnita-Apold-Sighișoara;
În cadrul procedurii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului
României, 2015, au fost realizate, în 2014, o serie de Studii de
Fundamentare6.
Principiile strategice care au stat la baza elaborării Strategiei de dezvoltare
teritorială a României au fost următoarele:
▪

racordarea teritoriului național la rețeaua europeană și intercontinentală a
polilor de dezvoltare și a coridoarelor de transport;

▪

dezvoltarea rețelei de localități și structurarea zonelor funcționale urbane;

▪

promovarea solidarității urban-rural și dezvoltarea adecvată a diferitelor
categorii de teritorii;

▪

consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregionale;

▪

protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural

În prezent, în România activitățile ce au a scop amenajarea teritoriului sunt
reglementate prin Legea 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea
teritoriului, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta specifică scopul
și obiectivele documentațiilor de urbanism cu rol operațional și director. Astfel,
principalul scop al acestor documentații îl reprezintă corelarea tuturor
politicilor de la nivel național și local în vederea asigurării unui echilibru în
dezvoltarea teritoriului, asigurând în același timp potențarea caracteristicilor
distinctive ale fiecărei unități administrative. Prin aceste acțiuni se dorește
creșterea coeziunii teritoriale și eficientizarea relațiilor sociale și economice
dintre toate zonele țării.
Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
Strategia, adoptată în 2018, are la bază obiectivele dezvoltării durabile
definite prin Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă, adoptată de ONU.
Obiectivele strategice de care trebuie să se țină cont în dezvoltarea
Municipiului Sighișoara, sunt următoarele:

6

http://sdtr.mdrap.ro/48/Studii_@C8@99i_analize
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Obiectiv 9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea
industrializării durabile și încurajarea inovației. Țintele pentru anul 2030 sunt
următoarele:
▪

Îmbunătățirea siguranței rutiere

▪

Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în
utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor
industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate
cu capacitățile respective ale acestora

Obiectiv 11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fi e
deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.
Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din
comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază
adecvate, sigure și la prețuri accesibile; accesul la transport public eficient, la
prețuri echitabile și accesibile pentru toți; promovarea conceptului de smartcity; consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului
cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin
acordarea unei atenții deosebite calității aerului și mediului în general.
Țintele pentru anul 2030 sunt următoarele:
▪

Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii

▪

Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații
și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea
capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp
după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a
poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra
ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ

▪

Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile,
accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de
transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în
situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate

▪

Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare
spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la
nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială
policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială

▪

Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic

▪

Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății
umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului

▪

Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de
produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului,
apei și a solului

▪

Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului
cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban

▪

Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul,
depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor
farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și
animalelor și pentru integritatea mediului
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2.1.4.

Cadrul strategic regional

La nivel regional, direcțiile principale de dezvoltare regională sunt trasate prin
Planurile de Dezvoltare Regională (PDR). Municipiul Sighișoara este
localizată în Regiunea Centru iar, la momentul actual, a fost elaborat PDR
Centru pentru perioada de finanțare 2014-2020.
In cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii, parte integrată a PDR, sunt
definite domenii strategice de dezvoltare care au în vedere și dezvoltarea
Municipiului Sighișoara.
Strategia de Dezvoltare regională are la bază Strategia Europa 2020, mai
exact cele trei priorități stabilite în cadrul acesteia:
-

Creștere inteligentă

-

Creștere durabilă

-

Creștere favorabilă incluziunii

De asemenea, prin Strategia Europa 2020 sunt propuse 5 domenii de interes,
pe care strategiile de dezvoltare de la nivel regionale le au în vedere:
ocupare, inovare, schimbări climatice, educație și reducerea sărăciei.
Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a regiunii centru în perioada de
finanțare 2014-2020 este: dezvoltarea echilibrata a Regiunii Centru prin
stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului
înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale precum și întărirea
coeziunii sociale7.
În cadrul strategiei au fost enunțate 6 domenii strategice de dezvoltare, pentru
fiecare dintre acestea fiind enunțate, ulterior, seturi de priorități și măsuri
specifice:
1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale
regionale
2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și
inovării
3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice,
stimularea utilizării surselor alternative de energie
4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii
5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților
culturale și recreative
6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale
În Municipiul Sighișoara, în perioada 2014-2020 au fost accesate fonduri
pentru realizarea de investiții pentru următoarele paliere:
▪

Axa 3 – Priorități de intervenție – 3.1.C. Iluminat public: Modernizarea si
extinderea sistemului de iluminat in Municipiul Sighișoara, valoare totală
10,386,296.44 RON.

▪

Axa POR/2016/6/6.1/2 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale si urbane situate in proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea
drumurilor județene: Reabilitare DJ 106 Agnita Sighișoara, parteneriat
între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Brădeni, Unitatea Administrativ
Teritorială Județul Mureș, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Sighișoara, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Agnita, Unitatea

adrcentru.ro : Programul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 : Cap. 4. Strategia de
Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020
7
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Administrativ Teritorială Comuna Iacobeni și Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Apold; valoare totală 118,625,483.97 RON
▪

Axa POR/2016/8/8.1A Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale Ambulatorii (nefinalizate): Asigurarea accesului la servicii de sănătate în
regim ambulatoriu pentru populația județului Mureș - parteneriatul dintre
Ministerul Sănătății, Spitalul Orășenesc Sângeorgiu de Pădure, Spitalul
Sovata – Niraj, Spitalul Orășenesc Luduș "dr. Valer Russu", Spitalul
Municipal "dr. Eugen Nicoară" Reghin, Spitalul Municipal Sighișoara,
Institutul de Urgență pentru boli cardiovasculare și transplant Târgu
Mureș, Spitalul Clinic Județean de urgență Târgu Mureș, Spitalul Clinic
Județean Mureș, Spitalul Municipal "dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni.

Pentru perioada 2021-2027, principalele direcții de acțiune și priorități de
dezvoltare identificate în PDR Centru, relevante pentru Municipiul Sighișoara,
sunt următoarele:
DS1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă:
▪

Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport
regional și creșterea conectivității la rețeaua TEN-T (prin toate sistemele
de transport, inclusiv dezvoltarea de terminale intermodale de transport)

▪

Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport de
importanță secundară pentru creșterea accesibilității localităților urbane și
rurale la infrastructura națională și europeană de transport

▪

Sprijinirea mobilității urbane durabile (inclusiv construirea de centuri
rutiere)

▪

Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și
implementarea de soluții SMART City

D.S.3 Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate
▪

Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale
regionale, a serviciilor și accesului la educație la toate nivelurile - Investiții
în infrastructura de educație

▪

Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale (centre de
zi, centre rezidențiale, centre multifuncționale)

▪

Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele vulnerabile

▪

Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de
sănătate de la nivelurile regional, județean și local

D.S.4 Mediu, energie, schimbări climatice
▪

Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnice de mediu la nivel
regional (alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate, gestionare
deșeuri municipale)

▪

creșterea suprafeței spațiilor verzi în centrele urbane

▪

Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice a
clădirilor, a sistemelor de transport și a proceselor de producție

▪

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

D.S.5 Turism și patrimoniu cultural
▪

Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului culturalistoric, valorificarea patrimoniului turistic natural

▪

Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de
agrement și îmbunătățirea serviciilor specifice (inclusiv modernizarea și
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extinderea infrastructurii turistice pentru tineret și reabilitarea spațiilor cu
destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare)
▪

Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate rutieră și
feroviară, sisteme de transport mai puțin poluante: transport public, piste
pentru biciclete, interconectare moduri transport)

2.1.5.

Cadrul strategic județean

Planul de Amenajarea a Teritoriului Județean
La nivel regional se elaborează Planul de Amenajarea a Teritoriului
Județean Mureș 2012-2022. Pentru județul Mureș, reactualizarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J. Mureș) a fost elaborat în 2012 de
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Geografie (director de
proiect: prof. univ. dr. geogr. urb. Jozsef Benedek).
Obiective strategice de dezvoltare ale PATJ Mureș sunt următoarele:
▪

Identificarea și sprijinirea unor sectoare economice de excelență și
creșterea competitivităţii economiei județului.

▪

Dezvoltarea resurselor umane.

▪

Susținerea polilor de dezvoltare urbani și rurali ai județului, cu scopul
creării unor sisteme integrate de așezări.

▪

Ridicarea nivelului de accesibilitate și de conectivitate a județului prin
modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport și
comunicații.

▪

Valorificarea rațională a patrimoniului natural și cultural, în
conformitate cu principiile dezvoltării durabile.

Prin P.A.T.J. Mureș, pentru Municipiul Sighișoara sunt prevăzute următoarele
măsuri:
Obiectiv specific 2
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, în vederea facilitării accesului
mediului economic la servicii specializate de afaceri (și la transferul tehnologic
dinspre mediul academic, respectiv de cercetare)
▪

Măsura 2.1. Sprijinirea formării de clustere în domeniile cu
perspective bune de creștere a pieței (farmaceutice și medicamente,
materiale de construcții, industria mobilei și a prelucrării lemnului,
industrie ușoară, agricultură și industrie alimentară).

Scopul acestei măsuri este dezvoltarea de rețele și asigurarea unui nivel
ridicat de interacțiune și cooperare între întreprinderi, precum și între acestea
și unitățile de cercetare/dezvoltare, favorizând diseminarea cunoștințelor,
reducerea costurilor (legate de factorii de producție, materii prime, tranzacții)
și astfel, creșterea productivității și întărirea potențialului existent în domeniile
cu perspective bune de creștere a pieței.
În cazul Municipiului Sighișoara activitățile întreprinse pentru realizarea de
clustere au în vedere domeniile materiale de construcții, industria textilă și a
produselor textile.
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Obiectiv specific 3
Diversificarea activităților din cadrul economiei județene, în vederea creșterii
gradului de acoperire a nevoilor de consum și a valorii adăugate a produselor
și serviciilor realizate
▪

Măsura 3.1. Creșterea competitivităţii sectorului agro-industrial.
Această măsură urmărește îmbunătățirea sectorului agricol prin
sprijinirea restructurării, dezvoltării și inovării, utilizarea rațională și
durabilă a suprafețelor agricole, îmbunătățirea calității producției și a
produselor agricole, precum și susținerea sectoarelor din avalul și
amontele producției agricole

În cazul Municipiului Sighișoara se urmărește sprijinirea inițiativelor private
(gen microîntreprinderi și IMM) în domenii precum: culturi agricole, hamei –
pe terasele râului Târnava Mare; reabilitarea plantațiilor pomicole; facilitarea
înființării de centre de colectare, prelucrare și valorificare a producției agricole
(prelucrarea cărnii, prelucrarea plantelor textile).
▪

Măsura 3.3. Dezvoltarea în condiții de competitivitate a serviciilor
economice. Se are în vedere crearea de parcuri de retail astfel încât
nevoile de consum din zonele respective să fie acoperite cât mai
bine și să se asigure o ocupare mai bună a forței de muncă. În
cadrul documentațiilor de urbanism este necesară identificarea de
zone dedicate serviciilor economice și Sprijinirea dezvoltării de
parcuri de retail. Este necesară extinderea serviciilor de transport
urban în zonele periurbane ale municipiului Sighișoara (pentru a
facilita mobilitatea forței de muncă și accesul populației din mediul
rural la serviciile sociale)

Obiectiv specific 4
Măsura 4.1. Promovarea produselor județene pe piața internă. In cazul Mun.
Sighișoara se propune organizarea de evenimente expoziționale pentru
promovarea produselor și serviciilor locale; se propune promovarea
sistemelor/centrelor de colectare, prelucrare și valorificare a producției
agricole.
Planul de Dezvoltare al Județului Mureș
La nivelul județului Mureș a fost elaborat Planul de Dezvoltare al Județului
Mureș pentru perioada de finanțare 2014-2020, aprobat prin HCL nr.
104/2014.
În ceea ce privește Municipiul Sighișoara, măsurile propuse prin Planul de
dezvoltare sunt următoarele:
▪

Realizarea prin CNADNR a Autostrăzii Transilvania (Turda – Târgu
Mureș - Sighișoara –Brașov)

▪

Îmbunătățirea condițiilor de transport pe drumurile naționale: DN 14
Teiuș-Blaj-Mediaș-Sighișoara
Construirea centurii ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit
aferentă municipiului Sighișoara
Construirea liniei ferate pe traseul Târgu Mureș - Sighișoara, ar
scurta cu peste 200 km legătura dintre Târgu Mureș și București și ar
asigura conectivitatea la rețeaua feroviară TEN-T (Coridor Orient/Est
Mediteraneean)
Dezvoltarea IMM agro-industriale și sprijinirea înființării rețelelor de
colectare/ prelucrare/ valorificare a produselor agroalimentare
provenite de la producători agricoli locali în funcție de specificitatea
zonei: Sighișoara - prelucrarea cărnii, a plantelor textile.

▪
▪

▪
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2.1.6.

Cadrul strategic local

La nivelul Municipiului Sighișoara, în anul 2014, a fost realizată Strategia de
dezvoltare locală a municipiului Sighișoara pentru perioada de programare
2014 – 2020, elaborată de AVENSA SA.
Aceasta are ca scop coordonarea tuturor proceselor de dezvoltare necesare
în cadrul întregului teritoriu al unității, luând în considerare caracteristicile
locale și schimbările ce au loc atât în mediul intern cât și în mediul extern.
Toate acestea ajută la conturarea unui mod de abordare proactivă a tuturor
proceselor ce stau la baza dezvoltării teritoriale.
În cadrul Strategiei au fost identificate o serie de ținte specifice pentru
Municipiul Sighișoara, care sunt in continuare fezabile pentru dezvoltarea
spațială a Municipiului:
▪

destinație turistică și pol cultural de importanță europeană:
Consolidarea statutului municipiului Sighișoara de
destinație turistică de importanță europeană, creșterea
numărului de turiști și a sejurului acestora,

▪

oraș-conectat, atractiv pentru locuitori și investitori:
creșterea accesibilității și a mobilității în interiorul
municipiului Sighișoara,

▪

oraș-verde

La momentul actual, se află în lucru Strategie de Dezvoltare Locală a
Municipiului Sighișoara pentru perioada 2021 – 2027 (elaborator: CIVITTA
Strategy and Consulting S.A.), documentație la care prezentul P.U.G. se va
alinia.
2.2.

Studii de fundamentare

1.1.

Studiul geotehnic. Riscuri naturale și antropice

1.2.

Studiu de inundabilitate

1.3.

Studiu privind relațiile periurbane

1.4.

Studiu privind evoluția activităților economice

1.5.

Studiu privind potențialul turistic

1.6.

Studiul privind evoluția socio-demografică

1.7.

Studiu privind protecția mediului

1.8.

Studiu de peisaj. Studiu privind silueta urbană

1.9.

Studiul circulației urbane și transporturilor. Studiu de mobilitate

1.10.

Studiul urban istoric și morfologic. Studiu de patrimoniu cultural

1.11.

Studiu privind tipurile de proprietate și circulația terenurilor

1.12.

Studiu privind dotările de interes publice

1.13.

Studiu privind infrastructura tehnico-edilitară

1.14.

Studii consultative: analiza factorilor interesați

1.15.

Studiul schimbărilor climatice
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2.3.

Optimizarea relațiilor în teritoriu

În zona suburbană imediată (localități componente/sat aparținător) sau
învecinată (comune învecinate) există relații funcționale care nu sunt însă în
acord cu prevederile legale (servicii sanitare, de educație etc.).
Relațiile cu localitățile componente și comunele din zona suburbană deși sunt
identificate, din perspectivă funcțională, nu sunt operaționalizate și
formalizate.
Deși cadrul legal permite cooperarea dintre unitățile administrativ-teritoriale
vecine (zona suburbană) în vederea îndeplinirii eficiente a serviciilor de
utilitate publică, în cazul Municipiului Sighișoara aceste prevederi legale nu
sunt utilizate. Astfel, zona periurbană rămâne doar un concept teoretic fără
aplicabilitate practică, iar relațiile dintre U.A.T. vecine Sighișoarei nu sunt
instituite și valorificate în sensul prevederilor legale.
Neinițierea procedurilor de constituire a asociației de dezvoltare
intercomunitară aduce prejudicii de dezvoltare în primul rând Municipiului
Sighișoara (pierdere de populație și oportunități de valorificare a resurselor
existente).
2.4.

Evoluția populației, elemente demografice și sociale

Pornind de la analiza-diagnostic realizată și utilizând ca indicatori de
prognoză ratele medii de creștere (a populației și a diverșilor indicatori
demografici) se poate spune că, în următorii 11 ani (până în 2030), conform
cu evoluția ultimelor două decenii, populația Municipiului Sighișoara va
continua să scadă până va ajunge la mai puțin de 30.000 de locuitori (fig.
34). Acest trend este determinat de tendințele de evoluție negativă a natalității
și fertilității, dar și de rata negativă a soldului migratoriu.
În acest context se încadrează tendința de creștere accentuată a populației
vârstnice (peste 60 ani), care ar putea depăși 10.000 de locuitori în 2030,
ceea cer ar reprezenta 1/3 din populația orașului (fig. 35). În același timp,
populația tânără (0-15 ani) se va menține sub5.000 de locuitori. În corelație cu
acești indicatori va evolua indicele de îmbătrânire, care va urca la valori
extreme, precum și cel de dependență, dar care va crește ceva mai lent (fig.
36). Cu toate acestea, deoarece nu vor mai exista resurse de întinerire a
populației, și de refacere a fondului demografic, orașul ar putea intra într-o
criza gravă de forță de muncă, ceea ce va duce la o criză economică
puternică.

Fig. 34. Evoluția populației (nr. locuitori) Municipiului Sighișoara (proiecție
2030)
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Fig. 35. Evoluția principalelor grupe de vârstă (nr. persoane) ale populației
Mun. Sighișoara (proiecție 2030)

Fig. 36. Evoluția indicilor de îmbătrânire și de dependență (%) a populației
Mun. Sighișoara (proiecție 2030)
Pentru rezolvarea acestor probleme critice sunt necesare măsuri energice de
creștere a numărului de locuri de muncă și, implicit, o îmbunătățire a
condițiilor de viață a locuitorilor. De asemenea, ar fi necesară creșterea
preocupării Autorităților Publice Locale pentru rezolvarea diverselor probleme
cu care se confruntă populația.
2.5.

Dezvoltarea urbanistică a Municipiului Sighișoara. Imagine
urbană și modalități de reglementare a fondului construit

2.5.1.

Tipuri de țesut urban. Unități de peisaj

În corelare cu studiul de peisaj, demarat în etapa de analiză a situației
existente, teritoriul intravilan propus este împărțit în unități de peisaj, după
cum urmează:
▪

Peisaj urban medieval

▪

Peisaj urban premodern / modern / contemporan

▪

Peisaj urban aferent diferitelor zone funcționale

▪

Peisaj periurban

▪

Peisaj urban natural

▪

Peisajul infrastructurii feroviare

▪

Peisaj industrial

▪

Peisaj de tranzit rural-urban

▪

Peisaj rural
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În raport cu trăsăturile specifice fiecărei zone urbane, principale categorii de
peisaj au fost subîmpărțite, după cum urmează:
▪

Peisaj urban medieval - Cetatea Sighișoara: Instituții și echipamente
publice amplasate pe cornișa Dealului; construcții cu rol de accent
vertical / dominantă volumetrică; clădiri percepute în tandem cu
fortificațiile

▪

Peisaj urban medieval - Cetatea Sighișoara: nucleul central medieval cu
străzi înguste, lungi; front continuu cu clădiri care ocupă întreaga
deschidere a parcelei, cu grad mare de ocupare a parcelelor, regim
mediu de înălțime, coama acoperișului orientată paralel cu strada;
fronturi ritmate,

▪

Peisaj urban medieval - Cetatea Sighișoara – Str. Tâmplarilor: nucleul
medieval cu clădiri de locuit, cu regim mic de înălțime (predomină
clădirile parter), cu străzi înguste, front parțial deschis

▪

Peisaj urban medieval - Zonă de locuit cu parter comercial dezvoltată pe
versantul Dealului Cetății, parcele înguste, cu organizarea a gospodăriei
tipic săsească, cu front continuu, clădiri cu regim de înălțime mediu

▪

Peisaj urban medieval - Zonă de comerț și servicii în nucleul comercial al
Orașului de Jos, inclusiv halele breslelor, dezvoltate pe teren în pantă,
parcele de mici dimensiuni, cu clădiri cu regim mediu și mic de înălțime,
de formă compactă, cu deschidere la două străzi, cu ocupare aproape
integrală a parcelei, front continuu, predomină clădirile care au coama
acoperișului paralelă cu strada

▪

Peisaj urban premodern și modern – Nucleul comercial al Orașului de
Jos, cu organizarea lotului tipic săsească, cu grad mare de ocupare a
parcelelor, cu front continuu, cu fond construit cu valoare arhitecturală,
clădirile au coama acoperișului paralelă cu strada

▪

Peisaj urban - zonă mixtă comerț și servicii, instituții publice, unități
productive amplasate în țesut urban constituit, cu fond construit cu
volume masive, cu amprentă la sol mare, care ocupă lungimi
considerabile ale frontului stradal, parcele de mari dimensiuni

▪

Peisaj urban – Zone de locuit cu limbaj arhitectural tipic săsesc,
amplasate în lungul marilor artere de circulație (axele istorice de
dezvoltare), clădiri amplasate pe aliniament, cu front continuu /
discontinuu, clădiri cu regim mediu de înălțime, parcele lungi cu
organizare tipic săsească, cu grădini vizibile din zonele înalte

▪

Peisaj urban modern –Zonă mixtă locuire, comerț și servicii dezvoltată în
lungul arterei principale; parcele cu forme neregulate și dimensiuni
variate, cu front discontinuu, clădiri joase amplasate pe aliniament

▪

Peisaj urban - Zone mixte: locuire, comerț, socio-culturale, producție
amplasate în planuri vizuale succesive, cu front discontinuu, cu repere
urbane locale

▪

Peisaj urban - ansambluri locuințe colective socialiste

▪

Ansambluri de parcelări de locuire contemporane cu clădiri izolate pe lot
(post 1990)

▪

Peisaj urban - Ansambluri vile urbane, front discontinuu pe parcele cu
formă compactă, de dimensiuni medii

▪

Peisaj urban - Parcele cu clădiri amplasate pe aliniament / cu retragere
mică față de aliniament, amplasate pe o limită laterală, cu parcele
înguste, cu ritm stradal, parcelar dezvoltat pe foste terenuri agricole, pe
teren plat
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▪

Peisaj urban - Parcele amplasate în lungul marilor artere de circulație
(străzi cu vegetație de aliniament), cu clădiri amplasate predominant pe
aliniament, amplasate pe una din limitele laterale, fond construit care
prezintă caracteristicile arhitecturii săsești

▪

Peisaj urban– Zonă parcele de mici dimensiuni, compacte, cu clădiri de
forme compacte / rectangulare, amplasate mixt izolat pe lot / alipit pe o
limită laterală, cu parcele de mici dimensiuni, cu forme compacte /
alungite, cu front discontinuu, cu clădiri amplasate retras față de
aliniament

▪

Peisaj periurban, dezvoltat în lungul unui drum de acces în oraș, cu
vegetație de aliniament, clădiri amplasate mixt față de aliniament: pe
aliniament/ retras, clădiri amplasate predominant pe limita laterală
nordică, parcele de mici dimensiuni, cu forme compacte

▪

Peisaj periurban, dezvoltat în lungul unui drum de acces în oraș, cu
vegetație de aliniament, clădiri dezvoltate parțial pe versantul dealului
(zona posterioară de grădini), fond construit grupat în două benzi de
construcții succesive, parcele lungi și înguste, cu bandă de grădini

▪

Peisaj urban - zonă mixtă în curs de constituire: terenuri libere destinate
echipamentelor publice, locuire, unități industriale de dimensiuni medii
parcele de forme regulate și dimensiuni variate

▪

Peisaj urban natural - Spații verzi publice, amenajate sau neamenajate

▪

Peisaj urban contemporan – Echipamente de sport și recreere, cu
amenajări și clădiri de mari dimensiuni – dominante volumetrice la nivel
zonal, parcele de mari dimensiuni

▪

Peisajul infrastructurii feroviare: linii de cale ferată și echipamente tehnice
aferente acesteia

▪

Peisaj industrial - Platforme industriale / gospodărie comunală alcătuite
din parcele de mari dimensiuni amplasate în zonele periferice ale
municipiului, fond construit alcătuit din volume masive

▪

Peisaj periurban - Clădiri abandonate, aflate în ruină

▪

Peisaj periurban - Zonă destructurată, alcătuită din locuințe informale

▪

Peisaj urban – Zone de locuit dezvoltate în lungul străzilor secundare,
înguste cu traseu sinuos; clădiri amplasate pe aliniament, cu front
continuu / mixt, cu regim mic/mediu de înălțime, clădiri
alungite/compacte, amplasate pe o limită de proprietate, cu gospodărie
tipic săsească

▪

Peisaj urban - Ansambluri de locuințe (parcelări pe plan prestabilit) cu
tramă stradală regulată, cu profil îngust; cu parcele cu dimensiuni mici și
foarte mici, forme regulate; clădiri amplasate pe aliniament, alipite unei
limite laterale, front discontinuu, clădiri cu regim mic de înălțime

▪

Peisaj de tranzit rural-urban– Zone de locuit dezvoltate pe teren în pantă,
amplasate în lungul unor străzi secundare, cu profil neregular, clădiri cu
regim mic de înălțime, clădiri amplasate pe aliniament/ mică retragere
față de aliniament, predomină clădirile amplasate pe o limita laterală,
front discontinuu, parcele înguste de foarte mici dimensiuni; pe segmente
scurte, clădirile sunt organizate în benzi construite

▪

Peisaj de tranzit rural-urban - Zone de locuit amplasate în lungul unor
străzi secundare; clădiri cu regim mic de înălțime, clădiri amplasate pe
aliniament/ mică retragere față de aliniament, front discontinuu; parcele
lungi și înguste; pe segmente scurte, clădirile sunt organizate în benzi
construite
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▪

Peisaj de tranzit rural-urban – Zone rezidențiale în curs de formare,
parcele lungi și înguste cu clădiri amplasate aleatoriu pe parcelă.

▪

Peisaj rural - Zone în curs de constituire, cu numeroase parcele libere, cu
clădiri amplasate predominant izolat pe parcelă, fără un raport clar cu
limitele de proprietate, cu parcele de dimensiuni variate, cu forme
neregulate, amplasate în pantă

▪

Peisaj rural - Parcelar în curs de constituire, cu clădiri amplasate în mod
diferit în raport cu limitele laterale și aliniamentul parcelelor, parcele cu
forme regulate, cu dimensiuni variate, dezvoltate pe teren în pantă

▪

Peisaj urban natural – agricultură urbană

▪

Peisaj urban – Ansamblu de locuințe cuplate pe parcele de mici
dimensiuni

▪

Terenuri libere

2.5.2.

Modul de autorizare a construirii

În cadrul prezentului P.U.G. este definit modul de autorizare a construirii pe
parcele. Astfel, au fost identificate 4 tipuri de parcele:
▪

Zonă în care Autorizația de construire se emite în urma elaborării PUZ –
Autorizare indirectă

▪

Zonă în care Autorizația de construire se emite cf. prevederilor PUZ
aprobate/ în vigoare – Autorizare directă

▪

Zonă în care Autorizația de construire se emite cf. prevederilor P.U.G.
Municipiul Sighișoara – Autorizare directă

▪

Zonă în care autorizarea construirii este condiționată de actualizarea
PUZ ZCP – Autorizare indirectă

2.5.3.

Modul de amplasare a construcțiilor pe parcelă

În teritoriul intravilan al Municipiului Sighișoara au fost identificate două
modalități de amplasare a construcțiilor pe parcele:
▪

Construcțiile se amplasează pe parcelă în cadrul zonelor edificabile cf.
prevederilor specifice fiecărei UTR / zone funcționale din cadrul R.L.U.
aferent P.U.G..

Acest mod de reglementare a modului de amplasare a construcțiilor pe
parcele este specific zonelor cu pacele de mici dimensiuni din zona istorică,
zonelor de extindere din perioada modernă și contemporană și zonelor în
curs de constituire pentru care tipologia parcelarului și condițiile geografice nu
au făcut posibilă definirea unor benzi de construibilitate.
▪

Construcțiile se amplasează pe parcelă în cadrul benzilor de
construibilitate destinate amplasării construcțiilor permanente, acolo
unde a fost definită o astfel de bandă. Acestea sunt zone în care se vor
delimita edificabilele parcelelor cf. prevederilor specifice fiecărei UTR /
zone funcționale din cadrul R.L.U. aferent P.U.G..

Adâncimea benzilor de construibilitate variază în funcție de geometria
parcelelor, de modul de amplasare al clădirilor existente, de tipologia
parcelarului. Din aceste considerente, lățimile benzilor de construibilitate sunt
de 25m, 30m, 40m respectiv 50m. Adâncimea maximă a benzii de
construibilitate este măsurată de la aliniamentul parcelei
În cadrul parcelelor în care au fost definite benzi de construibilitate, zona
liberă, zonă neconstruibilă, este rezervată grădinilor urbane specifice țesutului
tradițional săsesc.
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Definirea benzilor de construibilitate și a zonelor neconstruibile aferente
grădinilor urbane s-a realizat în zonele cu parcelar istoric în care există
parcele lungi și înguste, specifice așezărilor săsești din afara fortificațiilor.
2.5.4.

Regim de înălțime

Reglementările urbanistice referitoare la regimul de înălțime propus pentru
fiecare zonă funcțională, s-au bazat pe următoarele deziderate:
▪

Menținerea siluetei urbane specifice zonei centrale istorice

▪

Adaptarea fondului construit la relieful deluros al municipiului

▪

Adaptarea la specificul țesutului urban

▪

Protejarea peisajului urban și protejarea zonei de vizibilitate a Cetății
Sighișoara

▪

Posibilitatea de dezvoltare a unor activități economice de mari
dimensiuni, amplasate în zonele periferice și în trupuri izolate care sa nu
afecteze imaginea urbana a orașului istoric.

Regimul de înălțime a fost reglementat pentru fiecare zonă funcțională și
pentru fiecare UTR în parte, având la bază regimul de înălțime dominant în
arealul respectiv.
În cazul Cetății Sighișoara este obligatorie menținerea regimului de înălțime
existent. În felul acesta se asigură păstrarea și protejarea valorilor de
patrimoniu construit, recunoscute la nivel mondial; se asigură păstrarea
siluetei așezării medievale săsești în care domină elementele de fortificație și
turlele bisericilor. Se asigura păstrarea siluetei conferita de clădirile reper,
reprezentative amplasate pe cornișa Dealului Cetății.
De asemenea, modul de reglementare a regimului de înălțime în zonele care
oferă perspective asupra cetății medievale, are în vedere menținerea
perspectivelor importante și a vizibilității asupra Cetății.
În cazul Orașului de Jos, reglementarea unui regim de înălțime mic, asigură
subordinarea, în continuare, a volumetriei zonei în fața Cetății medievale și a
zonei centrale. Se asigură păstrarea specificului săsesc în conformarea
imaginii urbane și adaptarea la condițiile de relief în cazul dezvoltării fondului
construit în zone în pantă și pe dealurile care înconjoară Cetatea Sighișoara.
Excepție de la aceste reglementări sunt imobilele cu clădiri existente cu un
regim de înălțime care depășește regimul mediu al zonei. In aceste cazuri se
va menține regimul de înălțime existent, nefiind permise construcții cu un
regim de înălțime mai mare care sa afecteze imaginea urbană.
În zonele aferente orașului modern și contemporan precum și in zonele de
extindere a teritoriului intravilan, regimul de înălțime este adaptat activităților
care urmează a fi amplasate în aceste zone sau funcțiunilor existente.
În zonele de dezvoltare este reglementat un regim de înălțime de maxim de
7m respectiv 10m. Modul de reglementare a înălțimii clădirilor asigura
evitarea utilizării intensive a teritoriului intravilan, asigura o calitate crescuta a
locuirii și permite dezvoltarea activităților comerciale, de servicii, de producție
și manufactură, de depozitare si agrozootehnice.
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2.5.5.

Sustenabilitatea mediului construit

Mediul construit sustenabil este unul din domeniile de excelență în cadrul
diagnozelor și se referă la capacitatea unităților și, mai ales, a ansamblurilor
construite (localități, unități de producție, căi de comunicații etc) de a satisface
necesitățile și scopul pentru care au fost construite, reducând, în același timp
consumul de resurse și impactul asupra mediului. Acest domeniu pornește de
la o nevoie în ceea ce privește eficiența energetică, reducerea consumului de
resurse naturale, valorificarea resurselor locale și combaterea schimbărilor
climatice. Acest sector include următoarele subdomenii relevante în
implementarea conceptului de dezvoltare durabilă:
▪

Energia

-

Reducerea consumului de energie (creșterea eficienței proceselor
de producție)

-

Identificarea de noi surse de energie, nepoluante

-

Reducerea pierderilor nejustificate de energie (materiale de
construcții cu performanțe termotehnice superioare, echipamente cu
eficiență energetică superioară)

▪

Tipuri de clădiri sustenabile

-

low energy building (LEB),

-

passive house (PH) – casă pasivă - necesarul de energie primară nu
trebuie să fie mai mare de 120 kwh/mp/an,

-

zero energy building (NZEB) – consum nul de energie din surse
convenționale,

-

plus energy building (PEB) – clădire cu producție de energie din
surse regenerabile mai mare decât consumul;

-

autonomous building, energy autarkic building, off-the-grid building –
clădire autonomă energetic, clădire independentă energetic, clădire
nelegată la rețea

-

low carbon building (LCB) – clădire cu emisii reduse de gaze cu
efect de seră;

-

zero carbon building (ZCB), net-zero carbon building (nzcb),carbon
neutral building (CNB) – clădire cu emisii zero de oxizi de carbon;
clădire cu emisii zero de gaze cu efect de seră;clădire cu bilanț nul al
dioxidului de carbon;

-

zero carbon life-cycle building - clădire cu bilanț nul al emisiilor de
CO2 pe întreg ciclul de viață

▪

Căi pentru dezvoltarea mediului construit sustenabil

-

Evaluarea necesarului de energie electrică și termică

-

valoarea disponibilului de surse de energie regenerabilă

-

Stabilirea mixurilor energetice, în care energia regenerabilă deține
peste 50% din pondere.

▪

Comunități durabile

-

implementarea sistemelor de energii regenerabile de mare
capacitate (parcuri fotovoltaice, parcuri eoliene, micro-hidrocentrale)
în perimetrul/vecinătatea comunității și prin valorificarea deșeurilor
(rezidențiale, din stațiile de epurare) ca surse de energie

Memoriu general – Versiune preliminară

55

2.6.

Zone de restructurare și regenerare urbană

Regenerare urbană – desemnează un set de operațiuni destinate
transformării bazei socio-economice a unor anumite zone urbane vechi în
forme funcționale și spațiale durabile prin atragerea de noi activități, noi firme,
modernizarea țesutului urban, îmbunătățind mediul urban și diversificând
structura socială (Spatial development glossary, European Conference of
Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT), 2007, Territory
and landscape, No. 2, Council of Europe Publishing).
Conform Declarației de la Toledo (2010) regenerarea urbană integrată este
definită ca fiind ”un instrument strategic pentru realizarea unui model de oraș
mai inteligent, durabil și incluziv și, în mod particular, să rezolve provocările
urbane contemporane și să implementeze obiectivele strategiei Europa 2020
în țesăturile urbane existente și în mediului construit”.
De asemenea, prin operațiunile de regenerare urbană integrată propun
optimizarea, conservarea și revalorificarea întregului capitalul urban existent
(social, mediu construit, patrimoniu, etc.) față de alte forme de intervenție în
care, în tot acest capital urban, doar valoarea terenului este prioritizată și
conservată prin demolare traumatizantă și prin înlocuirea restului întregului
capital urban și – cel mai lamentabil – social. Zonele urbane defavorizate nu
trebuie văzute ca o problemă, ci ca o sursă de capital fizic și talent uman, al
cărui potențial trebuie să fie descătușat, astfel încât să poată contribui la
progresul civic general și la creșterea economică a orașului.
Din punct de vedere operațional, instrumentele care ar putea favoriza
regenerarea urbană integrată includ:
▪

Lansarea de programe și planuri de regenerare integrată care să ia în
considerare, în același timp, orașul ca întreg și limitele sale parțiale de
intervenție

▪

Ținând cont de faptul că varietatea integrată a grupurilor sociale și
diversele funcțiuni și activități urbane

▪

Combinarea unui set organizat de acțiuni axate pe îmbunătățirea fizică a
clădirilor și a spațiilor urbane

Pe teritoriul Municipiului Sighișoara au fost identificate o serie de zone de
dezvoltare urbană care necesită intervenții de regenerare sau restructurare
urbană, în vederea dezvoltării spațiului urban, creșterii economice a
municipiului și creșterii gradului de atractivitate a municipiului pentru
investitori, dezvoltării sociale și ameliorarea calității vieții pentru comunitățile
locale.
Principalele zone urbane și categorii funcționale pentru care se propun măsuri
de regenerare urbană sunt următoarele:
▪

Centru istoric al Municipiului Sighișoara. In această zonă se propune
actualizarea PUZ ZCP Sighișoara. Sunt necesare măsuri de restaurare,
reabilitare a fondului construit valoros, operațiuni de punere în valoare a
spațiilor publice caracteristice așezărilor intra muros și extra muros
specifice așezărilor săsești sau a celor dezvoltate în perioada modernă și
contemporană, de reglementare a circulației auto, de încurajare a
circulației pietonale, de asigurare a unui cadru reglementativ adecvat
dezvoltării de activități economice de interes municipal în corelare cu
nevoile sociale ale comunității locale și in acord cu nevoile de dezvoltare
turistică a municipiului.

▪

Zonele aferente ansamblurilor de locuințe colective sunt zone pentru care
se propunere realizarea de operațiuni de regenerare urbană a
ansamblurilor de locuințe colective, în baza unui PUZ/ proiect tehnic de

56

specialitate (amenajare spații verzi, amenajare spații minerale, locuri de
joacă, locuri de socializare, mobilier urban, iluminat public, parcări ș.a.)
▪

zonă verde aferentă cursului Râului Târnava Mare pentru care se
propune realizarea unor lucrări de amenajare/ regenerare peisagistică și
includerea în circuitul de spații publice municipal, în baza unui proiect
peisagistic special (amenajare spații plantate cu vegetație joasă/ medie,
amenajare circulații pietonale, puncte de observație, poduri pietonale,
lucrări de mentenanță a infrastructurii tehnice)

▪

zonă verde aferentă Pârâului Șaeș pentru care se propune realizarea
unor lucrări de restructurare a spațiilor plantate în vederea deservirii
zonelor rezidențiale, în baza unui proiect peisagistic special (zone de
recreere, amenajare spații plantate cu vegetație înaltă/ medie/ joasă,
circulații pietonale, lucrări tehnice de protecție).

Principalele zone pentru care se propune realizarea unor operațiuni de
regenerare urbană sunt următoarele:
▪

Zona Miron Neagu – reglementarea modului de construire in zona
rezidențială, protecția patrimoniului natural extravilan, reglementarea
circulației, amenajarea de spatii plantate de interes local (conform P.U.Z.
aprobat anterior)

▪

Întreprinderea Târnava – reconversia funcțională a clădirilor industriale și
introducerea de activități de interes public, specifice zonei centrale

Principalele zone pentru care se propune realizarea unor operațiuni de
restructurare urbană sunt următoarele, conform P.U.Z. aprobat anterior:
▪

Restructurarea urbană a zonei Goga: arealul cuprins între Str. Morii și
Str. Consiliul Europei, prin amenajarea unei piețe urbane, reîntregirea
frontului estic al Str. Morii, amenajarea unei parcări subterane,
reconversia funcțională a clădirii CEC

Pentru aceste zone se propune realizarea de documentații de urbanism de tip
PUZ prin care să se detalieze prevederile prezentului P.U.G. și să se
reglementeze modul de organizare a circulațiilor, modul de divizare al
parcelelor ș.a., în raport cu specificul spațial și funcțional al fiecărei zone, în
conformitate cu direcțiile generale stabilite prin P.U.G..

Memoriu general – Versiune preliminară

57

2.7.

Zonificare funcțională.

Zonificarea funcțională a teritoriului Mun. Sighișoara este următoarea:
p - Zone și subzone funcționale situate în interiorul zonei construite protejate
(Z.C.P.) sau în zona de protecție a monumentelor istorice izolate si a siturilor
arheologice.
IS

ZONĂ DESTINATĂ INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR PUBLICE

IS/ISp Instituții și servicii publice (Administrație publică, cultură, culte
religioase, sănătate, învățământ)
C
ZONĂ DESTINATĂ COMERȚULUI ȘI SERVICIILOR DE INTERES
GENERAL
C/Cp

Comerț și servicii de interes general

CV
Agrement, sport si recreere, spatii verzi, precum si comert - servicii
asociate acestora
CL
ZONĂ MIXTĂ DESTINATĂ COMERȚULUI, SERVICIILOR DE
INTERES GENERAL ȘI LOCUIRII
CL1/CL1p
Comerț, servicii de interes general și locuire individuală cu
regim mic de înălțime Hmax = 10,0m la streașină (P+2+M)
CL2a/CL2ap
Locuințe colective cu spații comerciale la parter și spații
verzi de tip condominiu – Existente. Regim medui de înălțime Hmax = 15,0m la
cornișă (P+4)
CL2b Locuințe colective cu spații comerciale la parter și spații verzi de tip
condominiu – Propuse. Regim mediu de înălțime Hmax = 15,0m la cornișă
(P+4)
CL3
Locuințe colective cu spații comerciale la parter și spații verzi de tip
condominiu – Existente. Regim mare de înălțime Hmax > 15,0m la cornișă
(>P+4)
L
ZONĂ
DESTINATĂ
COMPLEMENTARE

LOCUIRII

ȘI

FUNCȚIUNILOR

L1a/L1ap
Locuire individuală și funcțiuni complementare, în țesut
constituit, cu regim mic de înălțime Hmax = 10,0m la streașină (P+2+M)
L1b/L1bp
Locuire individuală și funcțiuni complementare, în țesut
predominant cu parcele de mari dimensiuni, cu forme neregulate, situate în
zone periferice în curs de constiture. Regim mic de înălțime Hmax = 10,0m la
streașină (P+2+M)
L1c/L1cp
Locuire individuală și funcțiuni complementare, în țesut
constituit, cu regim mic de înălțime Hmax = 10,0m la streașină (P+2+M)
L2a/L2ap
Locuire colectivă și spații verzi de tip condominiu –
Existente. Regim mediu de înălțime Hmax = 15,0 m la cornișă (P+4)
L2b
Locuire colectivă și spații verzi de tip condominiu – Propuse (pe
terenuri libere). Regim mediu de înălțime Hmax = 15,0 m la cornișă (P+4)
L3
Locuire colectivă și spații verzi de tip condominiu – Existente. Regim
mare de înălțime Hmax > 15,0 m la cornișă (> P+4)
T

ZONĂ DESTINATĂ TRANSPORTURILOR

T1/T1p Terenuri destinate funcțiunilor aferente transporturilor rutier
T2/T2p Terenuri destinate transportului feroviar și amenajărilor aferente
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T3p
Spații publice, circulații pietonale și circulații carosabile restricționate,
de tip shared space
GC
ZONĂ DESTINATĂ GOSPODĂRIEI COMUNALE ŞI ECHIPĂRII
TEHNICO-EDILITARE
GC1

Gospodărie comunală

GC2/GC2p

Echipare tehnico-edilitară

I
ZONĂ DESTINATĂ UNITĂȚILOR INDUSTRIALE, DE PRODUCȚIE
ȘI DE DEPOZITARE
I1

Unități industriale, de producție și de depozitare

I2m
Zona mixtă pentru unități industriale, de producție și manufactură,
depozitare, comerț și servicii
TE

Terenuri pentru exploatări - cariere

S

ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

TDS

Terenuri cu destinație specială

A

ZONĂ DESTINATĂ ACTIVITĂȚILOR AGRO-ZOOTEHNICE

A1

Unități agro-zootehnice

A2
Zonă mixtă cu unități agro-zootehnice, mică producție, depozitare,
comerț și servicii asociate activității principale, inclusiv locuire
V
ZONA SPAŢIILOR VERZI, A TERENURILOR DE SPORT, A
BAZELOR SPORTIVE ȘI DE AGREMENT
V1/V1p Spații verzi publice de tip parc sau scuar
V2/V2p Terenuri de sport în aer liber, baze sportive și de agrement
V3
Zone și fâșii plantate de protecție împotriva riscurilor naturale și
antropice, în lungul cursurilor de apă, a canalelor și văilor torențiale și de
stabilizare a versanților
V4

Spații verzi destinate serelor și pepinierelor

V5/V5p Spații verzi destinate cimitirelor
V6
Spații verzi de protecție față de infrastructura tehnico-edilitară și
infrastructura de transport rutier și feroviar
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2.8.

Reglementări urbanistice. Unități Teritoriale de Referință

În cadrul prezentei documentații de urbanism, conform prevederilor legislației
în domeniu, teritoriul administrativ al Municipiului Sighișoara a fost împărțit în
Unități Teritoriale de Referință.
În conformitate cu Legea 350/2001, Unitatea Teritorială de Referință (UTR)
este o ”subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale,
delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și
morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop
reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție
de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o
anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de
aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.”
În cazul teritoriului intravilan al Municipiului Sighișoara, delimitarea Unităților
Teritoriale de Referință se face pe baza următoarelor criterii:
▪

Vechimea țesutului urban, cu precădere a fondului construit

▪

Zonele și Subzonele Istorice de Referință

▪

Tipologia parcelarului – existența unui sistem parcelar și a unui mod de
construire omogen

▪

Unitățile de peisaj identificate

▪

Zonele funcționale și coerența funcțională din cadrul fiecărei UTR

▪

Existența unor tipologii particulare ale zonelor funcționale în raport cu
vecinătățile

▪

Condiții geotehnice

▪

Elemente de relief

▪

Definirea unor nuclee de dezvoltare

Teritoriul intravilan al Municipiului Sighișoara a fost împărțit în următoarele
categorii de Unități Teritoriale de Referință:
▪

UTR - Zona centrală istorică/ Nucleul central medieval (I): instituții
publice, comerț și servicii de interes general, locuire individuală

▪

UTR - Zona centrală istorică/ Nucleul central medieval (II): locuire
individuală, comerț și servicii de interes general

▪

UTR în care predomină activitățile de comerț și servicii de interes general

▪

UTR aferentă zonei mixte, cu densitate mare: comerț și servicii, instituții
publice de interes municipal, locuire individuală cu regim mic de înălțime
și funcțiuni complementare

▪

UTR în care predomină activitățile de comerț și servicii de interes general
și unități industriale, de producție și manufactură

▪

UTR aferent ansamblurilor de locuințe colective și funcțiunilor
complementare locuirii

▪

UTR aferentă zonei mixte: comerț și servicii, locuire individuală, pe
parcele de dimensiuni medii/ mici, activități de agrement și recreere

▪

UTR în care predomină locuirea individuală și funcțiunile complementare,
în țesut urban constituit

▪

UTR în care predomină locuirea individuală și funcțiunile complementare,
pe parcele de forme neregulate, în țesut urban în curs de constituire
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▪

UTR în care predomină activități agricole, zootehnice, activități de comerț
și servicii asociate, și locuirea individuală cu regim de înălțime mic

▪

UTR în care predomină activitățile de producție de mari dimensiuni și
gospodărie comunală

▪

UTR aferentă zonei mixte: activități industriale nepoluante, de depozitare,
gospodărie comunală, comerț și servicii, locuire individuală cu regim de
înălțime mic

▪

UTR destinată activităților de agrement, bazelor sportive

▪

UTR în care predomină activitățile agricole și zootehnice

▪

UTR destinată infrastructurii de transport feroviar

▪

UTR destinată spațiilor verzi publice, precum si zonei mixte de comerț servicii si locuire individuala

▪

UTR destinată spațiilor verzi de protecție a cursurilor de apa.

Teritoriul extravilan al Municipiului Sighișoara a fost împărțit în următoarele
categorii de Unități Teritoriale de Referință:
▪

UTR cu terenuri predominant forestiere (păduri), cu valoare peisagistică
mare

▪

UTR cu terenuri predominant agricole (pășuni, fânețe), cu valoare
peisagistică mare

▪

UTR cu terenuri predominant arabile, cu valoare peisagistică medie-mică

2.9.

Dezvoltarea activităților economice

Localizarea municipiului pe traseul drumului național DN13 / drumului
european E60 precum și pe traseul magistralei 300 de cale ferată București –
Oradea reprezintă unele dintre principalele atuuri ale zonei. De asemenea,
existența numeroaselor terenuri cu destinație agricolă reprezintă un punct de
plecare important pentru atragerea de noi investitori pe viitor.
Municipiul Sighișoara are o veche tradiție atât în ceea ce privește agricultura
și zootehnia, cât și în ceea ce privește industria extractivă. La începutul anilor
1990 au existat importante suprafețe de teren cu destinație agricolă, cu o
producție agricolă diversă, precum și un efectiv considerabil de animale. Cu
toate acestea, evoluția în timp a arătat o scădere accentuată a celor două, în
ciuda faptului că, la momentul actual, aproximativ 50% din suprafața
teritoriului administrativ al municipiului este ocupată de terenuri agricole.
În ceea ce privește activitățile economice, analizele efectuate în prezentul
studiu arată o prezență importantă a companiilor cu capital autohton (sau
mixt) pe piața din municipiul Sighișoara, alături de companii mari la nivel
internațional, fapt ce demonstrează atractivitatea zonei nu numai din punct de
vedere turistic cât și din punct de vedere economic.
Important de menționat este și faptul că există un precedent în ceea ce
privește parteneriatele internaționale menite să repornească afaceri locale,
unul dintre exemple fiind compania Transtex, acesta având la momentul
actual capital mixt (parteneriat romano-german).
Creșterea competitivității economice la nivel național și internațional precum
și evoluția rapidă a tehnologiei aduc în calcul nevoia acută de investiții de
modernizare atât la nivel privat (în cadrul întreprinderilor) precum și la nivel
public (în infrastructura edilitară, de transport etc.). Din aceste puncte de
vedere, o oportunitate importantă o reprezintă posibilitatea de accesare a
unor fonduri europene nerambursabile prin programe operaționale, valabile în
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perioada de programare 2014-2020, atât de la nivelul primăriei cât și de la
nivelul investitorilor privați.
Un punct slab la nivelul întregului municipiul îl reprezintă lipsa rezervelor de
teren aflate în domeniul primăriei, fapt ce îngreunează investițiile într-o serie
de proiecte ce ar putea avea un impact considerabil asupra economiei locale
(spre exemplu: investiții în spații de parcare, spații publice etc.), investiții ce ar
putea sporii atractivitatea municipiului atât în ceea ce privește locuirea cât și
în ceea ce privește activitățile economice.
În urma analizării datelor referitoare la economia locală, se poate spune că
municipiul Sighișoara își depășește statutul de oraș turistic, dezvoltând în
paralel, de-a lungul anilor, un sector economic divers, format din companii de
mari dimensiuni (prin cifră de afaceri și număr de angajați), competitive atât
pe plan național cât și internațional.
2.10.

Dezvoltarea activităților turistice

Circuitele turistice obișnuite ale tur‐operatorilor se reduc la câteva trasee, în
funcție de durata sejurului. Principalele circuite către zona de centru și nord a
țării pleacă din București pe Valea Prahovei (Peleș), Brașov, Bran, Sibiu, cu
retur prin Valea Oltului (Cozia, Curtea de Argeș) sau continuarea traseului
către Sighișoara (Biertan) și Maramureș (Săpânța, Rozavlea, Bârsana, Ieud)
– Baia Mare, prin Lacul Roșu/Cheile Bicazului sau Bistrița; către Bucovina8.
Astfel, se observă că Sighișoara face parte din principalele trasee turistice
majore ale României, datorită bogatului fond construit specific săsesc,
constituit în perioada medievală și premodernă.
Municipiul Sighișoara este recunoscut, atât la nivel național cât și nivel
internațional, ca fiind cea mai veche cetate care este în continuare locuită.
Istoria și imaginea urbană a Sighișoarei atrag anual mii de turiști din întreaga
lume și fac din aceasta unul dintre cele mai importante puncte de atracție
turistică din România. Totuși, nu se poate discuta numai despre aceste două
elemente atunci când se descrie potențialul turistic al municipiului.
Localizarea municipiului Sighișoara într-un spațiu geografic deosebit de
ofertant precum și pe traseul unor căi de comunicație importante, atât la nivel
local cât și la nivel interjudețean, reprezintă alte două puncte tari care atrag
după sine dezvoltarea sectorului turistic din ultimii ani. De asemenea, poziția
avantajoasă față de aeroportul internațional Transilvania, din zona
municipiului Târgu Mureș, au făcut ca Sighișoara să devină o zonă foarte
accesibilă în ceea ce privește diversitatea mijloacelor de transport.
Peisajul variat, format din văi lărgi dezvoltate în lungul unor cursuri de apă
importante și prezența unui relief denivelat, cu dealuri împădurite și cu o
varietate mare de vegetație și faună, creează o diversitate importantă în ceea
ce privește activitățile turistice la care vizitatorii pot lua parte de-a lungul
întregului an. Toate acestea determină un potențial turistic ridicat în întreg
teritoriul municipiului Sighișoara dar aceste elemente sunt insuficient
promovate.
În ceea ce privește fondul construit, este recunoscut faptul că municipiul
Sighișoara dispune de un număr însemnat de monumente istorice și
arhitectonice atractive, care formează un peisaj urban impresionant, cu atât
mai mult cu cât o parte dintre aceste clădiri au devenit de-a lungul timpului
unități de cazare – un lucru extrem de atractiv pentru turiști și o modalitate de
valorifica și de a restaura clădirile cu valoare.
Toate elementele enumerate mai sus sunt bine legate prin intermediul
evenimentelor culturale de importanță națională și internațională, ce au loc
8
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anual în municipiul. Prin prezența acestor evenimente culturale municipiul
Sighișoara își perpetuează tradiția și patrimoniul cultural, păstrând vie istoria
locului.
Pentru a se putea ridica la nivelul potențialului turistic de care dispune, este
necesar ca o localitate să își dezvolte o bază solidă în ceea ce privește
structurile de primire. La acest capitol se poate spune că municipiul
Sighișoara dispune de un număr relativ suficient de locuri de cazare dar a
căror diversitate este foarte redusă. Din acest motiv, pentru a-și spori
atractivitatea turistică este necesară dezvoltare unor noi tipuri de structuri de
primire, care să poată să răspundă cerințelor vizitatorilor, al căror număr
crește considerabil de la an la an. Cu toate acestea, există o tendință de
scădere a duratei medii a sejurului ce decurge din promovarea insuficientă a
elementelor cu potențial turistic din cadrul teritoriului administrativ al
municipiului Sighișoara.
Făcând un bilanț al elementelor pozitive și negative se poate spune că
domeniul turistic este una dintre principalele activități pe care municipiul
Sighișoara își poate baza creșterea economică. Din acest motiv există
oportunități precum promovarea activităților meșteșugărești, crearea de noi
spații și infrastructuri care să poată acomoda activități din diferite domenii
conexe turismului (spre exemplu activități legate de turismul de afaceri)
precum și atragerea de fonduri europene atât pentru conservarea elementelor
de valoare cât și pentru dezvoltarea infrastructurii turistice.
Festivalurile, evenimentele culturale orășenești (târguri, expoziții) sunt cel mai
adesea promovate de Administrațiile publice locale și de Centrele Județene
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Festivalurile și
tradițiile din cursul unui an care sunt foarte reprezentative pentru cultura
națională, regională și locală și cu aport în dezvoltarea turismului cultural9.
Pe teritoriul municipiului există și alte obiective turistice, cele naturale, ce
merita a fi menționate.
În afară de cele patru situri NATURA 2000 teritoriul municipiului Sighișoara
prezintă și alte numeroase arii naturale de interes turistic, în special ariile
împădurite de pe Dealul Hulei, Dealul Arpaș, Dealul Boilor, Dealul Strâmb,
Dealul Bisericii, Dealul Gării, Dealul din Mijloc, Dealul Rustic, Dealul Poienii,
Dealul Săstinei, Dealul Brădet, Dealul Ciuhii, Dealul Volzân, Dealul Galben și
altele, inclusiv păduri cum ar fi pădurea Șelimbeac, pădurea Herțeș, pădurea
Arpaș, pădurea Bisericii, pădurea de pe Dealul Viilor sau de pe Dealul Rusu.
O altă posibilă atracție o reprezintă apele, în special lacul Șercheș, care
urmează a fi valorificat și în scopuri turistice, dar și Târnava Mare și afluenții
săi, ale căror maluri, amenajate corespunzător, pot oferi o zonă de
promenadă și relaxare pentru locuitorii municipiului și pentru turiști.
In cadrul Strategiei de turism pentru Situl Natura2000 Sighișoara-Târnava
Mare sunt menționate masuri pentru următorii ani :

9

▪

Continuarea procesului de conservare a acelor situri de patrimoniu
care sunt amenințate, folosind tot mai mult turismul ca mod de a le
face viabile din punct de vedere economic și de mediu;

▪

Îmbunătățirea componentelor produsului turistic existent, pentru a
garanta că acoperă nevoile vizitatorilor din prezent şi din viitor;

▪

Colaborarea cu parteneri pentru a dezvolta pachete turistice noi şi
interesante bazate pe piețe în creștere (precum turismul rural şi
cicloturismul);
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▪

Asigurarea de indicatoarele rutiere şi infrastructura turistică;

▪

Rezolvarea constrângerilor care împiedică industria turismului să-şi
atingă potențialul.

2.11.

Dotări publice

2.11.1. Echipamente socio-culturale
Prin prezentul P.U.G. se propun următoarele măsuri de îmbunătățire a
infrastructurii socio-culturale a municipiului:
▪

Extinderea și diversificarea bazelor sportive și a terenurilor de sport
în aer liber pentru a oferi o gamă mai largă de activități de petrecere
a timpului liber; dispunerea acest unități în sistem policentric pentru
a deservi întreaga populație a municipiului și pentru a asigura
accesul facil al locuitorilor

▪

Investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de unități
culturale a municipiului (muzee, teatru, galerii de artă, casa de
cultură, biblioteci, săli de expoziții, puncte de informare,
cinematograf)
-

Modernizarea și reabilitarea Casei de cultură Mihai
Eminescu

2.11.2. Spații verzi și spații publice pietonale
Recomandări generale
Lucrările de amenajare a spațiilor plantate trebuie să țină cont de următoarele
deziderate importante:
▪

Existența cetății medievale protejată prin legislația la nivel național și
internațional

▪

Existența versantului Dealului Cetății – zonă verde

▪

Existența unor ample ansambluri de locuințe colective

▪

Traseul Târnavei Mari și a Șaeșului care traversează Sighișoara

▪

Existența unor fâșii plantate specifice așezărilor săsești

▪

Existența unui substanțial fond construit cu valoare de patrimoniu,
inclusiv vestigii arheologice, protejat la nivel național

Existența acestor premise face conduce la o abordare integrată, subordonată
principiilor protecției și valorificării patrimoniului cultural – construit sau
natural. Amenajările peisagistice propuse prin proiecte de specialitate
ulterioare trebuie, pe lângă elementele specifice referitoare la amenajarea
peisagistică, să aibă în vederea punerea în valoare a țesutului urban specific
săsesc, a siturilor urbane, a monumentelor istorice și a clădirilor /
construcțiilor cu valoare reperată.
Se propune realizarea de lucrări de amenajare sau valorificare a substanței
existente în care compoziția spațială să evidențieze elementele construite
valoroase (clădiri învecinate, monumente de for public) și naturale
(ecosisteme valoroase, zone de vizibilitate către elementele naturale și
construite). În cazul zonei verzi adiacente Târnavei, proiectele de amenajare
trebuie să includă metode moderne de water management specifice zonelor
umede, utilizând specii de plante adecvate.
Intervențiile de amenajare sau restaurare peisageră, din cadrul spațiilor
publice de interes general, trebuie să aibă în vedere următoarele obiective:
favorizarea interacțiunilor sociale; ameliorarea microclimatului urban;
favorizarea dezvoltării biodiversității biologice.
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Se recomandă ca intervențiile de amenajare a spațiilor publice de interes
general (parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate) să includă soluții de
organizarea a unor locuri cu ambianțe personalizate, acordând o atenție
deosebită confortului fizic, adecvării la climă și atractivității.
Aceste intervenții trebuie să includă, următoarele principii: unitatea
compoziției, scara compoziției, proporțiile compoziției, armonia și contrastul.
Acestea sunt necesare pentru a menține caracterul și concepția
compozițională a fazei reprezentative a parcurilor istorice sau pentru a se
păstra caracterul specific al zonei in care acestea sunt amplasate.
Din punct de vedere al vegetației, un prim pas în reabilitarea spațiilor verzi de
interes public îl constituie recenzarea vegetației existente. În acest sens, se
recomandă realizarea unui cadastru verde complet și complex care să
conțină atât informații cu privire la starea generală a plantelor (dimensiuni,
port, vârstă, stare de sănătate, etc.) precum și considerente de ordin estetic și
funcțional (importanță în cadrul amenajării, capacitate de umbrire, capacitate
de absorbție a apei, etc.). Proiectele tehnice de intervenție în cadrul spațiilor
plantate trebuie să aibă ca punct de pornire diagnosticul obținut în urma
acestui studiu.
În cadrul proiectelor de amenajare a spațiilor verzi, se va avea în vedere
distribuirea judicioasă a numărului de exemplare din speciile dominante
pentru a putea evita situații de criză (atacuri de boli sau dăunători specifici,
dezvoltați în condiții optime de creștere pentru aceștia) care ar putea crea
prejudicii imaginii de ansamblu a amenajărilor prin pierderea unui volum
vegetal important. Aceste noi elemente vegetale vor trebui să contribuie și la
sporirea confortului utilizatorului prin oferirea de zone umbrite (prin
intermediul unui coronament bogat, cu un nivel de inserție relativ ridicat astfel
încât primele ramuri ale coroanei să se afle la minim 4 metri față de sol și să
permită circulația utilizatorilor), dar să ofere și siguranță în utilizarea spațiilor
chiar și în condițiile unor lucrări de întreținere minimale (specii cu capacitați
de drajonare și lăstărire reduse).
Sunt recomandate următoarele măsuri, de intervenție cu caracter general în
cadrul spațiilor verzi și a spațiilor publice:
▪

Crearea unui sistem de spații verzi și spații publice urbane
reprezentative prin amenajarea de noi spații și reabilitarea celor
existente;

▪

Îmbunătățirea accesibilității in zonele verzi prin crearea de trasee
dedicate mijloacelor de transport sustenabile (blânde) și întreținerea
lor; trasee noi integrate la nivelul sistemului verde;

▪

Realizarea de trasee pietonale cu specific cultural în interiorul
Zonelor istorice sau a zonelor cu țesut urban specific săsesc

▪

conservarea si protecția tuturor elementelor de patrimoniu natural
din teritoriul intravilan si din cel extravilan cu valoare peisagistică
mare sau medie: zonele forestiere, zonele agricole (pășuni, fânețe),
zonele arabile

▪

Amenajarea peisagistica a tipologiilor de spatii verzi existente
(scuaruri, parcuri, zone verzi specializate) si crearea unor
particularități pentru fiecare în acord cu zona funcțională din care fac
parte sau poziția in raport cu zona istorică a municipiului;

▪

Diversificarea activităților specifice pentru toate categoriile de
utilizatori si zonelor verzi prin integrarea unor funcțiuni specifice in
spatiile verzi existente (zone de socializare și recreere pentru diferite
categorii sociale, locuri de joacă, zone de activități in aer liber);
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▪

Înlocuirea treptata a arborilor a căror perioada de vegetație a fost
depășită;

Recomandări punctuale referitoare la tipurile de spații verzi
Parcuri, scuaruri
Intervențiile de amenajare peisagistică în aceste zone trebuie să aibă în
vedere necesitatea conturării unor zone particulare, care să contribuie la o
mai ușoară lectură a trasului urban și la crearea unei identități a spațiului la
nivelul zonal / municipal.
În măsura posibilităților oferite de dimensiunile spațiilor, acestea trebuie să
înglobeze activități corelate cu poziția în cadrul orașului și cu zonele din
imediata vecinătate (funcțiuni de interes public, zone rezidențiale etc.)
Favorizarea vegetației arborescente (capabile să realizeze zone umbrite
considerabile) în cadrul acestor zone, constituie un demers care va duce la
creșterea confortului urban prin: scăderea temperaturilor pe timp de vară,
reținerea particulelor de praf prin intermediul învelișului foliar, diminuarea
curenților de aer ș.a. La nivel erbaceu se va avea de asemenea în vedere
evitarea realizării de suprafețe gazonate care sunt mari consumatoare de
resurse (apă, resurse financiare aferente achiziționării de îngrășăminte, etc.)
și se numără printre cei mai mari poluatori din spațiul urban (poluare cauzată
de erbicidele utilizate în îngrijirea acestor suprafețe).
Se propune realizarea de proiecte de reorganizare peisagistică: care să aibă
în vedere amplasarea tipurilor de vegetație, organizarea zone înierbate; care
să includă elemente de detaliu referitoare la mobilierul urban, la tipurile de
pavaj utilizate pentru circulațiile pietonale. Se recomandă să se aibă în vedere
introducerea unor sisteme de colectare și reutilizare a apelor pluviale.
Proiectele de reamenajare a spațiilor plantate de interes general vor include
amenajări și construcții personalizate, specifice caracterului fiecărui spațiu,
acordând o atenție deosebită confortului fizic, adecvării la climă și
atractivității.
Proiectele de intervenție în cadrul spațiilor plantate vor avea în vedere
utilizarea speciilor de plante locale sau acomodate la condițiile existente pe
sit, adaptate la condițiile staţionale și care să aibă capacitatea de a se agrega
în ecosisteme viabile.
Se va avea în vedere individualizarea spațiilor verzi prin utilizarea unor specii
cu o valoare estetică deosebită, capabile să genereze spații-simbol la zonal /
municipal prin diferite calități cum ar fi: perioadă și mod de înflorire, mirosul
/culoarea florilor, textura frunzișului, coloritul frunzișului de toamnă etc.
Parcurile și scuarurile trebuie să păstreze în interiorul lor zone care oferă
ambianțe diferite care să satisfacă nevoi și tipare de utilizare diferite. Se va
avea însă în vedere realizarea unor amenajări care să permită suprapunerea
mai multor tipuri de utilizatori, astfel încât spațiul să devină unul partajat și
atrăgător pentru comunitate. Se recomandă utilizarea unor amenajări si a
unui mobilier urban multifuncțional care să permită suprapunerea mai multor
tipuri de activități și categorii de utilizatori.
Spații verzi amplasate pe versanții dealurilor
Taluzul Dealului Cetății. Se recomandă realizarea unor proiecte de
consolidarea ecologică și vegetală a taluzului existent. Proiectul trebuie să
conțină măsuri de drenare a apelor meteorice. Trebuie avută în vedere
realizarea unor evaluări cantitative și calitative a ecosistemelor rezultate în
urma lucrărilor de intervenție în aceste zone. De asemenea, într-o primă
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etapă se va avea în vedere igienizarea acestor spații prin îndepărtarea
gunoaielor și a resturilor de materiale de construcții, acolo unde este cazul.
Plantații de aliniament.
Modul de abordare al amenajărilor plantațiilor de aliniament trebuie să fie
integrat unei viziuni generale referitoare la imaginea municipiului și la modul
de tratare a spatiilor pietonale și spațiilor plantate aferente circulațiilor publice,
cu precădere în zona centrală și în zona istorică a municipiului.
De asemenea, amenajările dedicate acestor artere trebuie să se adreseze în
primul rând pietonilor, oferind prin designul și amplasarea mobilierului urban,
vegetația utilizată, sistem de iluminat, pavaje, rampe etc. un confort urban
sporit și siguranță în utilizare.
Din punct de vedere al tipurilor de vegetație utilizate în lungul căilor de
circulație, trebuie avută în vedere realizarea unor aliniamente adecvate
formate din exemplare adaptate acestui tip de amenajare (specii rezistente la
poluare, cu o creștere și o formă a coroanei care să permită deplasarea
pietonală și perceperea vizuală a spațiului în bune condiții). Se va evita
utilizarea speciilor cu probleme recunoscute la nivel mondial cum ar fi boli și
dăunători specifici recurenți (platanul > tigrul platanului, castanul > larva
minieră etc.) sau care provoacă alergii puternice (anumite specii de tei,
platanul, exemplarele femele de plop etc.).
Mobilierul urban ce va însoți aceste amenajări va ține seama de confortul
pietonilor (de exemplu prin implementarea unor aliniamente capabile să
genereze zone umbrite generoase, instalarea unui sistem de iluminat dedicat
acestui tip de utilizatori, realizarea unor zone de protecție între spațiile de
ședere și traficul auto, etc.) oferind în același timp posibilitatea de a
”consuma” spațiul în condiții de siguranță.
De-a lungul arterelor care traversează zonele cu plantații pe lot, se va avea în
vedere realizarea unor aliniamente adecvate, care să sporească la rândul lor
confortul urban. Alegerea speciilor se va face în concordanță cu politica de
imagine la nivel de oraș, luând în calcul și o serie de alte aspecte eco-sociale
(preferință a comunității locale pentru o anumită specie, politică de menținere
a unui anumit procent dedicat fiecărei specii în cadrul ansamblului urban,
etc.).
Spațiile plantate aferente locuințelor de tip condominium.
În vederea amenajării și creșterii calității mediului urban, pentru spațiile
plantate adiacente locuințelor colective se propun următoarele măsuri:
▪

Amenajarea acceselor pietonale și a persoanelor cu dizabilități către
clădiri și a

▪

Amenajarea aleilor pietonale

▪

Amenajarea de locuri de joacă care să se integreze în vegetație; se
recomandă construirea de locuri de joacă polivalente, care să ofere
posibilitatea modificării spațiului de către utilizatori; rezultă spații
atractive și dinamice. Aceste intervenții trebuie adaptate, din punct
de vedere al dimensiunilor și caracteristicilor estetice, la dimensiunile
particulare ale spațiilor plantate aferente locuințelor colective.

▪

Amenajarea de locuri de socializare pentru categorii de vârstă
variate. Aceste intervenții trebuie adaptate, din punct de vedere al
dimensiunilor și caracteristicilor estetice, la dimensiunile specifice ale
spațiilor plantate aferente locuințelor colective.

▪

Amenajarea de spații plantate care să aibă în vedere realizarea unei
treceri gradate de la spațiul privat la cel public prin utilizarea
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adecvată a palierelor de vegetație (de exemplu prin utilizarea
arbuștilor de talie mare - care împiedică accesul vizual - în
apropierea imobilelor și a celor de talie mică - care dirijează
circulația permițând însă controlul vizual - de-a lungul circulațiilor).
▪

Se recomandă îndepărtarea împrejmuirilor care fragmentează în
prezent spațiul și oferă posibilitatea de utilizare a acestuia unui
număr restrâns de rezidenți. Acolo unde este necesar, conducerea
circulațiilor se va face și prin inserarea de arbuști dispuși sub formă
de gard viu

▪

Dimensionarea mobilierului urban trebuie făcută în concordanță cu
felul noilor amenajări și nevoile constatate în urma elaborării unor
studii de specialitate precum și pe baza dialogului cu utilizatorii
direcți ai spațiilor.

Modul de realizare a amenajărilor acestor tipuri de spații verzi trebuie să se
facă în acord cu statutul zonei din care fac parte.
Plantații pe lot.
Având în vedere existența unei vegetații cu caracterul preponderent pomicol,
este necesară monitorizarea atacurilor de boli și dăunători specifici și
împiedicarea răspândirii acestora către vegetația din cadrul zonelor cu
locuințe colective.
Alte recomandări referitoare la modul de amenajare a spațiilor verzi
Perspective valoroase. Prin amenajarea vegetației de aliniament și / sau a
spațiilor vezi aferente instituțiilor publice se va avea în vedere punerea în
valoare a clădirilor monumente istorice și a imobilelor cu o valoare
arhitecturală ridicată. În acest sens se va acorda o atenție deosebită
vegetației înalte amplasate în zonele cu perspective valoare asupra Cetății
Sighișoara.
Iluminat arhitectural. Elaborarea unui studiu privind iluminatul public și
decorativ / arhitectural pentru spațiile plantate de interes public sau aferente
instituțiilor publice sau a monumentelor istorice existente în zona istorică.
Sistemul de iluminat va urmări să pună în valoare elementele vegetale
valoroase, monumentele de for public integrate în spațiile plantate, accesele,
trasee pietonale, clădirile publice, clădiri monumente istorice sau clădiri cu
valoare arhitecturală mare și alte elementele importante ale spațiului public.
Mobilier urban. În cadrul spațiilor verzi publice opțiunile referitoare la
mobilierul urban (bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat etc.) trebuie să
ilustreze modurile posibile de utilizare diferențiată a spațiilor. Mobilierul urban
trebuie să fie integrat în diferitele tipuri de spații verzi, dând în același timp
coerența necesară întregului ansamblu de spații. În felul acesta rezultă spații
publice plantate particularizate, adaptate nevoilor comunităților locale și
relaționate cu statutul de patrimoniu natural protejat și cu rolul de
reprezentare deținut la nivel de cartier, zonal sau municipal. Utilizarea unor
elemente de mobilier urban diferențiate pe tipuri de spații poate oferi identitate
și pot contribui la crearea de repere și ușurarea orientării în spațiu.
Este necesară realizarea de accese multiple către spațiile plantate de interes
public a persoanelor cu dizabilități sau a cărucioarelor de copii. Accesele
trebuie multiplicate acolo unde este cazul și relaționate cu țesutul urban,
facilitând și încurajând deplasările pietonale sau velo.
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2.12.

Protecția patrimoniului cultural și a peisajului

Zonele Construite Protejate -zonele construite protejate “reprezintă
obiective de interes public, remarcabile din punct de vedere arhitectural,
urbanistic, arheologic, artistic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului
cultural și au un rol important în păstrarea memoriei culturale.” (Ordinul
562/2003).
În cadrul componentei care vizează regimul juridic de protecție a patrimoniului
construit și natural se au în vedere următoarele direcții de acțiune:
▪

Revizuirea și completarea Listei Monumentelor istorice pentru a clarifica
și detalia componența unor imobile înscrise

▪

Revizuirea Listei Monumentelor istorice pentru a completa descrierea și
localizarea unor monumente de arhitectură și situri arheologice

▪

Revizuirea Listei Monumentelor istorice pentru a elimina imobile înscrise
în categoria monumentelor de arhitectură care nu mai există

▪

Revizuirea valorii de patrimoniu a unor imobile înscrise în LMI, provenite
din modificări ale arhitecturii clădirilor

▪

Stabilirea corectă a limitelor siturilor și rectificarea pozițiilor înregistrate
eronat în LMI și RAN

▪

Evaluarea limitei zonei de protecție a Sitului înscris în L.P.M. și
modificarea acesteia acolo unde este cazul

▪

Definirea zonei de vizibilitate a bunului înscris în L.P.M.

▪

Delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice și siturilor
arheologice înscrise în LMI

▪

Delimitarea zonelor de protecție a siturilor arheologice înscrise în RAN

▪

Delimitarea zonelor de protecție a siturilor arheologice neclasate,
descoperite prin periegheză

▪

Definirea Zonelor Construite Protejate din Municipiul Sighișoara:
delimitarea ZCP din Satul Hetiur; modificarea și completarea ZCP
Sighișoara existente

▪

Definirea și delimitarea Zonelor Istorice de Referință și a Subzonelor
Istorice de Referință

▪

Definirea zonei cu potențial arheologic reperat aferentă Centrului Istoric
al Municipiului Sighișoara

În cadrul prezentului studiu au fost delimitate două Zone Construite Protejate:
ZCP Sighișoara și ZCP Hetiur.
Din punct de vedere al regimului propus de protecție a patrimoniului construit,
prin P.U.G. Municipiul Sighișoara sunt protejate următoarele zone ale
teritoriului intravilan și a celui extravilan:
▪

Orașul Sighișoara – aproape o treime a orașului este inclusă în ZCP
Sighișoara, Zona de protecție a bunului înscris în L.P.M. sau zone de
protecție ale monumentelor istorice și siturilor arheologice

▪

Satul Hetiur este protejat aproape integral prin intermediul ZCP Hetiur

▪

Teritoriul extravilan: protecție parțială legată de prezența bunurilor de
patrimoniu arheologic.
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Din punct de vedere al regimului propus de protecție a patrimoniului construit,
prin P.U.G. Municipiul Sighișoara sunt protejate următoarele zone ale
teritoriului intravilan și a celui extravilan:
▪

Siturile de interes comunitar Natura 2000

▪

Rezervațiile naturale protejate prin Legea 5/2000

▪

Zona de protecție a peisajului, aferentă bunului înscris în L.P.M., propusă
prin prezenta documentație de urbanism

2.12.1. Delimitarea sitului înscris în Lista Patrimoniului Mondial, a zonei
sale de protecție (zona tampon)
Bunului înscris în Lista Patrimoniului Mondial
În urma realizării ridicării topografice aferente actualizării P.U.G. Municipiul
Sighișoara, în anul 2019, s-a optat pentru introducerea unor modificări minore
în ceea ce privește limitele sitului:
▪

prin rectificarea limitelor prin includerea în întregime a parcelelor care
formează frontul sudic al str. 1 Decembrie 1918 / Piața Hermann Oberth /
Str. Ilarie Chendi (utilizarea limitelor de proprietate ca principal reper
pentru delimitare)

▪

Rectificarea limitei de sud a sitului pentru a se opri pe aliniamentul sudic
al str. Ilarie Chendi, pe limitele de proprietate. Această delimitare se face
conform informațiilor furnizate de Institutul Național al Patrimoniului.

▪

În lungul Str. Morii și Str. Anton Pann și str. Vârtejului, limita bunului este
trasată pe aliniamentul parcelor, excluzând suprafețele care aparțin
circulațiilor publice. Această delimitare se face conform informațiilor
furnizate de Institutul Național al Patrimoniului.

▪

În zona de est se propune corectarea limitei bunului pentru a include
frontul de NV al str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-15, până la intersecția cu
Str. Octavian Goga și frontul de SE al str. 1 Decembrie 1918 nr 2-10.
Aceasta este o modificare care survine doar la nivel grafic, pentru a
rectifica dezacordul existent în Dosarul de Înscriere în L.P.M. 1999, între
partea scrisă (care include imobilele în cauză) și partea desenată (care
nu include imobilele în cauză).

În acest context, suprafața exactă a bunului înscris în L.P.M. este de 33,0710
ha.
Zona tampon (zona de protecție) a bunului înscris în Lista Patrimoniului
Mondial
În conformitate cu informațiile furnizate de către Institutul Național al
Patrimoniului, se propune extinderea zonei tampon (zona de protecție a
bunului înscris în L.P.M.) din următoarele deziderate: definirea unui areal
uniform de protecție a Cetății Sighișoara; includerea zonelor învecinate Cetății
pe întreg perimetrul său și eliminarea enclavelor formate în partea de vest și
la nord de râul Târnava Mare; includerea zonelor de țesut urban constituit
până la finalul sec. XIX și începutul sec. XX.
În conformitate cu informațiile furnizate de către Institutul Național al
Patrimoniului, se propune extinderea zonei tampon (zona de protecție a
bunului înscris în L.P.M.) după cum urmează:
▪

includerea celor două ansambluri de locuințe colective amplasate pe
malul nordic al Râului Târnava Mare, între Str. Libertății și Str. Andrei
Șaguna

▪

includerea arealului amplasat la NV de Cetate, până la Pârâul Șaeș care
s-a dezvoltat începând cu sfârșitul sec. XIX
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▪

Extinderea limitei nordice pentru a include frontul sudic al Str. Nouă

▪

Rectificarea limitei existente pentru a include limitele posterioare ale
parcelelor in conformitate cu ridicarea topografică realizată în 2019,
aferentă prezentei documentații de urbanism.

▪

Limitarea zonei la sud de teritoriul aferent căii ferate

▪

Extinderea limitei nordice pentru a include podul peste Râul Târnava
Mare aferent Str. Libertății și teritoriul cuprins între str. Târnavei și Râul
Târnava Mare

Prin extinderea zonei de protecție a bunului înscris în L.P.M. sunt îndeplinite
următoarele deziderate:
▪

sunt incluse în zona de protecție suprafețele ce au următoarele atribute:
sunt vizibile de pe suprafața bunului; sunt vizibile împreună cu acesta.

▪

Zona de protecție este exterioară bunului înscris în L.P.M.

▪

Zona de protecție include arealele în care acțiunea factorilor naturali și
antropici poate avea un impact negativ direct asupra bunului înscris în
L.P.M.

Suprafața zonei tampon propuse (zona de protecție a bunului înscris în
L.P.M.) este de 166,50 ha.
Zona de vizibilitate a Cetății Sighișoara. Zona de protecție a peisajului
Peisajul urban – conform Convenției europeana a peisajului, adoptată la
Florența în 2000, ratificată de România prin Legea nr. 451/2002, “peisajul
desemnează o parte a teritoriului perceput ca atare de către populație, al
cărui caracter este rezultatul acțiunilor și interacțiunilor factorilor naturali
și/sau umani.” Peisajul istoric urban, parte a patrimoniului este definit,
conform Recomandărilor UNESCO privind peisajul istoric urban, noiembrie
2011, astfel: “Peisajul istoric urban” este zona urbană rezultată din
sedimentarea istorică a valorilor și caracteristicilor naturale, care depășește
noțiunea de „centru istoric” sau „ansamblu”, incluzând un context urban mai
larg, care cuprinde și vecinătatea sa geografică”.
Orașul Sighișoara și fortificația amplasată pe Dealul Cetății s-au dezvoltat în
relație directă cu elementele de cadru natural: amplasarea primelor fortificații
pe o zonă înaltă, în arealul Citadelei și ulterior extinderea așezării pe
platforma înaltă amplasată la baza Dealului Școlii; extinderea Orașului de Jos
în raport cu elementele de cadru natural existente – văile cursurilor de apă și
dealurile adiacente. Aceste direcții de dezvoltare istorică a așezării în corelare
cu cadrul natural reprezintă un element specific așezării care trebuie
conservat și valorificat.
În acest sens, aferent bunului înscris în L.P.M. si zonei de protecție (zona
tampon) a acestuia se propune realizarea unei zone de protecție a peisajului.
Această zonă are rolul să protejeze teritoriul vizibil din Cetatea Sighișoara și
să protejeze zonele și punctele din care Cetatea este vizibilă, care oferă
perspective interesante asupra Cetății Sighișoara ca ansamblu construit sau
asupra unor elemente-reper din Cetate, cum sunt Turnul cu Ceas, Biserica
din Deal, Primăria Sighișoara ș.a.
Zona de protecție a peisajului, asemeni zonei de protecție a bunului înscris în
L.P.M. este constituită din suprafața de teren în care acțiunea factorilor
naturali și antropici poate avea un impact negativ direct asupra bunului, cu
următoarele efecte10:
Prodomus SA, Urbana SA, Metodologie de delimitare şi instituire a zonelor
protejate de interes naţional pentru monumente şi situri arheologice situate în
10
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▪

Distrugerea bunurilor construite și/sau a bunurilor naturale și construite
generatoare de sit sau incluse în acesta;

▪

Încetarea sau degradarea activităților sau/și prezenței umane;

▪

Poluarea mediului cu efecte asupra bunului și zonei sale de protecție;

▪

Degradarea peisajului;

▪

Împiedicarea perceperii calităților bunului sau a peisajului.

În ceea ce privește modul de percepere a peisajului, există grade de
vizibilitatea în funcție de distanța la care sunt amplasate zonele de interes.
Conform Metodologiei de delimitare și instituire a zonelor protejate11 se
disting următoarele zone, de percepere a peisajului:
▪

Distanța de 1 km este distanța maximă de perceptibilitate a peisajului;
capacitatea de distingere a volumelor și detaliilor, culorilor și nuanțelor
acestora, posibilă de la distanța de max. 1000 metri

▪

distingerea siluetelor formațiunilor geologice luminate de soare este
posibilă de la o distanță de maximum 2000 metri; siluetele celor
întunecate se confundă cu cerul

În cadrul studiului peisagistic aferent prezentei documentații de urbanism a
fost determinată o zonă de vizibilitate a Cetății calculată în baza unui model
matematic, prin utilizarea unei aplicații GIS care ține cont de treptele de
înălțime ale terenului.
În prima fază a fost realizat un model 3D al terenului cu trepte de înălțime la
un interval de 25 m. Mențiune: simularea tridimensională nu ține cont de
existența fondului construit și de existența vegetației înalte ci doar de
configurația reliefului. Ulterior au fost amplasați doi observatori, unul în Piața
Cetății pe platforma Dealului Cetății și un observator pe Dealul Școlii. Prin
simularea matematică au rezultat două anvelopante care reprezintă zonele
vizibile din Cetate, din cele două puncte. Având în vedere relieful deluros al
Municipiului Sighișoara, au rezultat două zone de vizibilitate neregulate care
se opresc la barierele naturale reprezentate de dealurile mai înalte amplasate
în vecinătate. Prin unirea acestor două anvelopante a rezultat o zona de
protecție a peisajului, zonă care este vizibilă din Cetatea Sighișoara.
Zona de protecție a peisajului include următoarele valori ale patrimoniului
construit, cultural și peisager:
▪

Cetatea Sighișoara și Dealul Cetății pe care aceasta este amplasată;
Orașul de Jos – țesutul istoric al acestuia; zona construită amplasată în
vale râului Târnava Mare. Aceste zone sunt incluse pentru valorificarea
valențelor lor peisagere sau pentru menajarea unor perspective și puncte
de privire importante; în particular, au fost stabilite zonele de vizibilitate
din și către principalele bunuri de patrimoniu care alcătuiesc bunul înscris
în L.P.M.;

▪

Urmărirea marginilor unor elemente naturale în virtutea funcției lor de
„ecran vizual” care limitează privirea observatorului: versanții dealurilor
învecinate și parțial văile cursurilor de apă adiacente

extravilan, beneficiar: MDLPL, 2002, capitolul: „Definirea, stabilirea și
zonelor protejate” (autori: arh. Șerban Popescu-Criveanu, arh. Irina
Criveanu).
11 Prodomus SA, Urbana SA, Metodologie de delimitare şi instituire
protejate de interes naţional pentru monumente şi situri arheologice
extravilan, beneficiar: MDLPL, 2002, capitolul: „Definirea, stabilirea și
zonelor protejate” (autori: arh. Șerban Popescu-Criveanu, arh. Irina
Criveanu).

instituirea
Popescua zonelor
situate în
instituirea
Popescu-
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▪

zona de vizibilitate se extinde în partea de est în lungul văii râului
Târnava Mare, înglobând polderul aferent acestuia din Comuna Vânători.

Aceasta este zona în care reglementările urbanistice, operațiunile asupra
cadrului natural și lucrările de construire trebuie să țină cont de impactul pe
care aceste intervenții îl au asupra modului în care este percepută zona din
Cetatea Sighișoara. De asemenea, relieful deluros și tendința de amplasare a
clădirilor pe versanții dealurilor conduce la o mai mare expunere a
intervențiilor antropice și la o vizibilitate ridicată a acestora de pe Dealul
Cetății și nu numai.
În cadrul teritoriului intravilan, zona de protecție a peisajului se va transpune,
în etapa de reglementări urbanistice, pe limite de proprietate și includerea în
întregime a parcelelor intersectate de limita zonei de vizibilitate pentru a se
putea defini un regim unitar de protecție a peisajului pentru toate imobilele
incluse în aceasta. Aceste limite vor urmări, în cadrul teritoriului extravilan,
delimitări reperabile pe teren (cursuri de apă, căi de acces și limite de
parcele). În cazurile în care cursurile de apă, drumurile sau alte căi de acces
se vor utiliza ca limite, se va folosi limita cea mai îndepărtată a acestora în
raport cu bunul înscris în L.P.M..
În acest sens, reglementările urbanistice vor avea în vedere următoarele:
▪

Restricționarea materialelor de construcție utilizate, în special pentru
realizarea acoperișurilor;

▪

Reglementarea formei acoperișurilor în termeni de înclinații, rupere de
pantă, moduri de juxtapunere a volumelor etc

▪

Reglementarea volumetriilor clădirilor și gabaritul acestora pentru a se
încadra în caracteristicile arhitecturii tradiționale săsești.

▪

Reglementarea modului în care sunt amplasate și configurate eventuale
accente de înălțime amplasate în oraș, sau pe dealurile învecinate,
precum și arhitectura acestora și materialele de construcții utilizate

▪

Menținerea și protejarea peisajului variat alcătuit din zone împădurite,
care alternează cu zone de pășuni, fânețe, terenuri agricole și văi
aferente cursurilor de apă.

2.12.2. Revizuirea și completarea Listei Monumentelor Istorice
Din punct de vedere al patrimoniului construit, protejat prin legislația
națională, se propun o serie de măsuri de rectificare și modificare a Listei
Monumentelor Istorice.
Este necesară rectificarea pozițiilor înregistrate eronat în LMI a siturilor
arheologice de la pozițiile nr. 234-239, Situl arheologic de la Viilor și
monumentele care îl compun (MS-I-s-A-15446 - MS-I-m-A-15446.05) sunt
localizate greșit Acestea se află în localitatea Viilor, localitate componentă a
Municipiului Sighișoara, pe Dealul Viilor, în partea de NE a Municipiului
Sighișoara, pe malul drept al râului Târnava Mare.
Prezentul studiu preia propunerea INP de extindere a poziției LMI 712 / MS-IIa-A-15805 ”Ansamblu fortificații: intrarea fortificată, Turnul cu Ceas, Turnul
Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Frânghierilor, Turnul Măcelarilor și
Bastionul Castaldo, Turnul Cojocarilor, Turnul Croitorilor, Turnul Cizmarilor,
Turnul Fierarilor, curtinele” și introducerea unor subpoziții în cadrul LMI pentru
a include individual fiecare element al ansamblului – turnuri, bastioane și
segmente de zid de incintă, totalizând 25 subpoziții:
1. Turnul cu Ceas, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.01
2. Intrarea fortificată cu Galeria doamnelor bătrâne, cod LMI propus
MS-II-a-A-15805.02
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3. Zidul de incintă între Turnul cu Ceas și Turnul Fierarilor, cod LMI
propus MS-II-a-A-15805.03
4. Turnul Fierarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.04
5. Zidul de incintă între Turnul Fierarilor și inflexiunea din dreptul
Primăriei, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.05
6. Zidul de incintă între inflexiunea din dreptul Primăriei și Turnul
Cizmarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.06
7. Vechiul zid de incintă din dreptul Turnul Cizmarilor, cod LMI propus
MS-II-a-A-15805.07
8. Turnul Cizmarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.08
9. Zidul de incintă între Turnul Cizmarilor și Turnul Croitorilor, cod LMI
propus MS-II-a-A-15805.09
10. Turnul Croitorilor cu fragmentele fostului bastion, cod LMI propus
MS-II-a-A-15805.10
11. Zidul de incintă între Turnul Croitorilor și Turnul Cojocarilor, cod LMI
propus MS-II-a-A-15805.11
12. Turnul Cojocarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.12
13. Zidul de incintă între Turnul Cojocarilor și Turnul Măcelarilor, cod LMI
propus MS-II-a-A-15805.13
14. Turnul Măcelarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.14
15. Bastionul Măcelarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.15
16. Zidul de incintă între Turnul Măcelarilor și Turnul Frânghierilor, cod
LMI propus MS-II-a-A-15805.16
17. Turnul Frânghierilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.17
18. Zidul de incintă între Turnul Frânghierilor și Școala Veche, cod LMI
propus MS-II-a-A-15805.18
19. Bastionul Castaldo, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.19
20. Fragmente ale zidului de incintă între Bastionul Castaldo și Turnul
Cositorarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.20
21. Turnul Cositorarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.21
22. Bastionul Cositorarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.22
23. Zidul de incintă între Turnul Cositorarilor și Turnul Tăbăcarilor cu
Galeria arcașilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.23
24. Turnul Tăbăcarilor, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.24
25. Zidul de incintă între Turnul Tăbăcarilor și Intrarea fortificată cu
Galeria doamnelor bătrâne, cod LMI propus MS-II-a-A-15805.25
În ceea ce privește poziția LMI 713 / MS-II-s-A-15806, ”Centrul istoric al
municipiului Sighișoara, incluzând zona înscrisă în Lista Patrimoniului
Mondial” se propune separarea în două poziții / subpoziții separate a bunului
înscris în L.P.M. și a zonei adiacente acestuia, restul teritoriului centrului
istoric al municipiului Sighișoara. Aceasta diferențiere este necesară pentru a
exista o corespondență cu mai clară cu Lista Patrimoniului Mondial și cu
conținutul HG nr. 493/2004.
Se propune revizuirea LMI și verificarea poziției din teren a plăcuțelor de
semnalare a imobilelor înscrise în LMI pentru a clarifica adresele
monumentele istorice înscrise: cod LMI 917 / MS-II-m-B-16022, Casă, azi

74

Întreprinderea Viei și Vinului, Str. Teculescu Horia 34-38; în prezent plăcuța
de semnalare a M.I. este amplasată pe imobilul Str. Teculescu Horia 32. Se
propune revizuirea acestei poziții LMI și dacă este cazul, în baza unor studii
de specialitate ulterioare, inițiate de instituțiile responsabile, extinderea
poziției pentru a include în totalitate ansamblul: casa pivnicerului (Str.
Teculescu Horia 32), restaurantul cu depozitele de vin, fabrica de bere și
birouri (Str. Teculescu Horia 34-38), conform informațiilor furnizate de
Primăria Municipiului Sighișoara.
Se propune clarificarea situației poziției LMI 830 / MS -II - m - B -15931, casă
str. Moților nr. 19, având în vedere faptul că în prezent imobilul nu există în
teren.
Se consideră necesară reevaluarea stării imobilului Str. Axente Sever nr. 57,
poziție LMI 872 / MS-II-m-B-15975.
Se propune revizuirea LMI astfel încât descrierea sau denumirea imobilelor
să reflecte situația actuală din teren în ceea ce privește tipurile de activități
desfășurate în imobilele respective. Un exemplu în acest sens este poziția
LMI 799 / MS-II-m-A-15895, Str. Cositorarilor 12, descrisă în LMI ca spațiu
comercial, această clădire fiind în prezent secretariatul Școlii Piața Muzeului
3-4.
Este necesară corectarea adresei poștale aferente poziției 873 / MS-II-a-B15977, Uzina electrică, din Str. Șaguna Andrei, mitropolit 8 în Str. Șaguna
Andrei, mitropolit 8, 8A, 8B pentru a corespunde descrierii imobilului: uzina,
birourile, corpul central.
În cazul poziției LMI 988 / MS-III-m-A-1608, Turnul "La Chip” Se propune
completarea adresei după cum urmează: ”La Podei, Str. Cornești intersecție
cu str. Nicolae Filipescu”.
Se propune actualizarea LMI în ceea ce privește poziția LMI 990 / MS-III-mB-16085: Bustul lui Ilarie Chendi. În conformitate cu LMI acesta este
amplasat în Grădina Publică. În prezent bustul nu este momentan pe
domeniul public. Conform informațiilor furnizate de Primăria Municipiului
Sighișoara, bustul va montat în domeniul public, la o dată ulterioară, încă
necunoscută, pe un amplasament diferit de cel specificat în LMI 2015.
2.12.3. Revizuirea și completarea RAN
Se propune corectarea localizării unor situri arheologice înscrise în R.A.N. în
mod eronat în interiorul teritoriului administrativ la Municipiului Sighișoara.
Acestea, conform informațiilor furnizate prin Studiul arheologic aferent acestei
documentații, sunt amplasate în localitățile învecinate: Situl arheologic înscris
la poziția 114523.10 ”Așezarea eneolitică de la Sighișoara - Valea Dracului.
Punct situat pe o vale laterală la S de Târnava Mare, în dreapta pârâului
"Valea Dracului" se află în comuna Albești.
Se propune modificarea descrierii siturilor arheologice înscrise în Repertoriul
Arheologic Național pentru a se putea realiza o mai bună localizare în teren a
acestora precum și asocierea cu Lista Monumentelor Istorice, acolo unde
este cazul, după cum urmează:
▪

Situl arheologic înscris la poziția 114523.131, se va completa în
descriere cu adresa imobilului, după cum urmează: ”Casa Fronius de la
Sighișoara. Casa se află în Cetate, Str. Str. Cositorarilor nr. 5-7”

▪

Situl arheologic înscris la poziția 114523.132, se va completa în
descriere cu adresa imobilului, după cum urmează: ” Situl arheologic de
la Sighișoara - str. Consiliul Europei nr. 6”
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▪

Situl arheologic înscris la poziția 114523.130, se va completa în
descriere cu adresa imobilului, după cum urmează: ”Biserica Mănăstirii
de la Sighișoara. Biserica se află în Cetatea Sighișoara, Piața Muzeului
8”

▪

Situl arheologic înscris la poziția 114523.06, se va completa în descriere
cu adresa imobilului, după cum urmează: ” Biserica din Deal de la
Sighișoara, Str. Scării, nr. 10”

Se propune înscrierea în RAN (și, după caz, în LMI, dacă cercetările
arheologice conduc la această decizie), în cazul următoarelor situri
arheologice:
▪

Cartierul Aurel Vlaicu, punctul ”La Grajduri” sau ”La Saivane”

▪

Punct Ferma Șoromiclea

▪

Valea Dracului, punctul ”La podul de beton”

▪

Cartier Rora (în apropierea ramificației spre satul Stejăreni)

▪

Cartierul Plopilor, punctul ”Herțeș”

▪

Cart. Ana Ipătescu, str. Câmpului, punctul ”Platoul Câmpului”

▪

Cartier Miron Neagu, punctul La Leu”

▪

Zona Șoromiclea, punctul ”Ouldbrich”

▪

Zona Sub Podmoale, în apropierea castrului roman

▪

Valea Cânepii, punctul ”Fundătura” sau ”Henyeschburg” ori ”Heidenburg”

▪

Cartierul Hetiur, punctul la ”Podul Pipeanului”

▪

Cartierul Aurel Vlaicu, punctul ”La Glimei” – așezare;

▪

Zona Venchi, Punct ”La fermă”

2.12.4. Delimitarea Zonelor Construite Protejate (Z.C.P.) din Municipiul
Sighișoara
Zona Construită Protejată Sighișoara
În cadrul prezentei documentații de urbanism este propusă o nouă limită
pentru Zona Construită Protejată Sighișoara care are la bază limita ZCP
stabilită prin PUZ ZCP 1997 și ține cont de limitele zonei de protecție a
bunului înscris în L.P.M., propunere INP și de limita sitului ”Centrul Istoric al
Municipiului Sighișoara”, cod LMI 713 / MS-II-s-A-15806 asupra căreia au
fost aplicate următoarele amendamente:
▪

Rectificarea limitelor în conformitate cu limitele parcelelor rezultate din
ridicarea topografică 2019 aferentă prezentei documentații de urbanism;
eliminarea unor parcele care nu fac parte din frontul aferent str. Mihai
Eminescu / O. Iosif / G. Coșbuc / N. Iorga.

▪

Extinderea zonei protejate în partea de est pentru a include fronturile str.
Horia Teculescu până la nr. 177, în conformitate cu situl urban ”Centrul
istoric al municipiului Sighișoara, incluzând zona înscrisă în Lista
Patrimoniului Mondial” înscris în LMI 2015, poziția 713 / MS-II-s-A-15806.
Oportunitatea includerii în ZCP a acestei porțiuni a str. Horia Teculescu
provine și din faptul că această zonă s-a format încă din sec. XVI. În
cadrul ZCP este inclus și frontul estic al str. Codrului, în prelungirea
frontului străzii deja inclus în ZCP existent.

▪

Extinderea zonei protejate în partea de SV pentru a include fronturile str.
Păstorilor.

▪

Extinderea limitei de vest a sitului până la pârâul Șaeș
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▪

Extinderea limitei de nord pentru a include frontul sudic al Str. Nouă și
imobilele de pe frontul estic al Str. Târnavei, până la râul Târnava Mare

▪

Extinderea limitei de NV pentru a include cele două ansambluri de
locuințe colective amplasate pe malul nordic al râului Târnava Mare

▪

Includerea râului Târnava Mare și a spațiului verde de protecție a
acestuia, segmentul cuprins între Podul rutier Str. Libertății și podul
pietonal adiacent magazinului Sigma

▪

Extinderea limitei de est pentru a include în întregime frontul estic al Str.
Gheorghe Lazăr

Zona Construită Protejată Sighișoara înglobează în întregime bunul înscris în
L.P.M., zona tampon (zona de protecție) a bunului înscris în L.P.M. și sitului
urban ”Centrul Istoric al Municipiului Sighișoara”, cod LMI 713 / MS-II-s-A15806. În acest fel ZCP Sighișoara se transformă într-o anvelopantă a
zonelor cu patrimoniul cultural și natural valoros, identificate în funcție de
criterii variate și protejate prin diferite acte legislative.
Zona Construită Protejată Sighișoara propusă are o suprafață de 181,75 ha,
în timp ce Zona Construită Protejată Sighișoara existentă (rectificată pentru a
se suprapune peste limitele parcelelor rezultate din ridicarea topografică
2019), are o suprafață de 151,1143 ha.
Zona Construită Protejată Sighișoara propusă cuprinde bunuri de patrimoniu
cultural de interes internațional, confirmate prin înscrierea în L.M.I.
(monumente istorice, valori de patrimoniu de interes național), situri
arheologice monumente istorice de interes național și local, transpuse prin
ansambluri urbane, situri urbane, monumente de arhitectură, monumente de
for public, monumente funerare precum și alte bunuri de patrimoniu
arheologic clasate RAN sau fără regim juridic de protecție.
Zona Construită Protejată Sighișoara propusă cumulează următoarele
principale calități:
▪

Zonă protejată construită naturală și construită de interes național și
internațional

▪

Zonă cu o mare densitate de valori culturale și arhitecturale

▪

Zonă cu patrimoniu arheologic reperat

▪

Zonă cu elemente de cadru natural valoros și spații plantate

Global, Zona Construită Protejată Sighișoara are scopul de a proteja teritoriul
și componentele sale din mai multe puncte de vedere: urbanistic, prin
conservarea țesutului urban medieval specific săsesc și modern specific
arealului; arhitectural prin protejarea fondului construit valoros și prin
reglementarea intervențiilor noi pentru a menține caracterul zonei; cultural
prin conservarea structurii urbane și a patrimoniului construit realizat de sași
în decurs de cca 8 secole; peisager prin protejarea și valorificarea
elementelor de cadru natural care au generat conformarea actuală a orașului.
Protecția urbanistică efectivă se va realiza după aprobarea unei documentații
de urbanism P.U.Z. pentru teritoriul actualizat al ZCP Sighișoara.
Zona Construită Protejată Hetiur
Prin prezenta documentație de urbanism se propune delimitarea și instituirea
Zonei Construite Protejate Hetiur.
În cazul Satului Hetiur nu a fost considerată necesară delimitarea unei zone
de protecție a peisajului.
Zona Construită Protejată Hetiur are o suprafață de 24,86 ha.
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În cadrul ZCP Hetiur sunt cuprinde elemente de patrimoniu construit,
neclasat, care în totalitatea lor formează o zonă omogenă, unitară care
reflectă caracteristicile așezărilor rurale tipice săsești și în care se păstrează
conformarea gospodăriilor tipice săsești.
Clasarea în Lista monumentelor istorice a acestor gospodării nu este, pentru
moment, considerată necesară.
Protecția urbanistică efectivă se va realiza după aprobarea unui P.U.Z. și
R.L.U. pentru teritoriul Zonei Construite Protejate Hetiur.
2.12.5. Delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice și
servituțile de protecție a monumentelor istorice
În cadrul teritoriului administrativ al Municipiului Sighișoara sunt identificate
următoarele categorii de monumente istorice înscrise în LMI și situri
arheologice, pentru care delimitarea zonelor de protecție este condiționată de
poziția acestora și existența altor valori de patrimoniu:
▪

Monumente istorice înscrise în LMI amplasate în teritoriul intravilan,
în interiorul limitei ZCP Sighișoara propusă / Zona de protecție a
bunului înscris în L.P.M. propusă/ situl urban Centrul Istoric
Sighișoara (cod LMI 713/ MS-II-s-A-15806)

În cazul acestor monumente / situri arheologice nu sunt delimitate zone de
protecție ale acestora, existând deja o Zonă Construită Protejată.
Un caz aparte îl reprezintă monumentele istorice amplasate la limita ZCP
Sighișoara (în interiorul sau exteriorul acesteia), pentru care raza de protecție
se extinde doar în afara ZCP Sighișoara.
▪

Monumente istorice / situri arheologice înscrise în LMI amplasate în
teritoriul intravilan, în exteriorul limitei ZCP Sighișoara propusă /
Zona de protecție a bunului înscris în L.P.M. propusă / situl urban
Centrul Istoric Sighișoara (cod LMI 713/ MS-II-s-A-15806)

Zonele de protecție a monumentelor istorice și siturilor arheologice amplasate
în intravilan, amplasate în afara exteriorul limitei ZCP Sighișoara propusă /
Zona de protecție a bunului înscris în L.P.M. propusă / situl urban Centrul
Istoric Sighișoara (cod LMI 713/ MS-II-s-A-15806), au fost delimitate, în cadrul
prezentului studiu, asigurând perceperea nealterată a monumentului istoric
(monument de arhitectură, monument de for public, ansamblu urban), în
conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001.
În cazul monumentelor istorice cuprinse în teritoriul intravilan al Municipiului
Sighișoara, zonele de protecție au fost stabilite în cadrul prezentului studiu,
pornind de la raza de protecție de 100 m stabilită prin lege. Limita zonei de
protecție a fost trasată urmărind limitele parcelelor și limitele domeniului
public.
Clădirile și amenajările existente din acest areal au rolul de a menține cadrul
natural, fondul arhitectural și spațiul urban.
În același timp, intervențiile în cadrul zonei de protecție se supun, conform
Legii 422/2001, aceluiași regim de protecție ca și monumentul istoric aferent.
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2.12.6. Delimitarea zonelor grevate de servituți arheologice
Zonă cu patrimoniu arheologic reperat.
Cf. OG 43/2000, Art. 2(h): "prin zonă cu patrimoniu arheologic reperat se
înțelege terenul delimitat conform legii, în care urmează să se efectueze
cercetări arheologice pe baza informațiilor sau a studiilor științifice care atestă
existența subterană sau subacvatică de bunuri de patrimoniu arheologic,
susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural național. Până la finalizarea
cercetării arheologice și luarea măsurilor corespunzătoare de protecție și de
punere în valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protecție ale siturilor
arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt totodată și zone cu
potențial arheologic reperat". Art. 4(9): "Autorizarea lucrărilor de construire
sau desființare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat se aprobă numai
pe baza și în conformitate cu avizul MCC".
În perimetrul Centrului Istoric al Municipiului Sighișoara (cod LMI 713 / MS-IIs-A-15806 ) este definită zona cu patrimoniu arheologic reperat. Acest areal
cuprinde vestigii arheologice din perioada medievală aferente așezării
săsești, din perioade succesive de evoluție a zonelor componente.
Zona cu patrimoniu arheologic reperat include Cetatea Sighișoara, Orașul de
Jos, Cartierul Cornești, parțial Cartierul amplasat la Vest de Cetate și
Cartierul de la Nord de Târnava Mare.
În acest areal sunt înglobate principalele zone în care s-a dezvoltat locuirea în
perioada medievală și pre-modernă.
Zonele de protecție ale siturilor arheologice
Pentru toate siturile arheologice identificate prin studiul arheologic, au fost
stabilite zonele de protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001:
▪

Pentru siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor
Istorice și aflate în intravilan, raza de protecție este de 100 m;

▪

Pentru siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor
Istorice și aflate în extravilan, raza de protecție este de 500 m;

▪

Pentru siturile arheologice care nu sunt incluse în Lista
Monumentelor Istorice, evidențiate sau nu în Repertoriul
Arheologic Naţional, aflate în exteriorul zonei cu patrimoniu
arheologic reperat, raza de protecție este de 50 m.

Razele de protecție sunt calculate față de limitele imobilelor care cuprind
bunurile protejate. În cazul siturilor arheologice ale căror suprafețe nu au
putut fi stabilite, razele sunt calculate față de punctul central al descoperirii
arheologice, localizat conform Studiului arheologic.
În teritoriul siturilor arheologice și al zonelor de protecție ale acestora, orice
lucrări de construire vor fi precedate de efectuarea unei cercetări arheologice
preventive; în aceste zone, autorizația de construire se va baza, după caz, pe
avizul Ministrului Culturii (grupa A) sau pe avizul D.J.C. Mureș (grupa B).
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2.12.7. Reglementări urbanistice referitoare la teritoriul administrativ al
Mun. Sighișoara
Prin P.U.G. și R.L.U. se vor urmări limitarea construirii în extravilan și
stabilirea riguroasă a modului de construire în intravilan, în consonanță cu
modul de construire tradițional precum și conservarea fondului construit
valoros.
▪

conservarea fondului construit valoros se realizează prin două
mecanisme, care corespund unor etape succesive de planificare:



Stabilirea, la nivelul P.U.G., a unei liste a construcțiilor a căror
desființare este interzisă (monumente istorice, situri și ansambluri
urbane înscrise în LMI);



Stabilirea, la nivelul P.U.G., a limitelor Zonelor Construite Protejate
Sighișoara și Hetiur menite să protejeze țesutul urban caracteristic
așezărilor săsești.

▪

Asigurarea continuității modului de construire tradițional se
realizează prin mai multe atitudini:



Conservarea modului de ocupare a parcelei, prin:



stabilirea unor benzi de construibilitate, acolo unde dimensiunile
parcelelor necesită acest lucru, în care pot fi autorizate clădirile
pentru locuit și anexele gospodărești și limitarea construirii în
exteriorul acestei limite; zona de fund a parcelelor fiind rezervată
utilizărilor agricole;



stabilirea modului de utilizare parcelei;



stabilirea modului de așezare pe parcelă adecvat pentru clădirile
principale și cele secundare și a modului de acces pe parcelă și în
clădire, în concordanță cu tipurile dezvoltate în timp;



stabilirea distanțelor dintre clădiri și limitele parcelelor și a distanțelor
dintre corpurile de clădire;



stabilirea modului de așezare a clădirilor în raport cu aliniamentul, în
funcție de specificul zonei, păstrând imaginea urbană și tipul de front
specific fiecărei zone (continuu, discontinuu, mixt),



Conservarea gradului de ocupare a parcelei, pentru fiecare zonă și
subzonă care prezintă caracter unitar, prin:



stabilirea unui număr maxim de niveluri supraterane;



stabilirea gabaritului maxim al construcțiilor (dimensiunile clădirilor,
modul de acoperire, înălțimile la coamă și la cornișă, panta
acoperișului, ș.a.).



limitarea numărului de clădiri principale care pot fi amplasate pe o
parcelă în funcție de destinația acesteia



stabilirea modului de așezare a clădirilor principale pe parcelă, în
raport cu clădirile existente pentru a conserva modul tradițional de
dezvoltare a gospodăriilor



Conservarea modului de construire tradițional, prin reglementarea
alcătuirii volumelor, configurația șarpantelor, a materialelor și
finisajelor și prin recomandarea urmăririi bunelor practici de
construire în zonă.
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2.12.8. Regimul de construire în zonele protejate
Regimul de construire viitor ține seama de caracteristicile tipologice întâlnite
în zonele și subzonele istorice de referință definite în cadrul prezentului
studiu, pe care le perpetuează, adaptându-le evoluției tehnicilor constructive
și reglementărilor actuale.
Având în vedere regimul de protecție aferent centrului istoric al Municipiului
Sighișoara, sit urban grupa valorică A și existența Bunului înscris în L.P.M. și
a zonei de protecție a acestuia, construirea în aceste areale este condiționată
de obținerea avizului MC în conformitate cu actele normative în vigoare, în
scopul conservării imaginii și siluetei urbane, a clădirilor și amenajărilor
existente, a tipologiei parcelarului.
Stabilirea precisă a restricțiilor și permisivităților de intervenție asupra fiecărui
imobil inclus în zonele construite protejate Sighișoara și Hetiur precum și în
zonele de protecție ale monumentelor istorice se face pe baza unui Plan
Urbanistic Zonal.
2.12.9. Alte măsuri de protecție și reabilitare, recomandări
a.

Măsuri operaționale în elaborarea reglementărilor urbanistice

▪

Determinarea unităților teritoriale de referință din cadrul ZCP Sighișoara,
având la bază limitele Zonelor Istorice de Referință.

▪

Conservarea elementelor de specific local, prin reglementări care vizează
menținerea modului de construire cu materiale locale pentru clădiri și
împrejmuiri, interzicerea tratării cromatice nespecifice locului, menținerea
tramei stradale și conservarea pavajelor tradiționale și încurajarea
ocupațiilor tradiționale ale locuitorilor.

b.

Alte măsuri de protecție a patrimoniului construit / natural

▪

Reabilitarea spațiilor publice (fâșii plantate, spații verzi de tip scuar,
vegetație de aliniament, spații verzi aferente cursurilor de apă), cu
conservarea calităților naturale, culturale și peisagere ale acestora;.

▪

Conservarea și reabilitarea clădirilor monumente istorice și a clădirilor
reprezentative pentru așezarea săsească, cu valoare de patrimoniu, care
adăpostesc instituții și servicii publice (școli, muzee, instituții ale
administrației locale, spitale ș.a.); repunerea în uz (cu eventuale
modificări funcționale) a clădirilor fără utilizare (de exemplu: teatru de
vară).

▪

Măsuri care intră în aria de competentă a Ministerului Culturii / Institutului
Național al Patrimoniului, în asociere cu autoritățile administrației publice
locale (Consiliul Județean, Consiliul Local):


Realizarea și implementare Programului de monitorizare, gestiune și
protecție a bunului înscris în .L.P.M., conform legislației în vigoare;



Planul de control



Continuarea procesului de cercetare și/sau restaurare a imobilelor
înscrise în L.M.I., R.A.N. și a celorlalte bunuri de patrimoniu
arheologic din teritoriul administrativ.
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2.13.

Patrimoniu arheologic. Recomandări, restricții, permisivități și
obligații

1. Puncte cu potențial arheologic de interes maxim
Considerăm că punctele cu potențial arheologic de interes maxim sunt acele
obiective care prin ansamblul informațiilor oferite (localizare, punct și formă de
relief, tip, categorie, suprafață, inventar, conexiuni culturale, stare de
conservare ș.a.) sunt relevante pentru istoria locală, regională și națională, în
cadrul uneia sau a mai multor epoci/perioade istorice.
Indiferent de acțiunile anterioare (naturale sau antropice) valoarea de
integritate, autenticitate și unicitate a acestor puncte nu a fost compromisă,
rămânând, în egală măsură, situri paradigmatice pentru înțelegerea locuirilor
trecute și spații de verificare și investigare pentru arheologii generațiilor
viitoare.
Zona Dealul Turcului Wietenberg (așezare fortificată și spațiul ritualic)
Recomandări:
▪

Catalogarea sitului, în cadrul P.U.G. Sighișoara, ca rezervație
arheologică (ocrotită, pe al cărui teritoriu nu se pot face transformări
datorită importanței sale istorice și științifice), sub denumirea de ”Așezare
din epoca bronzului, eponimă pentru Cultura Sighișoara-Wietenberg
(1800-1300 î.Hr.) și davă reprezentativă pentru epoca fierului - La Tene
(sec. II î.Hr. – I d.Hr.) în bazinul mijlociu al Târnavei Mari”.

▪

Amplasarea unor panouri de informare și semnalizare a sitului, în pași de
apropiere, pe toate căile de acces către acesta.

▪

Amenajarea unui parc arheologic tematic.

▪

Stabilirea unei zone de protecție de 100 m. pentru așezarea fortificată,
pornind de jur împrejur de la delimitarea naturală stabilită la baza botului
de deal, și de 200 m în spațiul ritualic, dezvoltat către nord, în
continuarea platoul superior, după fostul șanț de apărare.

Interdicții:
În zona de protecție este interzisă:
▪

orice fel de construcție, cu excepția celor menționate la recomandări și
permisivități;

▪

schimbarea destinației de folosință actuală, cu excepția mențiunilor de la
permisivități;

▪

orice fel de săpătură, indiferent de dimensiunile ei, efectuate sub firul
ierbii pe teritoriul sitului și în zona de protecție a acestuia, fără o
autorizație a comisiei naționale de arheologie și în lipsa unui arheolog
autorizat în acest sens;

▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

stâne și ocoale;

▪

campări și activități de picnic;

▪

depozitări de orice fel;

▪

orice fel de altă intervenția fără autorizația Direcție Generale Arhitect Șef
a Municipiului Sighișoara
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Permisivități:
▪

amenajarea unor poteci de acces, doar pe sol și numai pe trasee
propuse, agreate și avizate de arheologi, în principal de cei care au fost
implicați direct în cercetarea sitului;

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
și în puncte stabilite de arheologi familiarizați cu obiectivul, pe baza unor
proiecte avizate de către Comisia Națională de Arheologie și Comisia
Națională a Monumentelor Istorice;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

▪

cosirea pășunatului și toaletarea vegetației;

Obligații:
▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

Cartografierea săpăturii și a ruinelor descoperite;

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția Generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara

Zona Podmoale (Castru și Vicus militarii)
▪

Recomandări:

▪

Catalogarea sitului, în cadrul P.U.G. Sighișoara, ca rezervație
arheologică (ocrotită, pe al cărui teritoriu nu se pot face transformări de
nici un fel, datorită importanței sale istorice și științifice), sub denumirea
de ”Castrul roman și Vicus militarii de la Sighișoara – Podmoale. Epoca
romană și post-romană”.

▪

Sondaje arheologice preventive privind delimitarea orizontului de locuire;

▪

Amplasarea unor panouri de semnalizare și informare a sitului în pași de
apropiere, pe toate căile de acces către acesta.

▪

Stabilirea unei zone de protecție delimitată de cursul râului Târnava
Mare la nord, est și vest, și drumul rural de la sud.

Interdicții:
În zona protejată și de protecție este interzisă:
▪

orice fel de construcție, cu excepția celor menționate la recomandări și
permisivități;

▪

schimbarea destinației actuale pentru orice altă folosință a terenului, cu
excepția mențiunilor de la recomandări și permisivități;

▪

orice fel de intervenție, indiferent de dimensiunile ei, efectuate sub firul
ierbii (cu excepția porțiunilor transformate în arabil – dar nu mai mult de
0,5 m,) pe teritoriul sitului și în zona de protecție a acestuia, fără o
autorizație a comisiei naționale de arheologie și în lipsa unui arheolog
autorizat în acest sens;
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▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

stâne și ocoale;

▪

campări și activități de picnic;

▪

depozitări de orice fel;

▪

orice fel de altă intervenția fără autorizația Direcție Generale Arhitect Șef
a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

amenajarea unor poteci de acces, doar pe sol și numai pe trasee
propuse, agreate și avizate de arheologi.

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
și în puncte stabilite de arheologi familiarizați cu obiectivul, pe baza
unor proiecte avizate de către Comisia Națională de Arheologie și
Comisia Națională a Monumentelor Istorice;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

▪

cosirea pășunatului, toaletarea vegetației și lucrări arabile (doar acolo
unde acestea au fost deja efectuate)

Obligații:
▪

Cartografierea săpăturii și a ruinelor descoperite

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția generală Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara

Sitului multi-stratificat de la Dealul Viilor (așezare și necropolă)
Recomandări:
▪

Catalogarea sitului, în cadrul P.U.G. Sighișoara, ca rezervație
arheologică (ocrotită, pe al cărui teritoriu nu se pot face transformări de
nici un fel, datorită importanței sale istorice și științifice), sub denumirea
de ”Situl multi-stratificat de la Sighișoara – Dealul Viilor. Așezare și
necropolă” ( Sec. XI î.Hr. – Sec XII d. Hr.)

▪

Sondaje arheologice preventive privind delimitarea orizontului cultural de
locuire;

▪

Amplasarea unor panouri de informare și semnalizare a sitului (”Situl
multi-stratificat de la Sighișoara – Dealul Viilor. Așezare și necropolă (
Sec. XI î.Hr. – Sec XII d. Hr.) în pași de apropiere, pe toate căile de
acces către acesta.

▪

Stabilirea unei zone de protecție delimitată de cursul râului Târnava
Mare la sud, liziera de pădure la nord, drumul către fabrica de cărămidă
și Cartierul Viilor spre vest și la 500 m de la limita de est a ultimelor
descoperiri din zona necropolei.
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Interdicții:
În zona protejată și de protecție este interzisă:
▪

orice fel de construcție, cu excepția celor menționate la recomandări și
permisivități;

▪

schimbarea destinației actuale pentru orice altă folosință a terenului, cu
excepția mențiunilor de la recomandări și permisivități;

▪

orice fel de intervenție, indiferent de dimensiunile ei, efectuate sub firul
ierbii (cu excepția porțiunilor transformate în arabil – dar nu mai mult de
0,5 m,) pe teritoriul sitului și în zona de protecție definită, fără o
autorizație a comisiei naționale de arheologie și în lipsa unui arheolog
autorizat în acest sens;

▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

stâne și ocoale;

▪

campări și activități de picnic;

▪

depozitări de orice fel;

▪

orice fel de altă intervenția fără autorizația Direcție Generale Arhitect Șef
a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
și în puncte stabilite de arheologi familiarizați cu obiectivul, pe baza
unor proiecte avizate de către Comisia Națională de Arheologie și
Comisia Națională a Monumentelor Istorice;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

▪

cosirea pășunatului, toaletarea vegetației și lucrări arabile, acolo unde
acestea au fost deja efectuate;

Obligații:
▪

Cartografierea săpăturii și a ruinelor descoperite;

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.

Memoriu general – Versiune preliminară

85

Zona protejată înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO)
Recomandări:
▪

Catalogarea sitului, în cadrul P.U.G. Sighișoara, ca spațiu de maxim
interes arheologic, sub denumirea de ”Zona protejată înscrisă în Lista
Patrimoniului Mondial (UNESCO)”

▪

În funcție de rezultatele cercetărilor arheologice, acolo unde este posibil,
vechile ruine vor fi marcate în pavaj;

Interdicții:
În zona protejată este interzisă:
▪

excavarea cu mijloace mecanice în spații neafectate de săpături
anterioare;

▪

orice fel de intervenție până la minus 0,5 m sub nivelul actual de călcare
în spațiile deschise, publice ori private, indiferent de scop, fără
supraveghere și asistență arheologică de specialitate;

▪

orice fel de intervenție până la minus 0,3 m sub nivelul actual de călcare
în spațiile închise (pivnițe, subsoluri, demisoluri ș.a.), publice ori private,
indiferent de scop, fără supraveghere și asistență arheologică de
specialitate;

▪

excavarea mai adâncă de 0,5 m sub nivelul actual de călcare, în spații
închise sau deschise, pe suprafețe mai mari de 1,5x1,5m fără săpătură
arheologică preventivă, efectuată de către un specialist autorizat. În
funcție de rezultate, săpătura se poate extinde până când se consideră
că s-a realizat documentarea și descărcarea completă de sarcină
istorică, pe seama beneficiarului.

▪

prin excepție, pe traseele cunoscute ale utilităților (apă, gaz, electricitate
ș.a.) săpăturile de intervenție se pot efectua, în limita aliniamentului și
numai până la fundul de șanț săpat anterior, numai cu o supraveghere
arheologică de specialitate;

▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

orice fel de altă intervenție fără autorizația Direcție Generale Arhitect Șef
a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

întreținerea, igienizarea și amenajarea spațiilor închise și deschise, fără
modificări de planimetrie a terenului, cu acordul prealabil al Direcției
Generale Arhitect Șef din cadrul Municipiului Sighișoara;

▪

amenajarea unor poteci, alei și alte căi pietonale de acces și cunoaștere
a obiectivului, numai pe sol și doar pe trasee propuse, agreate și
avizate;

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
și în puncte stabilite de specialiști familiarizați cu obiectivul, pe baza
unor proiecte avizate de către Comisia Națională de Arheologie și
Comisia Națională a Monumentelor Istorice;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

▪

toaletarea vegetației;
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Obligații:
▪

Cartografierea săpăturilor și a ruinelor descoperite;

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.

Puncte cu potențial arheologic de interes primar
Considerăm că punctele cu potențial arheologic de interes prioritar sunt acele
obiective care prin ansamblul informațiilor oferite (localizare, punct și formă de
relief, tip, categorie, suprafață, inventar, conexiuni culturale diverse, stare de
conservare ș.a.) sunt relevante mai ales pentru istoria locală și zonală, în
cadrul uneia sau a mai multor epoci/perioade istorice.
În cazul acestor situri, acțiunile anterioare (naturale ori antropice) nu au atins
ori nu au compromis valoarea de integritate, autenticitate și unicitate,
rămânând în continuare paradigmatice pentru înțelegerea locuirilor trecute,
dar și spații de verificare și investigare pentru arheologii generațiilor viitoare.
Centrul istoric Sighișoara (exclusiv zona înscrisă în Lista patrimoniului
Mondial)
Recomandări:
▪

În funcție de rezultatele cercetărilor arheologice, acolo unde este posibil,
vechile ruine vor fi marcate în pavaj;

Interdicții:
▪

excavarea cu mijloace mecanice în spații neafectate de săpături
anterioare;

▪

orice fel de intervenție până la minus 0,3 m sub nivelul actual de călcare
în spațiile închise (pivnițe, subsoluri, demisoluri ș.a.), publice ori private,
indiferent de scop, fără supraveghere și asistență arheologică de
specialitate, în cazul monumentelor istorice;

▪

excavarea mai adâncă de 0,5 m sub nivelul actual de călcare, în spații
închise sau deschise, pe suprafețe mai mari de 1,5x1,5m, în cazul
monumentelor istorice, fără săpătură arheologică preventivă, efectuată
de către un specialist autorizat. În funcție de rezultate, săpătura se poate
extinde până la până când se consideră că s-a realizat documentarea și
descărcarea completă de sarcină istorică, pe seama beneficiarului.

▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

orice fel de altă intervenția fără autorizația Direcție Generale Arhitect Șef
a Municipiului Sighișoara
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Permisivități:
▪

întreținerea, igienizarea și amenajarea spațiilor închise și deschise, fără
modificări de planimetrie a terenului, cu acordul prealabil al Direcției
Generale Arhitect Șef din cadrul Municipiului Sighișoara.

Obligații:
▪

Cartografierea săpăturii și a ruinelor descoperite;

▪

În cazul unor cercetări arheologice, publicarea obligatorie a rezultatelor
constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat următoare din
Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru fiecare campanie în
parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Înscrierea în Repertoriul Arheologic Național (RAN) a punctelor cu
potențial arheologic confirmat prin sondaje și cercetări arheologice de
specialitate.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.

Monumente diverse înscrise în LMI, aflate în intravilan dar în afara centrului
istoric Sighișoara (Turnulețul “La Chip, Linia ferată îngustă BrădeniSighișoara, Biserica evanghelică din Hetiur, Biserica Buna Vestire – Hetiur)
Recomandări:
▪

Includerea punctelor în Planul Urbanistic General ca spații cu potențial
arheologic presupus.

▪

Sondaje arheologice preventive privind delimitarea orizontului cultural
sau de locuire;

▪

Stabilirea unui spațiu de protecție arheologică a monumentelor de 100 m
jur-împrejurul acestora.

▪

În funcție de rezultatele unor cercetări arheologice ulterioare, acolo unde
este cazul și unde este posibil, vechile ruine vor fi marcate în pavaj;

Interdicții:
▪

excavarea cu mijloace mecanice mai mult de minus 0,20 m sub nivelul
actual de călcare în spațiul de protecție a monumentelor;

▪

excavarea până la minus 0,5 m sub nivelul actual de călcare în spațiul de
protecție a obiectivelor fără supraveghere arheologică de specialitate

▪

excavarea mai adâncă de 0,5 m sub nivelul actual de călcare, în spațiul
de protecție, pe suprafețe mai mari de 1,5 x 1,5 m, fără săpătură
arheologică preventivă, efectuată de către un specialist autorizat. În
funcție de rezultate, săpătura se poate extinde până când se consideră
că s-a realizat documentarea și descărcarea completă de sarcină
istorică, pe seama beneficiarului.

▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;
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▪

orice fel de altă intervenția fără autorizația Direcției Generale Arhitect Șef
a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

întreținerea, igienizarea și amenajarea spațiilor închise și deschise, fără
modificări de planimetrie a terenului, cu acordul prealabil al Direcției
Generale Arhitect Șef din cadrul Municipiului Sighișoara;

▪

amenajarea unor poteci, alei și alte căi pietonale de acces și cunoaștere
a obiectivelor, amenajate numai pe sol și doar pe trasee propuse,
agreate și avizate de arheologi,

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
și în puncte stabilite specialiști familiarizați cu obiectivul, pe baza unor
proiecte avizate de către Comisia Națională de Arheologie și Comisia
Națională a Monumentelor Istorice;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

Obligații:
▪

Toaletarea vegetației;

▪

Cartografierea săpăturilor de orice fel și a ruinelor descoperite;

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Înscrierea în Repertoriul Arheologic Național (RAN) a punctelor cu
potențial arheologic confirmat prin sondaje și cercetări arheologice de
specialitate.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.

Cartier Șoromiclea – Punctul La Fermă, Cartier Aurel Vlaicu – Punctul La
Grajduri sau La Saivane, Cartierul Venchi – Punctul La Fermă
Recomandări:
▪

Includerea punctelor în Planul Urbanistic General ca spații cu potențial
arheologic identificat.

▪

Sondaje arheologice preventive privind delimitarea orizontului cultural
sau de locuire;

▪

Stabilirea unui spațiu de protecție arheologică a monumentelor de 100 m
jur-împrejurul acestora.

▪

În funcție de rezultatele unor cercetări arheologice ulterioare, acolo unde
este cazul și unde este posibil, vechile ruine vor fi marcate în teren;
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Interdicții:
▪

excavarea cu mijloace mecanice mai mult de minus 0,20 m sub nivelul
actual de călcare în spațiul punctului cu potențial arheologic identificat

▪

excavarea până la minus 0,5 m sub nivelul actual de călcare în spațiul
punctului cu potențial arheologic identificat fără supraveghere
arheologică de specialitate

▪

excavarea mai adâncă de 0,5 m sub nivelul actual de călcare, în spațiul
punctului cu potențial arheologic identificat, pe suprafețe mai mari de 1,5
x 1,5 m, fără săpătură arheologică preventivă, efectuată de către un
specialist autorizat. În funcție de rezultate, săpătura se poate extinde
până când se consideră că s-a realizat documentarea și descărcarea
completă de sarcină istorică, pe seama beneficiarului.

▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

orice fel de altă intervenția fără autorizația Direcției Generale Arhitect Șef
a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

întreținerea, și igienizarea punctelor cu potențial arheologic identificat
fără modificări de planimetrie a terenului, cu acordul prealabil al Direcției
Generale Arhitect Șef din cadrul Municipiului Sighișoara, excepția făcând
activitățile funcției curente.

▪

amenajarea unor poteci, alei și alte căi pietonale de acces și cunoaștere
a obiectivelor, numai pe sol;

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
și în puncte stabilite, pe baza unor proiecte avizate de către Comisia
Națională de Arheologie

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

Obligații:
▪

Cartografierea săpăturilor de orice fel și a ruinelor descoperite;

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Înscrierea în Repertoriul Arheologic Național (RAN) a punctelor cu
potențial arheologic confirmat prin sondaje și cercetări arheologice de
specialitate.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția Generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.
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Sighișoara - Punctul Pârâul Hotarului
Situl arheologic de la Sighișoara – Pârâul Hotarului reprezintă unul dintre cele
mai discutate obiective rurale din epoca romană.
Recomandări:
▪

Includerea punctelor în Planul Urbanistic General ca spații cu potențial
arheologic identificat.

▪

Schimbarea destinației de folosință din arabil în pășune;

▪

Sondaje arheologice preventive privind delimitarea orizontului cultural;

▪

Stabilirea unui spațiu de protejare arheologică a sitului, delimitat de
liziera pădurii, Pârâul Hotarului și drumul spre satul Șaeș.

Interdicții:
▪

excavarea cu mijloace mecanice mai mult de minus 0,20 m sub nivelul
actual de călcare în spațiul punctului cu potențial arheologic identificat

▪

excavarea până la minus 0,5 m sub nivelul actual de călcare în spațiul
punctului cu potențial arheologic identificat fără supraveghere
arheologică de specialitate

▪

excavarea mai adâncă de 0,5 m sub nivelul actual de călcare, în spațiul
punctului cu potențial arheologic identificat, fără săpătură arheologică
preventivă, efectuată de către un specialist autorizat. În funcție de
rezultate, săpătura se poate extinde până când se consideră că s-a
realizat documentarea și descărcarea completă de sarcină istorică, pe
seama beneficiarului.

▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

stâne și ocoale;

▪

loc de campare și picnic;

▪

case de vacanță;

▪

locuire;

▪

parcare;

▪

depozite pe suprafață;

▪

orice fel de altă intervenție fără autorizația Direcției Generale Arhitect Șef
a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

întreținerea, igienizarea și amenajarea spațiului cu potențial arheologic
identificat fără modificări de planimetrie a terenului, cu acordul prealabil
al Direcției Generale Arhitect Șef din cadrul Municipiului Sighișoara;

▪

amenajarea unor poteci, alei și alte căi pietonale de acces și cunoaștere
a obiectivului, numai pe sol;

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
și în puncte stabilite cu avizul Comisiei Națională de Arheologie;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.
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Obligații:
▪

Cartografierea săpăturilor de orice fel;

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Înscrierea în Repertoriul Arheologic Național (RAN) a punctelor cu
potențial arheologic confirmat prin sondaje și cercetări arheologice de
specialitate.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția Generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.

Puncte cu potențial arheologic de interes secundar
Considerăm că punctele cu potențial arheologic de interes secundar sunt
acele obiective identificate prin periegheză, care prin ansamblul informațiilor
oferite (localizare, punct și formă de relief, tip, categorie, suprafață, inventar,
conexiuni culturale diverse, stare de conservare ș.a.) sunt relevante mai ales
pentru istoria locală și zonală, în cadrul uneia sau a mai multor epoci/perioade
istorice.
În cazul acestor situri, acțiunile anterioare (naturale ori antropice) au afectat
parțial valoarea lor de integritate, autenticitate și unicitate, dar pot încă păstra
o încărcătură istorică relevantă pentru înțelegerea locuirilor trecute și spații de
verificare și investigare pentru arheologii generațiilor viitoare.
Sat Hetiur –La Șipote;
Recomandări:
▪

Includerea punctelor în Planul Urbanistic General ca spații cu potențial
arheologic identificat.

▪

Sondaje arheologice preventive privind delimitarea orizonturilor culturale;

▪

Stabilirea unor spații de atenționare arheologică pe o suprafață circulară
de 500 m, cu centrul în punctul toponimic de referință.

Interdicții:
▪

Schimbarea destinației actuale a terenului până la epuizarea arheologică
a sitului;

▪

excavarea manuală sau mecanică până la minus 0,5 m sub nivelul actual
de călcare în spațiul punctului cu potențial arheologic identificat fără
supraveghere arheologică de specialitate. În funcție de rezultate,
săpătura se poate extinde până când se consideră că s-a realizat
documentarea și descărcarea completă de sarcină istorică, pe seama
beneficiarului.

▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

case de vacanță sau de locuit fără descărcare arheologică și raport
arheologic de specialitate;
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▪

parcare, fără descărcare arheologică și raport arheologic de specialitate;

▪

orice fel de altă intervenție constructivă fără autorizația Direcției Generale
Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

întreținerea, igienizarea și amenajarea spațiului cu potențial arheologic
identificat fără modificări de planimetrie a terenului, cu acordul prealabil
al Direcției Generale Arhitect Șef din cadrul Municipiului Sighișoara;.

▪

amenajarea unor poteci, alei și alte căi pietonale de acces și cunoaștere
a obiectivului, numai pe sol;

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu avizul Comisiei
Naționale de Arheologie;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

Obligații:
▪

Cartografierea săpăturilor de orice fel și a ruinelor descoperite;

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Înscrierea în Repertoriul Arheologic Național (RAN) a punctelor cu
potențial arheologic confirmat prin sondaje și cercetări arheologice de
specialitate.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.

Cartierul Șoromiclea –(Dealul) Ouldbrich; Valea Cânepii - Handfau ori În
Fundătură; Valea Bendorfului.
Sunt două puncte fortificate (Dealul Ouldbrich și Handfau ori În Fundătură) și
o așezare deschisă(Valea Bendorfului), toate dispărute, aflate în zone fără un
potențial așteptat de urbanizare.
Recomandări:
▪

Includerea punctelor în Planul Urbanistic General ca spații cu potențial
arheologic identificat.

▪

Sondaje arheologice preventive privind delimitarea orizonturilor culturale;

▪

Stabilirea unor spații de protecție arheologică în funcție de cercetările
științifice preliminare.

Interdicții:
▪

schimbarea destinației actuale a terenurilor până la evaluarea
arheologică punctuală a acestora;

▪

excavări manuale ori mecanice fără supraveghere arheologică de
specialitate. În funcție de rezultate pot fi efectuate săpături extinse până
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când se consideră că s-a realizat documentarea și descărcarea completă
de sarcină istorică, pe seama beneficiarului.
▪

baleierea zonei cu detectoare de metale, în afara investigațiilor științifice
autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

case de vacanță sau de locuit fără raport arheologic de specialitate;

▪

parcare, fără raport arheologic de specialitate;

▪

orice fel de altă intervenție constructivă fără autorizația Direcției Generale
Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

întreținerea, igienizarea și amenajarea spațiului cu potențial arheologic
identificat fără modificări de planimetrie a terenului, cu acordul prealabil
al Direcției Generale Arhitect Șef din cadrul Municipiului Sighișoara;

▪

amenajarea unor poteci, alei și alte căi pietonale de acces și cunoaștere
a obiectivului, numai pe sol

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
avizul Comisiei Naționale de Arheologie;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

Obligații:
▪

Cartografierea săpăturilor de orice fel și a ruinelor descoperite;

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Înscrierea în Repertoriul Arheologic Național (RAN) a punctelor cu
potențial arheologic confirmat prin sondaje și cercetări arheologice de
specialitate.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.

Puncte cu potențial arheologic de interes terțiar
Cartierul Ana Ipătescu – Platoul Câmpului; Cartierul Miron Neagu –La Leu
sau Skariatin; Cartierul Plopilor –Herțeș; Cartierul Axente Sever – Punctul
Faltberg; Dealul Breite (Platoul Breite, Platoul Stejăriș, Kultenberg)
Punctele cu potențial arheologic de interes terțiar sunt acele obiective
identificate prin periegheză sau parțial investigate, care prin ansamblul
informațiilor oferite (localizare, punct și formă de relief, tip, categorie,
suprafață, inventar, conexiuni culturale diverse, stare de conservare ș.a.) sunt
relevante mai ales pentru istoria locală și zonală, în cadrul uneia sau a mai
multor epoci/perioade istorice.
În cazul acestor situri, locațiile nu mai pot fi decât aproximate iar acțiunile
anterioare (naturale ori antropice) au afectat fundamental valoarea lor de
integritate, autenticitate și unicitate, dar întâmplător mai pot păstra o anumită
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încărcătură istorică, fiind însă compromise pentru verificări și cercetări
arheologice.
Recomandări:
▪

Includerea punctelor în Planul Urbanistic General ca spații cu potențial
arheologic identificat.

Interdicții:
▪

orice fel de intervenție pe Platoul Breite (Platoul Breite, Platoul Stejăriș,
Kultenberg) fără supraveghere arheologică

▪

baleierea zonelor cu detectoare de metale, în afara investigațiilor
științifice autorizate și avizate conform legislației în vigoare;

▪

orice intervenție constructivă fără autorizația Direcție Generale Arhitect
Șef a Municipiului Sighișoara

Permisivități:
▪

întreținerea, igienizarea și amenajarea punctelor cu potențial arheologic
identificat fără modificări de planimetrie a terenului, cu acordul prealabil
al Direcției Generale Arhitect Șef din cadrul Municipiului Sighișoara;

▪

amenajarea unor poteci, alei și alte căi pietonale de acces și cunoaștere
a obiectivului;

▪

amplasarea de panouri informative în interiorul sitului, cu texte aprobate
avizul Comisiei Naționale de Arheologi;

▪

construcții ușoare și temporare, solicitate de arheologi și poziționate de
către aceștia în vederea organizării unui șantier de cercetare științifică.

Obligații:
▪

Cartografierea săpăturilor de orice fel și a ruinelor descoperite;

▪

În cazul unor noi cercetări arheologice, publicarea obligatorie a
rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în ediția imediat
următoare din Cronica cercetărilor arheologice din România, pentru
fiecare campanie în parte.

▪

În termen de cel mult trei luni calendaristice de la încheierea unei
campanii arheologice, raportul de săpătură va fi predat în format digital
Direcției Generale Arhitect Șef a Municipiului Sighișoara, iar materialul
arheologic descoperit (artefactele) vor fi predate Muzeului de Istorie
Sighișoara.

▪

Înscrierea în Repertoriul Arheologic Național (RAN) a punctelor cu
potențial arheologic confirmat prin sondaje și cercetări arheologice de
specialitate.

▪

Obligațiile de mai sus vor fi parte din autorizarea lucrărilor de intervenție
eliberată de către Direcția generală Arhitect Șef a Municipiului
Sighișoara.
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2.14.

Reglementări urbanistice. Regim de protecție. Permisivități și
restricții de intervenție asupra țesutului urban

Existența în Municipiul Sighișoara a bunului înscris în Lista Patrimoniului
Mondial – Centrul istoric Sighișoara, a condus la necesitatea definirii unu mod
unitar, coerent de intervenție asupra fondului construit din întreg teritoriul
intravilan al municipiului. În felul acesta se asigură conservarea și
valorificarea peisajului cultural valoros, se asigură o calitate crescută a
fondului construit, o imagine urbană coerentă, specifică așezărilor săsești
tradiționale care au continuat să se dezvolte în perioada premodernă,
modernă și contemporană. Se asigură un cadru prin care activitățile moderne,
necesare creșterii economice și dezvoltării sociale, se armonizează cu
valorile de patrimoniu construit și patrimoniu natural existente pe teritoriul
municipiului.
Tipurile de intervenții permise asupra țesutului urban sunt definite în funcție
de 3 macrozone urbane, fiecare din aceste macrozone fiind ulterior împărțite
în subzone în funcție de valoarea culturală complexă a acestora și în funcție
de gradul de protecție al acestora, generat de existența obiectivelor de
patrimoniu construit, protejate prin legislația națională.
Macrozonele în care este divizat teritoriul intravilan sunt următoarele:
▪

Zone Construite Protejate (Z.C.P.) propuse și zone de protecție ale
siturilor arheologice.

În aceste zone emiterea autorizației de construire este condiționată de
obținerea avizului Ministerului Culturii.
▪

Zona de protecție a peisajului construit (urban) – Cetatea Sighișoara.

Emiterea Autorizației de construire este condiționată de obținerea avizului
CTATU în cazul imobilelor aflate în afara Zonei Construite Protejate și a zonei
de protecție a siturilor arheologice
▪

Zonă construibilă aflată în afara zonei de protecție a peisajului construit Cetatea Sighișoara

Suplimentar, teritoriul extravilan a fost divizat în 3 categorii, în raport cu modul
de utilizare al terenurilor și cu valoarea peisagistică pe care aceste terenuri o
dețin:
▪

Terenuri predominant forestiere (păduri), cu valoare peisagistică mare

▪

Terenuri predominant agricole (pășuni, fânețe), cu valoare peisagistică
mare

▪

Terenuri predominant arabile, cu valoare peisagistică medie-mică

În funcție de valoarea culturală complexă și gradul de protecție specific,
definit pentru fiecare subzonă urbană, au fost definite tipurile de intervenții
permise asupra țesutului urban (fond construit, tramă stradală, parcelar),
după cum urmează:
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Sighișoara și localitățile componente
Zonă cu valoare culturala excepțională, cuprinde bunul înscris în L.P.M. şi
parțial, zona de protecție a Bunului înscris în L.P.M.,
Fond construit:
▪ se interzice desființarea corpurilor principale de clădire;
▪ intervenții de conservare-restaurare; intervenții de îmbunătățire a stării de
conservare;
▪ intervenții de eliminare a elementelor nocive sau a celor care diminuează
valoarea arhitecturală a clădirii, revenirea la aspectul inițial sau la etapa
reprezentativă a clădirii, cu obligativitatea realizării unei evaluări detaliate
a clădirilor in condițiile legii 422/2001;
▪ intervenții de asanare-extindere a corpurilor de clădire fără valoare;
▪ intervenții de desființare a corpurilor de cladire fără valoare cu
obligativitatea realizării unei evaluări detaliate a clădirilor in condițiile legii
422/2001
▪ intervenții de adăugare de corpuri de clădire/cladiri secundare,
amplasate în plan secund, cu obligativitatea respectării tipologiei de
așezare a clădirilor pe parcelă și modelarii arhitecturii in acord cu
arhitectura specifică, integrarea valorilor arhitecturale ale clădirii
principale si integrarea in caracteristicile zonei.
▪ orice intervenție asupra imobilelor monument istoric sau incluse în
situl urban / zona construită protejată, precum si inserarea de
constructii noi sau corpuri de cladire vor fi realizate in condițiile
legii 422/2001
Parcelar:
▪ menținerea parcelarului actual - sunt interzise operațiunile de
divizare, comasare sau parcelare.
▪ menținerea modului tradițional de amplasare a clădirilor pe parcelă.
▪ amplasarea corpurilor noi de clădire în cadrul benzilor de construibilitate /
zonei edificabile definita prin R.L.U. și conservarea grădinilor cu valoare
peisagistică.
Spații plantate:
▪ intervenții de conservare- restaurare;
▪ intervenții de restaurare peisagistică,
▪ intervenții de asanare-extindere a spațiilor plantate si a spatiilor minerale
care să aibă în vedere valoarea memorială a amplasamentului și
îmbunătățirea condițiilor de mediu;
▪ este interzisă amplasarea de construcții (inclusiv instalatii specifice
locurilor de joaca) in aceste spatii.
Tramă stradală (inclusiv spații publice pietonale):
▪ conservarea gabaritelor existente (sunt interzise operațiunile de lărgire a
străzilor);
▪ sunt permise operațiuni de înlocuire a materialului de rulaj, conservând
caracterul istoric al zonei;
▪ sunt permise operațiuni de modificare a profilului existent pentru a
răspunde cerințelor de mobilitate prevăzute prin PUG (amenajare piste
biciclete, amenajare stații transport public, amenajare spații pietonale).
Zonă cu valoare culturală foarte mare, cuprinsă în situl urban si în zona de
protecție a Bunului înscris în L.P.M.
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Fond construit:
▪ se interzice desființarea corpurilor principale de clădire;
▪ intervenții de conservare-restaurare; intervenții de îmbunătățire a stării de
conservare;
▪ intervenții de eliminare a elementelor nocive sau cele care diminuează
valoarea arhitecturală a clădirii, revenirea la aspectul inițial sau la etapa
reprezentativă a clădirii, cu obligativitatea realizării unei evaluării
detaliate a clădirilor in condițiile legii 422/2001;
▪ intervenții de asanare-dezvoltare a corpurilor de clădire fără valoare;
▪ intervenții de desființare a corpurilor de cladire fara valoare' cu
obligativitatea realizării unei evaluării detaliate a clădirilor in condițiile legii
422/2001;
▪ intervenții de adăugare de corpuri de clădire izolate / alipite fată de
clădirea principală cu obligativitatea respectarii tipologiei tradiționale de
amplasare a clădirilor pe parcela si modelării arhitecturii in acord cu
arhitectura corpurilor principale, integrarea valorilor arhitecturale ale
clădirii principale si integrarea in caracteristicile zonei;
▪ orice intervenție asupra imobilelor monument istoric sau incluse în situl
urban / zona construită protejată, precum si inserarea de constructii noi
sau corpuri de cladire vor fi realizate in condițiile legii 422/2001.
Parcelar:
▪ menținerea parcelarului actual - sunt interzise operațiunile de divizare,
comasare sau parcelare.
▪ menținerea modului specific de amplasare a clădirilor pe parcelă;
▪ amplasarea corpurilor noi de clădire în cadrul benzilor de construibilitate /
zonei edificabile definita prin R.L.U.și conservarea grădinilor cu valoare
peisagistică.
Spații plantate:
▪ intervenții de conservare- restaurare;
▪ intervenții de restaurare peisagistica,
▪ intervenții de asanare-dezvoltare a spatiilor plantate si a spatiilor
minerale;
▪ intervenții de restructurare a spatiilor verzi cu obligativitatea dezvoltării in
acord cu specificul zonei si modul de utilizare al spațiului verde;
▪ este interzisă amplasarea de construcții (inclusiv instalații specifice
locurilor de joaca) in aceste spatii.
Tramă stradală:
▪ conservarea gabaritelor existente (sunt interzise operațiunile de lărgire a
străzilor);
▪ sunt permise operațiuni de înlocuire a materialului de rulaj, conservând
caracterul istoric al zonei;
▪ sunt permise operațiuni de modificare a profilului existent pentru a
răspunde cerințelor de mobilitate prevăzute prin P.U.G. (amenajare piste
biciclete, amenajare stații transport public, amenajare spații pietonale).
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Zonă cu valoare culturală mare, cuprinsă în situl urban si în zona de
protecție a Bunului înscris în L.P.M.
Fond construit:
▪ intervenții de conservare-restaurare; intervenții de îmbunătățire a stării de
conservare;
▪ intervenții de eliminare a elementelor nocive sau cele care diminuează
valoarea arhitecturală a clădirii, revenirea la aspectul inițial sau la etapa
reprezentativă a clădirii, cu obligativitatea realizării unei evaluării
detaliate a clădirilor in condițiile legii 422/2001;
▪ intervenții de asanare-extindere a corpurilor de clădire fără valoare;
▪ intervenții de desființare a corpurilor de cladire fără valoare, cu
obligativitatea realizării unei evaluării detaliate a clădirilor in condițiile legii
422/2001;
▪ intervenții de restructurare a fondului construit, cu obligativitatea integrării
valorilor culturale ale imobilelor vecine și integrarea în caracteristicile
zonei, respectării tipologiei tradiționale de amplasare a clădirilor pe
parcelă;
▪ orice intervenție asupra imobilelor monument istoric sau incluse în
situl urban / zona construită protejată, precum si inserarea de
construcții noi sau corpuri de cladire vor fi realizate in condițiile
legii 422/2001.
Parcelar:
▪ menținerea parcelarului actual - sunt interzise operațiunile de divizare,
comasare sau parcelare.
▪ menținerea modului specific de amplasare a clădirilor pe parcelă;
▪ amplasarea corpurilor noi de clădire în cadrul benzilor de construibilitate /
zonei edificabile definita prin R.L.U.și conservarea grădinilor cu valoare
peisagistică.
Spații plantate:
▪ intervenții de conservare-restaurare;
▪ intervenții de restaurare peisagistică,
▪ intervenții de asanare-dezvoltare a spatiilor plantate si a spatiilor
minerale;
▪ intervenții de restructurare a spatiilor verzi cu obligativitatea dezvoltării in
acord cu specificul zonei si modul de utilizare al spațiului verde;
▪ este interzisa amplasarea de construcții (inclusiv instalații specifice
locurilor de joaca) în aceste spatii.
Tramă stradală:
▪ conservarea gabaritelor existente (sunt interzise operațiunile de lărgire a
străzilor);
▪ sunt permise operațiuni de înlocuire a materialului de rulaj, conservând
caracterul istoric al zonei;
▪ sunt permise operațiuni de modificare a profilului existent pentru a
răspunde cerințelor de mobilitate prevăzute prin P.U.G. (amenajare piste
biciclete, amenajare stații transport public, amenajare spații pietonale)
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Zonă cu valoare culturală mică - zonă destructurată, dezvoltată în etape
începând cu perioada modernă, cuprinsă în situl urban si în zona de protecție
a bunului înscris în L.P.M., care necesită operațiuni de regenerare restructurare urbană.
Fond construit:
▪ intervenții de refuncționalizare a fondului construit;
▪ intervenții de restructurare a fondului construit, cu integrarea valorilor
culturale ale zonei;
▪ intervenții de asanare-dezvoltare a fondului construit fără valoare;
▪ intervenții de realizare de clădiri noi cu integrarea valorilor culturale ale
zonei.
▪ intervențiile asupra imobilelor vor fi realizate in condițiile legii 422/2001.
Parcelar:
▪ sunt permise operațiunile de divizare, comasare sau parcelare cu
respectarea caracteristicilor zonei privind dimensiunile și caracteristicile
parcelarului specificate în R.L.U.;
▪ sunt permise operațiuni de expropriere pe cauză de utilitate publică în
vederea realizării obiectivelor de circulații, amenajare de spații publice de
interes municipal.
Zonă cu valoare culturală medie, amplasată în zona de protecție a bunului
înscris în L.P.M. și în afara sitului urban
Fond construit:
▪ intervenții de conservare-restaurare a fațadelor si volumetriei cladirii;
intervenții îmbunătățire a stării de conservare;
▪ intervenții de remodelare a clădirilor cu integrarea valorilor culturale ale
imobilelor vecine
▪ intervenții de eliminare a corpurilor de clădire / elementelor nocive;
▪ intervenții de asanare-extindere a corpurilor de clădire fără valoare;
▪ intervenții de restructurare a fondului construit, cu obligativitatea integrării
valorilor culturale ale imobilelor vecine, integrarea în caracteristicile zonei
și a respectării tipologiei tradiționale de amplasare a clădirilor pe parcelă;
▪ intervenții de desființare a fondului construit cu obligativitatea realizării
unei evaluării a clădirilor in condițiile legii 422/2001.
▪ orice intervenție asupra imobilelor incluse în zona de protecție a bunui
înscris în L.P.M., precum si inserarea de constructii noi sau corpuri de
cladire vor fi realizate in condițiile legii 422/2001.
Parcelar:
▪ menținerea parcelarului actual - sunt interzise operațiunile de divizare,
comasare sau parcelare. Menținerea modului specific de amplasare a
clădirilor pe parcelă;
▪ amplasarea corpurilor noi de clădire în cadrul benzilor de construibilitate /
zonei edificabile definită prin R.L.U. și conservarea grădinilor cu valoare
peisagistică.
Tramă stradală:
▪ conservarea gabaritelor existente (sunt interzise operațiunile de lărgire a
străzilor);
▪ sunt permise operațiuni de înlocuire a materialului de rulaj, conservând
caracterul istoric al zonei;
▪ sunt permise operațiuni de modificare a profilului existent pentru a
răspunde cerințelor de mobilitate prevăzute prin PUG (amenajare piste
biciclete, amenajare stații transport public, amenajare spații pietonale).
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Zonă cu valoare culturală mică, cuprinde zona de protecție a monumentelor
istorice izolate înscrise în L.M.I., Situată în interiorul zonei construite protejate
(Z.C.P.) si în afara sitului urban / zonei de protecție a bunului înscris în L.P.M.
Fond construit
▪ intervenții de îmbunătățire a stării de conservare;
▪ intervenții de asanare-dezvoltare a corpurilor de clădire fără valoare;
▪ intervenții de restructurare a fondului construit, cu integrarea valorilor
culturale ale imobilelor vecine și respectarea modului specific de
amplasare a clădirilor pe parcelă;
▪ intervenții de desființare a fondului construit cu obligativitatea realizării
unei evaluării detaliate a clădirilor .
▪ orice intervenție asupra imobilelor va fi realizata in condițiile legii
422/2001.
Parcelar:
▪ sunt permise operațiunile de divizare, comasare sau parcelare cu
respectarea caracteristicilor zonei privind dimensiunile și caracteristicile
parcelarului specificate în R.L.U. aferent prezentului P.U.G.
▪ sunt permise operațiuni de expropriere pe cauză de utilitate publică în
vederea realizării obiectivelor de circulații, amenajare de spații publice de
interes municipal
▪ amplasarea corpurilor noi de clădire în cadrul benzilor de construibilitate /
zonei edificabile definită prin RLU și conservarea grădinilor cu valoare
peisagistică.
Zonă cu valoare culturală mică, cuprinsă în zona de protecție a siturilor
arheologice înscrise în L.M.I. (în afara sitului urban / zonei de protecție a
bunului înscris în L.P.M.)
▪ Intervenții de regenerare și restructurare urbană;
▪ intervenții de dezvoltare a fondului construit și de restructurare a
parcelarului în conformitate cu prevederile R.L.U. aferent prezentului
P.U.G.
▪ intervenții pe imobilele aflate în limita siturilor arheologice: intervențiile de
restructurare a fondului construit, intervențiile de realizare de construcții
noi și toate celelalte intervenții care afectează solul vor fi precedate de
cercetări arheologice preventive și descărcarea de sarcină arheologică /
stabilirea statutului juridic de protecție a descoperirilor arheologice (după
caz) în conformitate cu prevederile ordonanței 43/2000
▪ intervenții pe imobilele aflate în zona de protecție a siturilor arheologice:
intervențiile de restructurare a fondului construit, intervențiile de realizare
de construcții noi și toate celelalte intervenții care afectează solul vor fi
supravegheate arheologic în conformitate cu prevederile ordonanței
43/2000. În cazul în care vor fi identificate materiale arheologice se va
realiza descărcarea de sarcină arheologică a suprafeței de teren aferente
investiției propuse / se va modifica sau completa proiectul pentru
conservarea vestigiilor arheologice de valoare deosebită care nu pot fi
strămutate
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Zonă cu valoare culturală mică, amplasată în afara zonelor construite
protejate (Z.C.P.); se urmărește conservarea parcelarului
Fond construit:
▪ intervenții de conservare-restaurare a fațadelor și volumetriei clădirii;
▪ intervenții de restructurare/ desființare a fondului construit și realizare de
construcții noi, cu obligativitatea remodelării arhitecturii prin integrarea
valorilor caracteristice zonei, cu respectarea prevederilor referitoare la
volumetrie, regim de înălțime, finisaje, materiale, cromatică, specificate în
R.L.U. Aferent prezentului P.U.G;
▪ in cazul interventiei asupra unor imobile situate in zona de protectie a
unui monument istoric / sit arheologic, interventiile vor fi realizate in
condițiile legii 422/2001.
▪ obținerea avizului C.T.A.T.U. La faza D.T.A.C. / D.T.A.D. (zonă cuprinsă
în zona de protecție a peisajului construit "Cetatea Sighisoara", în afara
Z.C.P.)
Parcelar:
▪ menținerea parcelarului actual - sunt interzise operațiunile de divizare,
comasare sau parcelare.
▪ menținerea modului specific zonei de amplasare a clădirilor pe parcelă.
Spații plantate - vegetație de aliniament:
▪ intervenții de întreținere si regenerare a vegetației după proiecte
peisagistice speciale, inclusiv reconsiderarea elementelor de mobilier
urban.
Zonă care cuprinde ansamblurile de locuințe colective (fără valoare
culturală), inclusă în zona construită protejată (Z.C.P.).
Fond construit:
▪ intervenții îmbunătățire a stării de conservare;
▪ operațiuni de termoizolare; operațiuni de înlocuire a șarpantelor fără a
modifica volumetria inițială a clădirii;
▪ intervenții de conservare a fațadelor, respectând prevederile R.L.U.
aferent prezentului P.U.G. referitoare la materiale, culori, finisaje și tipuri
de tâmplărie permise;
▪ intervențiile asupra construcțiilor amplasate in interiorul zonei construite
protejate (Z.C.P.) vor fi realizate in condițiile legii 422/2001
Spații plantate:
▪ intervenții de asanare-dezvoltare a spatiilor plantate si a spatiilor
minerale; intervenții de întreținere si regenerare a vegetației după
proiecte peisagistice speciale, inclusiv reconsiderarea elementelor de
mobilier urban;
▪ intervenții de restructurare a spatiilor verzi cu obligativitatea dezvoltării in
acord cu specificul zonei si modul de utilizare al spațiului verde.
Tramă stradală:
▪ operațiuni de organizare a circulațiilor;
▪ intervenții de eliminare a garajelor și amenajare de parcări la sol;
intervenții de construire de parcări supraetajate in zonele situate in afara
zonei construite protejate (Z.C.P.)
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Zonă cu valoare culturală mică, cuprinsă în zona de protecție a peisajului
construit "Cetatea Sighisoara", în afara Z.C.P.
Fond construit:
▪ intervenții de restructurare/ desființare a fondului construit și realizare de
construcții noi, cu obligativitatea remodelării arhitecturii prin integrarea
valorilor culturale specifice arhitecturii tradiționale și integrarea
caracteristicilor zonei, cu respectarea prevederilor referitoare la
volumetrie, regim de înălțime, finisaje, materiale, cromatică, specificate în
R.L.U. aferent prezentului P.U.G.;
▪ obținerea avizului C.T.A.T.U. la faza D.T.A.C.
Parcelar:
▪ sunt permise operațiunile de divizare, comasare sau parcelare cu
respectarea caracteristicilor zonei privind dimensiunile și caracteristicile
parcelarului specificate în R.L.U. aferent prezentului P.U.G.
▪ sunt permise operațiuni de expropriere pe cauză de utilitate publică în
vederea realizării obiectivelor de circulații, amenajare de spații publice de
interes municipal.
Zonă fără valoare culturală, amplasată în afara zonelor protejate (Z.C.P.) si
in afara zonei de protectie a peisajului construit "Cetatea Sighișoara"
▪ intervenții de regenerare și restructurare urbană;
▪ intervenții de dezvoltare a fondului construit și de restructurare a
parcelarului în conformitate cu prevederile R.L.U. aferent prezentului
P.U.G.
Sat Hetiur
Zonă cu valoare culturală mare, cuprinsă în zona de protecție a
monumentelor istorice izolate înscrise în L.M.I. sau în afara zonelor construite
protejate
Fond construit:
▪ intervenții de conservare-restaurare; intervenții de îmbunătățire a stării de
conservare;
▪ intervenții de eliminare a elementelor nocive sau cele care diminuează
valoarea arhitecturală a clădirii, revenirea la aspectul inițial sau la etapa
reprezentativă a clădirii;
▪ intervenții de asanare-extindere a corpurilor de clădire fără valoare;
▪ intervenții de desființare a corpurilor de cladire fără valoare, cu
obligativitatea realizării unei evaluării detaliate a clădirilor;
▪ intervenții de restructurare a fondului construit, cu obligativitatea integrării
valorilor culturale ale imobilelor vecine și integrarea în caracteristicile
zonei, respectării tipologiei tradiționale de amplasare a clădirilor pe
parcelă;
▪ orice intervenție asupra imobilelor incluse în zona construită
protejată, precum si inserarea de constructii noi sau corpuri de
cladire vor fi realizate in condițiile legii 422/2001.
Parcelar:
▪ menținerea parcelarului actual - sunt interzise operațiunile de divizare,
comasare sau parcelare.
▪ menținerea modului specific de amplasare a clădirilor pe parcelă;
▪ amplasarea corpurilor noi de clădire în cadrul benzilor de construibilitate /
zonei edificabile definita prin R.L.U.și conservarea grădinilor cu valoare
peisagistică.
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Spații plantate - plantatii de aliniament:
▪ intervenții de conservare- restaurare;
▪ intervenții de restaurare peisagistica,
▪ intervenții de asanare-dezvoltare a spatiilor plantate si a spatiilor
minerale;
▪ intervenții de restructurare a spatiilor verzi cu obligativitatea dezvoltării in
acord cu specificul zonei si modul de utilizare al spațiului verde;
▪ este interzisă amplasarea de construcții (inclusiv instalatii specifice
locurilor de joaca) în aceste spatii.
Tramă stradală:
▪ conservarea gabaritelor existente (sunt interzise operațiunile de lărgire a
străzilor);
▪ sunt permise operațiuni de înlocuire a materialului de rulaj;
Zonă cu valoare culturală mică, cuprinde zona de protecție a monumentelor
istorice izolate înscrise în L.M.I., situată în interiorul zonei construite protejate
(Z.C.P.)
Fond construit
▪ intervenții de restructurare a fondului construit, cu integrarea valorilor
culturale ale imobilelor vecine și respectarea modului specific de
amplasare a clădirilor pe parcelă;
▪ intervenții de desființare a fondului construit cu obligativitatea realizării
unei evaluării detaliate a clădirilor;
▪ intervenții de asanare-dezvoltare a corpurilor de clădire fără valoare;
▪ orice intervenție asupra imobilelor va fi realizata in condițiile legii
422/2001.
Parcelar:
▪ sunt permise operațiunile de divizare, comasare sau parcelare cu
respectarea caracteristicilor zonei privind dimensiunile și caracteristicile
parcelarului specificate în R.L.U. aferent prezentului P.U.G.
▪ sunt permise operațiuni de expropriere pe cauză de utilitate publică în
vederea realizării obiectivelor de circulații, amenajare de spații publice de
interes municipal
▪ amplasarea corpurilor noi de clădire în cadrul benzilor de construibilitate /
zonei edificabile definită prin RLU și conservarea grădinilor cu valoare
peisagistică.
Zonă cu valoare culturală mică, amplasată în afara zonelor construite
protejate (Z.C.P.);
Se urmăreșe conservarea parcelarului
Fond construit:
▪ intervenții de conservare-restaurare a fațadelor si volumetriei cladirii;
▪ intervenții de restructurare/ desființare a fondului construit și realizare de
construcții noi, cu obligativitatea remodelării arhitecturii prin integrarea
valorilor culturale specifice arhitecturii tradiționale și integrarea
caracteristicilor zonei, cu respectarea prevederilor referitoare la
volumetrie, regim de înălțime, finisaje, materiale, cromatică, specificate în
R.L.U. aferent prezentului P.U.G;
▪ in cazul interventiei asupra unor imobile situate in zona de protectie a
unui monument istoric, interventiile vor fi realizate in condițiile legii
422/2001.
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Parcelar:
▪ menținerea parcelarului actual - sunt interzise operațiunile de divizare,
comasare sau parcelare.
▪ menținerea modului specific de amplasare a clădirilor pe parcelă.
Amplasarea corpurilor noi de clădire în cadrul benzilor de construibilitate
și conservarea grădinilor cu valoare peisagistică.
Spații plantate - vegetație de aliniament:
▪ intervenții de întreținere si regenerare a vegetației după proiecte
peisagistice speciale, inclusiv reconsiderarea elementelor de mobilier
urban.
Zonă cu valoare culturală mică, cuprinsă în zona de protecție a siturilor
arheologice. Înscrise în L.M.I.(în afara sitului urban / zonei de protecție a
bunului înscris în L.P.M.)
▪ intervenții de regenerare și restructurare urbană;
▪ intervenții de dezvoltare a fondului construit și de restructurare a
parcelarului în conformitate cu prevederile R.L.U. aferent prezentului
P.U.G.
▪ intervenții pe imobilele aflate în limita siturilor arheologice: intervențiile
de restructurare a fondului construit, intervențiile de realizare de
construcții noi și toate celelalte intervenții care afectează solul vor fi
precedate de cercetări arheologice preventive și descărcarea de sarcină
arheologică / stabilirea statutului juridic de protecție a descoperirilor
arheologice (după caz) în conformitate cu prevederile ordonanței
43/2000
▪ intervenții pe imobilele aflate în zona de protecție a siturilor arheologice:
intervențiile de restructurare a fondului construit, intervențiile de realizare
de construcții noi și toate celelalte intervenții care afectează solul vor fi
supravegheate arheologic în conformitate cu prevederile ordonanței
43/2000. În cazul în care vor fi identificate materiale arheologice se va
realiza descărcarea de sarcină arheologică a suprafeței de teren aferente
investiției propuse / se va modifica sau completa proiectul pentru
conservarea vestigiilor arheologice de valoare deosebită care nu pot fi
strămutate
Zonă fără valoare culturală, amplasată în afara zonelor protejate (Z.C.P.) si
in afara zonei de protectie a peisajului constrit "Cetatea Sighișoara"
Sunt perrmise următoarele tipuri de intervenții:
▪ intervenții de regenerare și restructurare urbană;
▪ intervenții de dezvoltare a fondului construit și de restructurare a
parcelarului în conformitate cu prevederile R.L.U. aferent prezentului
P.U.G..
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2.15.

Organizarea circulațiilor și transporturilor. Mobilitate urbană
2.15.1. Terapia circulației

Terapia circulației stabilește pe baza diagnozei și prognozei:
•

Dezvoltarea și amenajarea infrastructurilor rutiere

•

Echiparea tehnică necesară dirijării circulației

•

Organizarea desfășurării traficului

Terapia circulației este o analiză sistemică având obiective multifuncționale în
vederea asigurării eficienței funcționale, tehnice, economice și sociale.
Începând cu primele decenii ale secolului al XX-lea pe plan mondial se
conturează tendința de formare a unor zone metropolitane relativ extinse, în
cadrul cărora centrele urbane existente, deși își păstrează poziţia de actori
principali în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială, ajung sǎ
depindǎ – mai ales în ceea ce privește schimburile de forțǎ de muncǎ – de
noile comunităţi suburbane (care se dezvoltă în zone preponderent rurale
după un model relativ uniform, dar deficitar în ceea ce priveşte capacitatea lor
de a asigura funcţii vitale: accesul facil la centre comerciale, posibilităţi de
interacţionare între membrii comunităţii, petrecerea timpului liber, etc.). Acest
fenomen s-a manifestat mai pregnant în Europa de vest, dar el se regăseşte
în prezent atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare din
Europa de est.
Dezvoltarea urban-periurbană reprezintă un fenomen relativ recent în
România, care aproape a fost ignorat atât de literatura de specialitate, cât şi
de practicieni. Experienţa altor ţări în privinţa dezvoltării urban-periurbanǎ
arată că există efecte negative asociate cu acest fenomen, mai ales atunci
când planificarea ansamblului este defectuoasă sau lipseşte cu desăvârşire.
În literatura de specialitate dezvoltarea urban-periurbană este definită ca o
formă de tranziţie dinspre urban spre rural, care poate apărea atât în interiorul
limitelor oraşului, cât şi în comunităţile rurale înconjurătoare; având o
densitate de obicei redusă dezvoltarea periurbană ad-hoc, de caracter
neplanificat a comunităţilor rurale înconjurătoare unui oraș favorizează
dependenţa de automobile; iar automobilul “introdus în oraș” va contribui la
congestie, poluare, etc.
În România există prea puţine studii care fac referire la această problemǎ, iar
terminologia nu este unitară folosindu-se interşanjabil concepte precum
dezvoltare periurbană, suburbană sau implantǎri comerciale, industriale,
respectiv rezidenţiale la periferia centrelor urbane. Caracterul neplanificat
reprezintă însă principala disfuncționalitate a dezvoltării urban-periurbane
peste tot în lume.
În limba engleză a fost consacrat un termen care are în sine conotaţii
negative şi care se referă la acest fenomen – sprawl: o posibilă traducere ar
fi expansiune, extindere necontrolată în interiorul și în jurul zonei urbane.
Dezvoltarea urban-periurbană este privită ca nesigură datorită efectelor pe
care le produce şi necesită intervenţia autorităţilor locale datorită efectelor
negative pe care le produce. Între acestea, cele mai discutate în literatura de
specialitate sunt:
▪

pierderea terenurilor agricole atunci când dezvoltarea periurbană se
extinde în satele/comunele învecinate;
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▪

reducerea spaţiilor verzi atunci când dezvoltarea periurbană are loc
preponderent la marginea oraşului sau în zone care anterior erau
destinate agrementului (păduri şi zone în aer liber);

▪

intensificarea numărului persoanelor care fac naveta și, implicit,
creșterea nivelului de trafic pe rutele carosabile utilizate;

▪

reducerea oportunităţilor pentru construirea unor proiecte de anvergură
în viitor;

▪

presiuni asupra bugetului local prin necesitatea de a finanţa infrastructura
în zone din ce în ce mai îndepărtate;

▪

deficienţe de ordin estetic;

▪

crearea unei discrepanţe majore între centrul orașului, cartierele deja
existente şi noile zone periurbane.

Pe plan mondial s-au conturat începând cu anii 1960 două mişcări sau
curente politice în cadrul planificării metropolitane, care încearcă să
reconcilieze două obiective divergente:
▪

nevoia de dezvoltare şi expansiune continuă a oraşelor pe de o parte şi

▪

preocupările pentru protecţia mediului înconjurător, asigurarea de servicii
publice corespunzătoare şi estetică pe de altă parte;

aceste două curente politice sunt:
MDU = managementul dezvoltării urbane şi
DPI = dezvoltarea periurbanǎ inteligentă.
Deşi numeroşi autori consideră că în prezent aceste două mişcări se
suprapun, trebuie totuşi menţionat faptul că există câteva deosebiri de
nuanţă, care sunt relativ importante.
MDU (a apărut iniţial în anii 1960, dar s-a extins şi a fost implementat în
practică în deceniile următoare) îşi propune să conserve zonele
rurale/naturale aflate la periferia centrelor urbane prin impunerea unor cote
stricte pentru extinderea urbană în viitor (de exemplu se stabileşte că pentru
un interval de un an se va aproba construirea unui anumit numǎr de locuinţe
noi).
DPI s-a afirmat în ultimele două decenii şi îşi propune să controleze
dezvoltarea periurbană prin impunerea de standarde calitative. De exemplu,
se permite dezvoltarea de noi comunităţi cvasi-urbane în zone rurale, dar se
pretinde un design compact, integrat în arhitectura înconjurătoare, menţinerea
unor zone verzi nefragmentate etc.
Se poate constata cǎ:
▪

MDU insistǎ pe “mǎrginirea” ariei urbanului, în timp ce

▪

DPI insistǎ asupra “pregǎtirii” ariei ruralului.

Analiza teoreticǎ a celor douǎ concepte a condus și la extrapolarea lor
cǎtre unul singur, denumit planificarea urbanǎ extinsǎ = PUE.
Ideea îşi are originea în Statele Unite, unde a fost folositǎ pentru prima dată
de guvernatorul statului Maryland (Parris Glendening) pentru a descrie
strategia autorităţilor de la nivel statal de a finanţa noi investiţii în
infrastructură numai în acele zone desemnate ca fiind dezirabile şi în acelaşi
timp, de a încuraja conservarea terenurilor în alte zone desemnate în acest
scop. Conceptul a fost preluat şi utilizat în numeroase ţări, în prezent el
desemnând un set de strategii şi instrumente de politici publice, care în mod
activ încearcă să redirecţioneze și dezvoltarea urbană şi dezvoltarea
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periurbană înspre anumite obiective; în acest sens, PUE apare ca un răspuns
retroactiv la efectele negative generate de extinderea urbanǎ neplanificatǎ
și de dezvoltarea periurbană necontrolată. Termenul PUE a fost perceput
ca extrem de atractiv încă de la început, pentru că el reprezintă un liant între
tehnicile şi instrumentele folosite pentru a încuraja dezvoltarea continuă a
oraşelor şi măsurile cu caracter restrictiv, care limiteazǎ sever posibilităţile de
dezvoltare nesustenabilǎ a localitǎților rurale.
O altă definiţie utilǎ prezentului material este: PUE înglobeazǎ un set de
principii şi practici în domeniul planificării şi dezvoltării urbane care au ca
rezultat o amenajare a teritoriului şi un sistem de transport mai eficiente
(consecința structurii de principii și practici fiind: PUE este o alternativă la
dezvoltarea periurbană haotică și caracterizabilă printr-o densitate mai
redusă, respectiv construcţii dispersate care favorizeazǎ dependenţa de
automobile); concluzia cea mai interesantă: conceptul PUE poate fi aplicat în
locaţii variate, de la centrul oraşelor la zone periurbane şi chiar rurale.
Această remarcă este importantǎ pentru că de multe ori cei ce se opun PUE
invocă argumentul că toate aceste politici nu recunosc sau se opun dezvoltării
care are loc în afara graniţelor oraşelor deja existente. Astfel:
(1) pentru mediul urban, PUE se axează pe proiecte care promovează
regenerarea sau recondiţionarea unor cartiere deja existente,
îmbunătăţirea unor standarde de design, inclusiv crearea de străzi şi
refugii pietonale, măsuri pentru fluidizarea traficului, crearea unui
sistem de transport în comun integrat, accentul punându-se pe
facilitarea traficului pietonal, a mersului pe bicicletă etc.;
(2) pentru zona de periferie, PUE se traduce prin integrarea diferitelor
sectoare cum sunt cele rezidenţiale, economice, de servicii (acest
lucru se poate face prin crearea mai multor puncte de focalizare care
apoi sunt unite prin coridoare de transport);
(3) în zona periurbană se pot considera fie comunităţile care de la bun
început sunt planificate şi constituite astfel încât să respecte
principiile sustenabilitǎții, fie comunităţi care există şi unde are loc un
proces incremental de schimbare (acest lucru este mult mai greu
de realizat);
(4) în zonele agricole/rurale, PUE se axează pe conceptul de “nod de
polarizare a interesului”, practic o zonă bine delimitată unde sunt
concentrate acele activităţi şi construcţii care nu sunt specifice
mediului rural; concomitent sau ulterior, se vor folosi diverse
metode pentru conectarea diferitelor utilitǎți din interiorul nodurilor de
polarizare a interesului (de exemplu, prin intermediul aleilor
pietonale).
În ceea ce priveşte dimensiunea proceduralǎ, se considerǎ că existǎ un
numǎr de scopuri distincte:
▪

controlul volumului de noi construcţii;

▪

direcţionarea dezvoltării spre anumite zone;

▪

dimensionarea utilitǎților publice (nivel, suprafațǎ, calitate);

▪

reducerea dependenţei de automobile (mǎsuri și educație);

▪

asigurarea unui sistem de transport în comun (mai degrabǎ eficace decât
eficient);

▪

redezvoltarea comunităţilor (inserții de amenajǎri utilitariste);

▪

schimbarea atitudinilor faţă de mediul înconjurător;
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încurajarea cooperării metropolitane.

▪

Propunerile referitoare la infrastructura rutieră a Municipiului Sighișoara
dezvoltate în cadrul acestui material încearcă să urmărească aceste principii
de dezvoltare.
Principalele elemente pentru care se fac propuneri sunt:
I.

Rețeaua generală de circulație și racordarea la extravilan

II.

Circulația generală și în zone (subzone)

III.

Artere și străzi de diferite categorii funcționale

IV.

Parcaje, garaje și dotări pentru circulație

V.

Intersecții, noduri și piețe de circulație

VI.

Pasaje denivelate

VII.

Circulația pietonilor și a bicicliștilor

VIII.

Transportul public

Propunerile pentru aceste elemente sunt următoarele:
I.

Reţeaua generală de circulaţie, legăturile între mun. Sighișoara și
localitățile aparținătoare şi racordarea la extravilan

12

-

reţeaua de străzi a municipiului Sighișoara are o configuraţie
cvasineregulată dar care cuprinde două zone bine dezvoltate, situate
de o parte şi de alta a râului Târnava Mare, dar și a magistralei 300
de cale ferată, având artere de categoriile II, III şi IV12;

-

se poate aprecia că racordarea tramei stradale majore cu
extravilanul și teritoriul / regiunea este bine asigurată prin arterele:
str. Viilor la nord, str. Mihai Viteazul la est (DN 13 către Brașov), str.
Cornesti la vest (care se bifurcă în DN 13 către Tg. Mureș și DN14
către Daneș respectiv Mediaș), respectiv str. Ana Ipătescu la sud
(DJ 106 către Apold), DC 54 către Aurel Vlaicu valorile fluxurilor de
trafic fiind corespunzătoare categoriilor tehnice ale acestor artere de
circulaţie, dar principala propunere care se impune în cadrul
acestui punct este construirea şoselei de centură și asigurarea
legăturii acesteia cu rețeaua rutieră semnificativă a orașului
prin prelungirea str. Viilor.

-

şoseaua de centură este necesară pentru că odată realizată se va
putea proteja reţeaua de străzi, care sub efectul intensităţii şi
compoziţiei traficului se deteriorează foarte repede, iar mediul va fi
protejat din punct de vedere fonic şi al noxelor. Centura este
oportună pentru că ajută la selectarea traficului de tranzit de cel
local, degrevează reţeaua de străzi de o sarcină suplimentară şi
asigură o fluenţă constantă în desfăşurarea traficului.

-

realizarea unei legături rutiere între str. Viilor şi viitoarea şosea de
centură – va asigura conectarea oraşului la artera ocolitoare.

-

realizarea unei noi artere de circulaţie în locul căii ferate dezafectate
de legătură cu DN 13 şi Venchi (localitate aparținătoare), inclusiv
străpungeri – aceasta are rolul de a conecta zona de nord a
municipiului cu localitatea aparţinătoare Venchi, evitându-se astfel
utilizarea DN 13.

-

realizarea unei noi artere de circulaţie care să conecteze localităţile
aparţinătoare Rora şi Venchi - aceasta are rolul de a conecta cele 2

A se vedea Anexa 5.
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localităţi aparţinătoare municipiului Sighişoara, Rora şi Venchi,
evitându-se astfel utilizarea drumurilor naţionale 13 şi 14, obţinânduse astfel şi o reducere a duratei de călătorie, reducerea consumului
de combustibil si a emisiilor de noxe. Se urmăreşte creşterea
permisivităţii şi penetrabilităţii celor 2 localităţi.
-

II.

realizarea unei noi artere de circulaţie care să conecteze localităţile
aparţinătoare Angofa şi Aurel Vlaicu - aceasta are rolul de a conecta
cele 2 localităţi aparţinătoare municipiului Sighişoara, Angofa şi
Aurel Vlaicu, obţinându-se astfel o reducere a duratei de călătorie,
reducerea consumului de combustibil si a emisiilor de noxe. Se
urmăreşte creşterea permisivităţii şi penetrabilităţii celor 2 localităţi.

Circulaţia generală și zone
-

reţeaua de străzi a municipiului Sighișoara este caracterizată prin
existenţa arterelor principale de categoria a II-a și a III-a care fac
legătura între toate zonele rezidenţiale şi principalele zone de interes
economic, social, comercial, administrativ, cultural-recreativ şi prin
existenţa unei reţele de străzi colectoare şi de acces local, de
categoriile III şi IV. Totuși, din analiza permisivității și penetrabilității
cartierelor a apărut necesitatea modernizării și/sau reabilitării unor
străzi existente sau realizării unor noi artere de circulație, astfel:

A. Zona de nord-vest
▪

Modernizarea şi reabilitarea str. Corneşti şi modernizarea şi
prelungirea str. Nicolae Filipescu – are rolul de a conecta cartierele
din zona de nord a oraşului şi a descongestiona arterele din zona
centrală. Se urmăreşte creşterea permisivităţii şi penetrabilităţii
cartierelor din nord. Profil transversal tip 1.2, fără piste de biciclete
conform Anexei 4.

▪

Modernizarea şi prelungirea str. Ştefan cel Mare spre Lacul
Sercheş şi conectarea la artera propusă spre Venchi – are rolul de a
dezvolta reţeaua rutieră din zona de nord a oraşului. Se urmăreşte
creşterea permisivităţii şi penetrabilităţii cartierelor din nord.

▪

Modernizare şi reabilitare infrastructură rutieră zona Târgului –
Florilor, inclusiv pod peste râul Şaeş – are rolul de a conecta
cartierele din zona de nord a oraşului şi a descongestiona arterele
din zona centrală. Se urmăreşte creşterea permisivităţii şi
penetrabilităţii cartierelor din nord.

B. Zona de nord-est
▪

Străpungere arteră nouă paralelă cu str. Viilor şi stradă nouă
(amplasată pe traseul căii ferate industriale) cu acces la Podul
Dealul Gării, inclusiv legături între cele 2 – au rolul de a asigura
comunicaţiile între viitoarea zonă care se va dezvolta şi restul
oraşului.

▪

Legătură între str. Viilor şi str. Lalelelor, inclusiv pod peste
Târnava Mare – are rolul de a creşte conectivitatea între cartierele
din nord-estul şi nord-vestul oraşului, dar şi pentru devierea traficului
greu care doreşte să acceseze zona industrială din nord.

▪

Lărgire drum acces centru comercial, inclusiv pasaj peste calea
ferată – propunerea are rolul de a asigura conexiunea cartierului
Bărăgan cu restul oraşului. Se urmăreşte creşterea permisivităţii şi
penetrabilităţii cartierului Bărăgan, dar şi o alternativă la traversarea
magistralei 300 de cale ferată.
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▪

III.

Modernizare stradă de pământ dintre str. Lalelelor şi str. Lungă
(com. Albeşti) – propunerea are rolul de a creşte conectivitatea între
cartierele din nordul şi estul oraşului, dar şi pentru devierea traficului
greu care doreşte să acceseze zona industrială din nord.

Artere şi străzi de diferite categorii funcţionale
▪

Modernizarea străzilor de pământ şi piatră spartă :

- Str. Clujului;

-

Str. Caraiman;

- Str. Moţilor;

-

Str. Codrului;

- Str. Parângului;

-

Str. Izvorului;

- Str. Negoiului;

-

Str. Lăcrămioarelor;

- Str. La Leu;

-

Str. Lunca Poştei;

- Str. Nicolae Bălcescu;

-

Str. Liliacului;

- Str. Nicolae Titulescu;

-

Str. Livezilor;

- Str. Dragoş Vodă;

-

Str. Oltului;

- Str. Delavrancea;

-

Str. Tudor Vladimirescu;

- Str. Avram Iancu;

-

Str. Visarion Roman;

- Str. Axente Sever;

-

Str. Alexandru cel Bun;

- Str. Bujorilor;

-

Str. Zugravilor;

- Str. Crinului;

-

Str. ND Cocea;

- Str. Caisului;

-

Str. Dimitrie Cantemir;

- Str. Crângului;

-

Str. Stejarului;

- Str. Ceahlăului;

-

Str. Vasile Lucaciu.

▪

Sensuri unice

Introducerea sensurilor unice de circulaţie trebuie să ţină
seama de respectarea unor principii de bază şi anume:
-

introducerea unui sens unic pe o arteră de circulaţie
este condiţionată de existenţa unei artere paralele
situate în apropiere, pe care să se introducă sensul
unic invers;

-

se recomandă ca arterele de circulaţie pe care se
introduc
sensurile
unice
să
aibă
2 benzi de circulaţie;

-

introducerea sensurilor unice se justifică pentru
arterele având capacitatea de circulaţie depăşită sau
pe care se prognozează depăşirea într-un termen
relativ scurt;

Ţinând seama de aceste observaţii introducerea sensurilor
unice pe marile artere din municipiu nu se justifică, iar
nerespectarea primului principiu poate conduce la un efect
invers decât cel scontat, adică în loc de a se obţine o
fluidizare a traficului, dacă nu există corespondenţa pentru
sensul unic invers, pot apare suprasolicitări din punct de
vedere al capacităţii de circulaţie pe alte rute alternative cu
efectele negative ce decurg de aici.
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Datorită configuraţiei cvasi-neregulate a reţelei stradale a
municipiului Sighișoara posibilitatea introducerii de sensuri
unice este limitată.
Având în vedere cele de mai sus, propunem introducerea
sensurilor unice conform figurilor de mai jos.

Figura 1 Sensuri unice propuse pentru Municipiul Sighișoara
Pe toate aceste artere cu sens unic de circulaţie se pot crea noi locuri de
parcare.
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Tabel 1 Străzi cu sens unic existente
Nume

Limite sector sens unic
De la

Pana la

Strada Ilarie Chendi

Str.
Ionescu

Strada George Coşbuc

Str. Gen.
Grigorescu

Strada Nicolae Iorga

Str. G. Coşbuc

Str. Codrului

Strada Tache Ionescu

Str. St.O. Iosif

Str. Ilarie Chendi

Strada Nouă

Str. Florilor

Str. Târnavei

Strada Tâmplarilor

Str. Zidul Cetăţii

Turnul Cizmarilor

Strada Bastionului

Str. Şcolii

Str. Mânăstirii

Strada Cetăţii

Str. Turnului

Str. H. Oberth

Strada Plopilor (bretea)

Str. Brădet

Str. Plopilor

Strada Morii

DN 13

Bretea acces DN 13

Strada Târnavei

DN 13

Farmacie veterinara

Strada Anton Pann

Str. Vârtej

Str. Cloşca

Strada Gării

Str. Gării

Str. Libertății

Strada Andrei Șaguna

Str. Libertății

Str. Gării

Strada Trandafirilor

Str.
Crizantemelor

Str. Trandafirilor

Strada Trandafirilor

Str. Trandafirilor

Str. Crizantemelor

Strada Garoafelor

Str. Garoafelor

Al. Garoafelor

Aleea Garoafelor

Al. Garoafelor

Str. Garoafelor

Strada Garoafelor

Str. Garoafelor

Al. Garoafelor

Aleea Margaretelor

Al. Margaretelor

Str. Crizantemelor

Aleea Panseluţelor

Str. Brânduşelor

Str. Crizantemelor

Strada Sibiului

Str. A. Ipătescu

Str. Română

Strada Dumbravei

DN 13

Str. Plopilor

Strada Dumbravei

Str. Plopilor

Str. Dumbravei 44

Strada Mihai Viteazul

DN 13

DN 13
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E.

Str. Anton Pann
Str. N. Iorga
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Tabel 2 Străzi cu sens unic propuse
Limite sector sens unic

Nume

De la

Pana la

Strada Miron Neagu

Str. Nicovalei

Str. M. Neagu

Strada Miron Neagu

Str. M. Neagu

Str. Nicovalei

Strada Miron Neagu

Al. Raiului

Str. M. Neagu

Strada Stejarului

Str. Viilor 58

Str. Viilor 83

Strada Gării

Str. Libertății

Str. Andrei Șaguna

Strada Nicolae Titulescu

Str. Andrei Șaguna

Str. Libertății

Strada Nicolae Bălcescu

Piaţa H. Oberth

Str. G. Coşbuc

Strada George Coşbuc

Str. Lunca Poştei

Str. Gen. E. Grigorescu

Strada Izvorului

Str. Lunca Poştei

Str. Negoiului

Strada Zugravilor

Str. Negoiului

Str. Lunca Poştei

Strada Dragoş Vodă

Str. Şt. O. Iosif

Str. Păstorilor

Strada Păstorilor

Str. Dragoş Vodă

Str. Mihai Eminescu

Strada Mircea Vodă

Str. A. Ipătescu

Mag. Coralia

Strada Mircea Vodă

Str. Mircea Vodă

Str. A. Ipătescu

Strada Barbu Şt. Delavrancea

buclă

IV.

Parcaje, garaje, dotări pentru circulaţie

Pentru asigurarea numărului de locuri de parcare în zonele rezidenţiale se
recomandă studierea posibilităţii de construire a parcajelor supraterane prin
utilizarea la maximum a terenurilor virane existente. Pentru dimensionarea
acestor parcări este necesară efectuarea de studii specializate în
conformitate cu normativele în vigoare şi care să ţină cont totodată şi de
regimul juridic al acestor terenuri (ce suprafeţe pot fi utilizate).
Se propune realizarea de parcaje în următoarele zone:
-

Parcaj colectiv subteran în zona centrală (Intrarea O. Goga/str. Morii) –
conform P.U.Z. aprobat

-

Parcare pentru autocare în zona Viilor, la SE față de SICERAM, și în
zona intersecției dintre DN13 și DN14

-

Sistematizarea tuturor zonelor de garaje din cadrul zonelor cu locuințe
colective sau aflate în apropierea acestora şi realizarea de parcări la sol

Aceste parcaje supraterane şi subterane se vor realiza pe baza unor studii de
specialitate.
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V.

Intersecţii, noduri şi pieţe de circulaţie
Introducerea sub semafor a intersecţiilor, pentru a asigura deplasări de
vehicule în grup, trebuie folosită cu precauţie, pentru a nu mări întârzierile
suplimentare din cauza opririi la culoarea roşie la fiecare intersecţie.
Pentru coordonarea ciclurilor de semaforizare se foloseşte de obicei ciclul cu
timp predeterminat. Pentru asigurarea unei mai bune sincronizări a ciclurilor
se pot introduce detectori de volum/densitate (contori de trafic) în anumite
puncte ale reţelei, care însă asigură deplasări în grup suficiente numai într-o
singură direcţie.
Pentru sincronizarea unui sistem de semnale se au în vedere următoarele
consideraţii:
-

Tipul sistemului de semnale luminoase:

-

pentru artere cu sens unic

-

pentru artere cu circulaţie în dublu sens

-

pentru reţele de străzi
-

-

Pentru deplasările pe o arteră cu circulaţie în ambele sensuri pot
fi îmbunătăţiți numai curenţii preferenţiali; îmbunătăţirea
curenţilor trebuie făcută pentru atingerea următoarelor obiective:

mărirea ciclurilor de verde pentru vehiculele care circulă pe direcţia
respectivă şi micşorarea întârzierilor sau a opririlor pe culoarea roşie în
intersecţii
-

În anumite situaţii, opririle în coloană ale vehiculelor pe anumite
direcţii pot fi justificate; trebuie deci, avute în vedere intersecţiile
critice, semaforizări speciale şi lungimi de cicluri în multipli sau
submultipli ai lungimii sistemului de cicluri.

Pentru situaţia concretă din municipiul Sighișoara, în cadrul studiului de
terapie al intersecţiilor, nodurilor şi pieţelor de circulaţie se fac următoarele
propuneri:
▪

Amenajarea noilor intersecţii în funcţie de valorile de trafic
prognozate:
-

intersecţia drum legătură Venchi (fosta cf) – bretea acces DN13

Intersecţie denivelată existentă între fosta Cf dezafectată și DN13.
Propunere: Se va folosi pasajul actual cu modificările necesare conform
expertizei tehnice și se vor adăuga bretele pentru conexiunea dintre noua
stradă și drumul național 13 (a se vedea Anexa 4).
-

intersecţia drum legătură Venchi (fosta cf) – str. Ștefan cel Mare

Intersecţie la nivel cu fosta cf dezafectată
Propunere: realizarea unei intersecții în T (a se vedea Anexa 4).
-

intersecţia prelungirea str. Dealul Gării – str. Bujorilor – pasaj peste
calea ferată

Propunere: realizarea unei intersecții în T cu posibilitate de transformare întrun sens giratoriu (a se vedea Anexa 4).
-

intersecţia strada noua (paralela cu Viilor) – Dealul Gării

Intersecţie la nivel cu fosta cf dezafectată
Propunere: realizarea unei intersecții în T (a se vedea Anexa 4).
-

intersecţia str. Viilor – prelungire str. Lalelelor
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Propunere: realizarea unei intersecții în T cu posibilitate de transformare întrun sens giratoriu după apariţia şoselei de centură (a se vedea Anexa 4).
-

intersecţia str. Mihai Viteazul (DN13) – acces centru comercial (inclusiv
pasaj peste magistrala 300 de cale ferată)

Total intrări: 2718 Vt/h  intersecţie cu o complexitate diversă, cu circulaţie
canalizată şi dirijată cu semafoare,
Propunere: Realizarea de benzi dedicate pentru virajele dreapta/stânga şi
modernizarea echipamentelor pentru dirijarea circulaţiei prin introducerea
detecţiei video a autovehiculelor şi automate de dirijare adecvate pentru
intersecţiile cu capacitatea de circulaţie la limită. Aceasta trebuie să se
integreze în proiectul realizat Primăria Sighişoara pentru implementarea unui
sistem de undă verde (a se vedea Anexa 6).
Echipamentul de dirijare a circulației din intersecție trebuie să aibă
capacitatea de a satisface următoarele funcții de reglarea și supraveghere
centralizată a traficului prin:
-

algoritmi de macroreglare:

-

selecție orară sau

-

selecție pe baza datelor de trafic a planului de semaforizare adecvat
dintr-o bibliotecă de planuri prestabilite statistic.

-

algoritmi de microreglare (adaptarea planurilor selectate la variațiile
aleatorii și imprevizibile ale traficului):

-

adaptarea timpilor de verde prin eliminarea verzilor neutilizați;

-

eliminarea blocajelor, formării șirurilor de așteptare.

-

Antiblocaj - adaptarea timpilor de degajare în funcție de eliberarea
centrului intersecției de către vehiculele care acced în timpul de verde.

Pentru măsurarea fluxurilor de trafic și controlul în timp real al semafoarelor
este necesară prezența unor detectoare, care să ofere date de trafic unui
automat de dirijare local al semafoarelor, acesta urmând să decidă fazele
semafoarelor de trafic. Pentru detecția video se vor folosi camerele video.
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Beneficiile sistemului de detecție video sunt următoarele:
-

instalarea acestor se poate face pe consola semafoarelor sau pe stâlp
propriu, micșorând costurile cu canalizație electrică și camere de
tragere;

-

camerele video moderne permit detecția pe timp de noapte sau pe
vreme nefavorabilă: zăpadă, ploaie, ceață. În plus au posibilitatea de
autofocus minimizând riscurile unor imagini de calitate scăzută;

-

se pot roti cu până la 360 de grade în cazul modificării poziției camerei;

-

pot monitoriza mai multe benzi de circulație în același timp (maxim 4
benzi de circulație);

-

pot colecta o serie de date precum viteza vehiculelor, numărul și tipul
vehiculelor, distanța între acestea, etc, având un grad de acuratețe de
maxim 98%.

-

camerele video cu scanare termică pot face diferența între vehicule și
bicicliști, putând acorda prioritate modurilor alternative de locomoție;

-

în cazul modificării marcajelor și introducerii, micșorării sau eliminării
unor benzi de circulație este necesară doar o ușoară calibrare a
camerelor.

Din punct de vedere al capacităților tehnice sistemele de detecție video
trebuie să includă următoarele cerințe minimale:
-

Sistem de detecție al prezenței vehiculelor de tip non intrusiv;

-

Carcasa să fie compactă, rezistentă la ultraviolete și la ploaie, conform
standardului IP67;

-

Montantul de susținere să permită atât montarea pe verticală, cât și pe
orizontală;

-

Modulul video să aibă minim două versiuni ale zonelor de detecție: raza
mică de acțiune, între 0 și 25 de metri și rază medie sau mare de
acțiune, între 80 și 150 de metri.

▪

Pasaje denivelate

Așa cum s-a prezentat în capitolele anterioare, Municipiul Sighișoara este
secționat de 2 „bariere” – râul Târnava Mare și magistrala 300 de cale ferată.
În prezent nu există suficiente poduri și pasaje care să asigure legătura între
cartierele orașului, conducând la aglomerarea podului și a intersecției din
piața Consiliul Europei.
De asemenea, nu trebuie neglijat nici pârâul Șaeș care nu beneficiază de
suficiente posibilități de traversare atât auto, cât și pietonală.
Astfel, au fost făcute următoarele propuneri de poduri și pasaje care să
asigure o penetrabilitate și o permisivitate mai bună pentru cartiere:
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Poduri peste Târnava Mare
▪

Pod peste Târnava Mare între prelungirea str. N. Filipescu şi str.
Ştefan cel Mare;

▪

Pod peste Târnava Mare care să asigure legătura între str. Viilor și
str. Lalelelor;

▪

Pod peste Târnava Mare între str. Dealu Gării şi cart. Bărăgan;

Poduri peste Șaeș
▪

Pod peste pârâul Saeş în zona Târgului – Florilor;

▪

Pod peste pârâul Saeş în zona străzii Horea;

▪

Pod peste pârâul Saeş în zona străzii Crişan;

▪

Pod peste pârâul Saeş în zona străzii Cloşca;

Pasaje peste calea ferată
▪

Pasaj peste cf în zona centrului comercial;

Poduri pietonale

▪

▪

Pod pietonal între str. Griviţei şi str. Consiliul Europei;

▪

Pod pietonal între Şesul Viilor şi Şesul Târnavei;

▪

Pod pietonal pârâul Saeş în zona străzii V. Alecsandri.

Circulaţia pietonilor şi a bicicliştilor

Una din soluțiile de descongestionare a traficului este și încurajarea
deplasărilor cu bicicleta cu efecte benefice atât asupra mediului, cât și asupra
infrastructurii rutiere.
O comunitate viabilă este aceea care oferă cetățenilor săi posibilități multiple
de deplasare: transportului public, deplasărilor pe jos sau cu bicicleta trebuie
să li se acorde aceeași importanță, ca și deplasării cu autoturismul. Chiar
dacă valorile traficului rutier nu sunt foarte ridicate și nu conduc la ambuteiaje,
totuși acestea trebuie minimizate pe cât posibil pentru creșterea calității
aerului, conservării energiei, accesibilității și calității vieții în aglomerările
urbane.
Prin combinarea măsurilor de promovare a mersului pe jos, cu bicicleta și a
transportului public orașele pot obține o reducere a traficului motorizat.
Deplasările pe distanțe scurte se pretează foarte bine pentru aceste moduri
de deplasare (mers pe jos și cu bicicleta), atât timp cât sunt asigurate toate
condițiile pentru acestea. Mersul cu bicicleta poate îmbunătății siguranța
rutieră, având totodată efecte benefice asupra sănătății. Utilizarea tot mai
mare a bicicletelor conduce și la crearea de spații – pe un singur loc de
parcare necesar pentru un autoturism încap 7-9 biciclete, cu costuri evident
mai scăzute.
Avantajele pe care le-ar putea obține municipalitatea odată cu dezvoltarea
unei rețele de piste pentru biciclete bine pusă la punct ar fi:
-

reducerea numărului de autovehicule din circulația generală;

-

creșterea atractivității transportului în comun pentru navetiști;

-

îmbunătățirea calității vieții (reducerea poluării aerului,
zgomotului etc.);

-

noi posibilități de utilizare a spațiului;

-

creșterea atractivității zonei centrale datorită reducerii traficului;
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-

prezervarea monumentelor istorice și reducerea costurilor de
întreținere ale acestora;

-

reducerea costurilor și investițiilor în infrastructura rutieră.

Campaniile de promovare și investiții în infrastructura pentru biciclete sunt
strâns legate și totodată complementare. Totuși, înainte de a se face orice
investiție într-o astfel de infrastructură, trebuie să se analizeze situația locală
pentru o utilizare cât mai eficientă a resurselor. Astfel, o rețea de piste pentru
biciclete de mai mici dimensiuni, dar interconectată și funcțională promovează
prin ea însăși mersul pe bicicletă, contribuind la atragerea de noi utilizatori ai
acestui mijloc de transport.
Trebuie încurajat cu prioritate mersul pe bicicletă către locul de muncă și
către școală, mai ales că pentru schimbarea atitudinii față de mobilitate a
angajaților sau a elevilor nu sunt necesare investiții financiare mari, ci mai
degrabă mici stimuli care să aibă un impact pozitiv și, în cele mai multe
cazuri, efecte mari – de ex. asigurarea de locuri de parcare pentru biciclete la
locul de muncă, vestiare pentru echipamentul specific pe timp de iarnă etc.
Mersul pe bicicletă către locul de muncă a devenit o practică des întâlnită în
multe țări și orașe din Europa.
Bicicleta sau alte moduri de transport comparabile au reprezentat o lungă
perioadă de timp şi destul de des mijloacele necesare de a ajunge la (câteva)
axe de transport public în oraşele aflate în dezvoltare şi sunt, de asemenea,
singurele mijloace de transport disponibile pentru multe persoane. Funcţiile
de pre-transport pe care bicicleta le îndeplineşte în acest mod trebuie reţinute
şi promovate. Aceasta se poate realiza, spre exemplu, prin asigurarea de
piste sigure pentru circulaţia bicicletelor şi adăposturi pentru acestea. Este
esenţial ca vehiculele cu viteză redusă13 să fie astfel recunoscute şi să se
prevină pe cât de mult posibil ideea de prosperitate identificată cu deţinerea
unui autoturism (problematica imaginii). O combinaţie de mers pe jos, mers
cu bicicleta și autobuzul este adesea combinaţia adecvată de moduri de
transport pentru oraşele în dezvoltare. Acest fapt asigură flexibilitate şi
uşurinţa extinderii în noi zone.
Promovarea mersului cu bicicleta ca un mod de transport în orașe înseamnă
și crearea de facilități pentru bicicliști. Serviciile pentru bicicliști includ o gamă
largă, cum ar fi broșuri de informare și hărți, integrarea cu transportul public,
scheme de închiriere și partajare a bicicletelor, parcări pentru biciclete,
servicii on-line și pe telefonul mobil.
Servicii de parcare pentru biciclete. Facilităţile de parcare a bicicletelor
trebuie să se găsească în zonele rezidenţiale, la locurile de muncă,
universităţi, şcoli, alte puncte de interes, dar mai ales în nodurile intermodale.
Facilităţile oferite bicicliştilor precum existenţa unei parcări de biciclete
supravegheate şi posibilitatea de a transporta bicicletele pe tren sau autobuz
pentru o taxă redusă sunt elemente care pot uşura decizia de a utiliza
transportul public şi schimbarea de la modul individual de transport la cel
public. Facilităţile pentru transportul bicicletelor trebuie, de asemenea, să fie
furnizate pe autovehicule; spre exemplu, o parte a autovehiculului poate fi
prevăzută cu cleme / suporturi simple pentru biciclete astfel încât pasagerii să
nu fie nevoiţi să-şi ţină cu mâna bicicletele când autovehiculul ia o curbă.
Rețeaua de piste pentru biciclete existentǎ în prezent în Municipiul Sighișoara
mǎsoarǎ în jur de 3,65 km. Pentru a putea vorbi despre o adevărată rețea de
piste pentru biciclete, bine dezvoltată, trebuie asigurată interconectarea
acestora, precum și legǎturi cu principalele localități limitrofe. O propunere în
Atenție: este vorba de viteza maximă “ca fiind mai redusă”; în condiții de trafic general congestionat,
viteza de deplasare realizabilă cu bicicleta este superioară vitezei fluxului de vehicule (a se vedea
curieratul care se realizează în orașele mari cu motorete și biciclete).
13
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acest sens este prezentată în figura următoare. Lungimea totală a noii rețele
ar ajunge la aproximativ 22 km de piste ciclabile.

Figura 2 Rețea piste biciclete propusă pentru Municipiul Sighișoara

Figura 3 Rețea piste biciclete propusă pentru zona de nord a
Municipiului Sighișoara
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Figura 4 Rețea piste biciclete propusă pentru zona de sud a Municipiului
Sighișoara
Reţeaua pistelor de biciclete propusă include străzile:
-

Artera nouă spre Venchi

-

-

Strada Ştefan cel Mare
(inclusiv extinderile din zona
Lacului Sercheş)

Strada Bujorilor (inclusiv
dezvoltările propuse)

-

Artera
acces
centru
comercial (inclusiv pasaj
peste calea ferată)

-

Strada Libertăţii

-

Strada Teilor

-

Strada Gheorghe Lazăr

-

Strada Viilor

-

Strada 1 Decembrie 1918

-

Strada Lalelelor (inclusiv
dezvoltările propuse)

-

Strada 1 Mai

-

Strada Şt. O. Iosif

-

Strada Magnoliei

-

Strada Mihai Eminescu

-

Strada Margaretelor

-

Strada Ana Ipătescu

-

Strada Brânduşelor

-

Strada Vasile Lucaciu

-

Strada Dealul Gării (inclusiv
dezvoltările propuse)

Pentru încurajarea deplasărilor pietonale sunt necesare unele măsuri cum ar
fi:
▪

Reabilitarea suprafețelor pietonale, în special în zonele de
acces spre unități de învățământ;

▪

Construirea a 2 poduri pietonale peste râul Târnava Mare și a
unui pod peste pârâul Saeș care să facilizeze deplasările
pietonale între cartiere. Acestea sunt:

▪

-

Pod pietonal între str. Griviţei şi str. Consiliul Europei;

-

Pod pietonal între Şesul Viilor şi Şesul Târnavei;

-

Pod pietonal pârâul Saeş în zona străzii V. Alecsandri.

Reabilitarea suprafețelor carosabile, inclusiv a trotuarelor, în
special pe arterele pe care se desfășoară și activitatea de
transport public.
➢ Transportul public

Promovarea transportului public trebuie să constituie o prioritate pentru
autoritățile publice locale, dacă se dorește o dezvoltare durabilă a orașului.
Această promovare trebuie să țină cont și de problemele ridicate de
dezvoltarea transportului public.
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Tabel 3 Probleme ridicate de grupurile angrenate ȋn evoluția
transportului urban
Grup

Interese

Probleme percepute

Pasageri

Un sistem de transport Accidente frecvente
public de încredere și
Defectǎri numeroase ale
derulat
prin
costuri
vehiculelor
scăzute
Vehicule incomode și/sau
murdare
Trasee lente și care nu sunt
la îndemână
Serviciul propriu-zis efectuat
rar

Non-pasageri

Reducerea congestiei

Angajații
Condiții mai bune de lucru
transportatorului
public

Blocaje frecvente în trafic
Salarii mici
Ore de lucru prelungite
Vehicule
în
proastă/nesigure

stare

Străzi
ȋn
necorespunzǎtoare

stare

Operatori
de Asigurarea unui sistem de Vehiculele sunt vechi și greu
transport public servicii de transport public de întreținut
esențial, sigur și eficient
Plângeri ale pasagerilor cu
privire la rutele, siguranța și
frecvența
serviciilor de
transport public
Organele

Reducerea congestiei

administrative

Îmbunătățirea
pe străzi

Buget insuficient

condițiilor Ambiguitate legislativǎ
reglementativǎ

și

Un sistem de transport
public de încredere și cu
subvenții decente
Ce mǎsuri s-au dovedit adecvate (cu referire directǎ la transportul
public)? Aceste mǎsuri, pe scurt, includ, în ordinea succesului14:

14

▪

Promovarea activă a transportului public în cartierele mǎrginașe;

▪

Furnizarea de benzi dedicate transportului public;

▪

Prioritate pentru transportul public la semafoarele din trafic;

▪

Intervale medii de urmǎrire între vehicule, dar respectarea cu
strictețe a punctualitǎții declarate;

▪

Ticketing integrat;

▪

Vehicule nepoluante;

▪

Utilizarea datelor în timp real pentru controlul operațiilor de transport
public și pentru îmbunătățirea planificării;

Se poate observa cǎ primele patru mǎsuri de succes nu implicǎ investiții masive.
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▪

Taxarea parcărilor în centrele orașelor;

▪

Îmbunătățirea siguranței la bordul vehiculelor și în stații;

▪

Furnizarea unei pagini web cu informații detaliate.

Astfel, măsurile aplicabile Mun. Sighișoara se referă la:

▪

Extinderea transportului public în cartierele Bărăgan şi Plopilor

▪

Extinderea transportului public către noile zone de producţie,
comerciale şi de agrement (Lacul Rusu, Lacul Serches);

▪

Extinderea transportului public către localităţile aparţinătoare
(Angofa, Aurel Vlaicu, Rora şi Venchi);

Figura 5 Linii TP propuse pentru Municipiul Sighișoara
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Liniile de transport public propuse ar putea avea următoarele trasee15:

▪

Gara CFR – Cartier Bărăgan – Lacul Rusu = Gara CFR – str.
Libertăţii – str. N. Titulescu – str. Gh. Lazăr – str. Consiliul Europei –
artera acces centru comercial – pasaj cf – str. Bujorilor – str.
Brânduşelor – str. Crizantemelor – str. Inului – str. Lalelelor – pod
Lalelelor – str. Viilor – Lacul Rusu – str. Viilor – Pod Lalelelor – str.
Lalelelor – str. Magnoliei – str. Crizantemelor – str. Brânduşelor – str.
Bujorilor – pasaj cf – artera acces centru comercial – str. Consiliul
Europei – str. Gh. Lazăr – str. N. Titulescu – str. Libertăţii – Gara
CFR.

▪

Cartier Plopilor – Mihai Eminescu = str. Plopilor – DN 13 – str.
Consiliul Europei – str. 1 Decembrie 1918 – str. Ilarie Chendi – str.
Mihai Eminescu – str. Şt. O. Iosif – str. 1 Mai – str. 1 Decembrie
1918 – str. Consiliul Europei – DN 13 – str. Plopilor.

Propunerile de trasee sunt realizate doar pe baza acoperirii spatiale a orasului. Se recomanda
elaborarea unui studiu specializat pentru determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee de
transport public, a amplasarii statiilor, stabilirii intervalelor de succedare si a parcului de vehicule necesar
15
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▪

Aurel Vlaicu – Lacul Rusu = Aurel Vlaicu – DC 54 – str. Cânepii – str.
Horia Teculescu – str. Gh. Lazăr – al. Teilor – str. Viilor – Lacul
Rusu.

▪

Prelungirea liniei 1 existente până la Angofa = Ramificație Albești –
str. Mihai Viteazu – str. Consiliul Europei – str. 1 Decembrie 1918 –
str. 1 Mai – str. St. O. Iosif – str. M. Eminescu – str. Ana Ipătescu –
DJ 106 – Angofa.

Memoriu general – Versiune preliminară

125

▪

Modificarea traseului liniei 2 existente Ramificație Albești - Venchi =
Ramificație Albești – str. Mihai Viteazu – str. Consiliul Europei – str.
Gh. Lazăr – str. Libertății (Autogara, Gara CFR) – str. Clujului – str.
Ştefan cel Mare – Artera nouă spre Venchi - Venchi.

▪

Prelungirea liniei 4 existente pana la Rora pentru un număr limitat de
curse = Ramificație Albești – str. Mihai Viteazu – str. Consiliul
Europei
–
str.
Zaharie
Boiu
–
str. N. Filipescu – DN13 – DN14 – Rora.

Nu trebuie uitat faptul că Municipiul Sighişoara este un oraş istoric, cu străzi
înguste cu multe sinuozităţi, improprii pentru circulaţia vehiculelor de transport
public. Acest lucru limitează posibilităţile de extindere a serviciului. De
asemenea, un alt aspect îl constituie nivelul cererii de călătorie din zonele din
afara cercurilor izocrone de 300 m care va trebui determinat printr-un studiu
specializat, ca şi caracteristicile infrastructurii, amplasarea staţiilor, a
capetelor de linie, a numărului mijloacelor de transport, tipului acestora,
numărului de curse şi frecvenţei lor etc.
Pentru zonele care rămân în afara izocronelor de 300 m şi după
implementarea noilor trasee se recomandă introducerea serviciilor de „sharemobility”, „car-sharing”, „car-pooling”etc.
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Localitatea aparţinătoare Rora este deservită si de serviciul de transport
public judeţean, prin traseul Sighisoara – Danes – Seleus, care are prevazute
5 curse in viitorul program de transport ce urmeaza sa fie pus in aplicare din
anul 2022.
Analiza comparativa a rețelei de transport public propuse fata de cea
existenta scoate în evidență o creștere a lungimii cu aproximativ 20,3 km a
acoperirii suprafeței orașului și localităților aparținătoare.
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Astfel, principalele măsuri necesar a fi luate, în ceea ce privește transportul
public, sunt următoarele:

▪

Intervale medii de urmărire între vehiculele de transport public mai
reduse și respectarea cu strictețe a acestora.

▪

Introducerea unui sistem de e-ticketing în transportul public.

▪

Achiziționarea unor vehicule nepoluante, fie alimentate cu
combustibili alternativi, fie hibrid pentru înlocuirea parcului existent.
În același sens, adaptarea capacităților de transport necesare la
condițiile reale. Complementar acestei măsuri, trebuie avută în
vedere și dotarea cu 2 stații de alimentare, în funcție de tipul de
vehicul achiziționat.

▪

Introducerea managementului flotei de vehicule de TP prin

-

sisteme de informație geografică prin GIS (Sisteme Inteligente
Globale). Un exemplu este localizarea tuturor vehiculelor aflate
la cel mult 800 m de o anumită poziție geografică.

-

software pentru operațiunile de transbordare. Astfel de
programe permit călătorilor să știe exact ce posibilități de
transbordare au, care este ruta cea mai indicată pentru a ajunge
la destinația dorită, pe unde se ajunge, ce trebuie să facă, etc.
Deservind călătorii cu informații, aceștia vor fi mulțumiți, vor fi
calmi, mai atenți, nu o vor lua prin locurile periculoase și în final
se vor expune mult mai puțin riscului producerii accidentelor.

▪

Taxarea parcărilor amenajate în zona centrală a orașului, dar și
limitarea staționării la 2 ore în această zonă, pentru descurajarea
utilizării autovehiculului personal pentru deplasările către zona
centrală a orașului.

▪

Modernizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare și uniformizareapersonalizarea acestor puncte de contact între operator și public,
inclusiv dotarea principalelor stații TP cu sisteme de informare în
timp real.

▪

Realizarea unei pagini web cu informații detaliate asupra traseelor
de TP, orarelor de circulație, cu posibilitatea planificării călătoriilor.
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2.15.2. Reglementări generale privind amenajare spațiilor pietonale și a
celor destinate circulației blânde
Circulații blânde. Pistele de biciclete din interiorul spațiilor pietonale și a
spațiilor verzi publice trebuie amenajate astfel încât să fie evitate conflictele
cu pietonii și să asigure accesul velo pe întreg situl, fără discontinuități,
urmând să fie realizată și o bună conexiune cu restul orașului.
Pavajele trebuie realizate astfel încât să fie în concordanță cu tipul de utilizare
a spațiilor și să asigure confortul deplasărilor. Se recomandă utilizarea unor
materiale poroase, hidrofile, care să reducă drastic scurgerea către canalizare
a apelor pluviale (beton hydromedia, pietriș sau nisip stabilizat etc.).
2.15.3. Prognoza privind dezvoltarea circulației
Prognoza circulaţiei reprezintă o concepţie ştiinţifică de dezvoltare în viitor a
traficului în spaţiu şi timp, fiind o previziune complexă cu analiza evoluţiei şi
caracteristicilor traficului şi care are ca obiective stabilirea tendinţelor de
evoluţie a factorilor şi parametrilor determinanţi şi stabilirea legilor de
dezvoltare a relaţiilor şi termenelor de valabilitate.
Schema generală de elaborare a prognozei şi organizării traficului este de
forma:

PROGNOZA
CONDIŢII
URBANISTICE
GENERALE

Generare
Distribuție
Afectare

Structură rețea
Dimensionare

Etapele de prognoză pentru care au fost efectuate simulările au fost:
-

Termen scurt = anul 2022 (an estimat aprobare P.U.G.)

-

Termen mediu = anul 2027

-

Termen lung = 2032.

Metoda utilizată a fost o combinație între cea simulativă (gravitațională urmându-se aceiași pași ca și la analiza situației actuale) și metoda
analogică, bazată pe coeficienții de evoluție ai traficului rutier, elaborați de
către CNAIR – CESTRIN, pe tendințele de evoluție ai diverșilor parametrii
socio-economici (populație, populație activă, grad de motorizare, dezvoltare
economică), cât și tendințele de dezvoltare urbanistică.
Rezultatele calculelor fluxurilor de prognoză pentru orizonturile de timp 2027,
respectiv 2032 sunt prezentate în continuare.
Pentru elaborarea variantelor de prognoză s-a realizat o prioritizare a
măsurilor prezentate la capitolul 3.
2.14.2.1.
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Prioritizarea măsurilor
Aşa cum s-a specificat şi în cadrul capitolului în care au fost prezentate
măsurile propuse pentru fluidizarea traficului şi dezvoltarea infrastructurii
rutiere din Municipiul Sighişoara, pentru ca impactul să fie cât mai mare este
necesar să se aplice măsurile din toate cele trei domenii de intervenţie.
Astfel, în continuare se propune o etapizare a proiectelor pe trei orizonturi de
timp – scurt (2022), respectiv mediu (2027) şi lung (2032), dar şi o prioritizare
a acestora în fiecare din aceste termene.
Schema logică pentru etapizarea proiectelor este prezentată în figura
următoare.
Toate proiectele

Proiect instituțional
sau organizațional

Da

Nu

Are un impact
puternic

Nu

Da
Nu

Poate fi realizat în
1 an
Da

Există sprijin politic

Da

Nu

Poate fi realizat în
5 ani

Da

Nu
Da

Termen lung

Poate fi realizat în
10 ani

Termen mediu

Termen scurt

Figura 6 Etapizarea proiectelor
În plus, la prioritizarea şi eşalonarea proiectelor în timp trebuie să se ţină cont
şi de următoarele:
- proiectele cu costuri zero sau cele cu costuri reduse, dar cu impact mare
trebuie programate cât mai devreme (de exemplu introducerea de sensuri
unice);
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- priorităţile stabilite la nivelul autorităţii contractante referitoare la dezvoltarea
infrastructurii;
- interdependenţele între proiecte.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, proiectele prevăzute a se realiza
sunt prezentate în tabelul următor:
Tabel 4 Prioritizarea proiectelor
Nr.
crt.

Proiect

Orizont
de
implementare

1

Proiect privind reconfigurarea anumitor străzi în străzi cu 2022
sens unic în zonele cu circulații carosabil cu gabarit redus,
în vederea fluidizării traficului și creșterii accesibilității

2

Proiect privind modernizarea echipamentelor pentru 2022
dirijarea circulației prin introducerea detecţiei video a
autovehiculelor şi automate de dirijare adecvate pentru
intersecţiile cu capacitatea de circulaţie la limită

3

Proiect privind realizarea unor parcări destinate 2027
autocarelor, în afara centrului istoric al orașului Sighișoara
(în zona str. Viilor, în zona DN14)

4

Proiect privind sistematizarea zonei ocupate de garaje, 2027
aferentă locuințelor colective de pe aleea Garoafelor, și
realizarea de parcări de reședință, la sol
Proiect privind extinderea transportului public în cartierele 2027
Bărăgan şi Plopilor

5
6

Proiect privind realizarea unui pod carosabil peste râul 2027
Târnava Mare, între str. Dealu Gării și cartierul Bărăgan
(proiect în curs de realizare)

7

Proiect privind modernizarea străzii de legătură dintre 2027
Municipiul Sighișoara (str. Lalelelor) și comuna Albești
(stradă f.n.)

8

Proiect privind modernizarea și reabilitarea str. Cornești

9

Proiect privind modernizarea str. Nicolae Filipescu și 2027
prelungirea acesteia până la str. Ștefan cel Mare, inclusiv
realizare pod carosabil și pietonal peste r. Târnava Mare

10

Proiect privind realizarea unei artere carosabile pe traseul 2027
fostei căi ferate industriale, paralelă cu str. Viilor

11

Proiect privind realizarea unui pod carosabil peste râul 2027
Târnava Mare, între str. Dealu Gării și cartierul Bărăgan,
inclusiv stradă de acces din str. Viilor (proiect în curs de
realizare)

12

Proiect privind realizarea unor poduri carosabile peste 2027
pârâul Șaeș, între str. Podei și str. Horea, str. Podei și str.
Cloșca, str. Vasile Lucaci și str. Horea

13

Proiect privind extinderea rețelei de piste pentru biciclete 2027
în întreg teritoriul intravilan al Sighișoarei

14

Proiect privind realizarea unui pod carosabil peste râul 2032
Târnava Mare, între str. Lalelelor și str. Viilor, inclusiv
realizarea unei artere de legătură cu str. Viilor și
modernizarea str. Lalelelor
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Nr.
crt.

Proiect

15

Proiect privind realizarea unui pasaj suprateran, peste 2032
magistrala de cale ferată, la vest de centrul comercial
Kaufland

16

Proiect privind preluarea în domeniul public al Municipiului 2032
Sighișoara a fostului traseu al magistralei de cale ferată și
transformarea acestuia în circulație carosabilă de legătură
cu localitățile componente Venchi și Rora și cu DN13,
inclusiv străpungeri

17

Proiecte privind realizarea de poduri pietonale între str. 2032
Griviţei şi str. Mihai Viteazu, Şesul Viilor şi Şesul Târnavei,
peste pârâul Saeş între str. Str. Română și str. Mircea
Vodă

18

Proiect privind extinderea str. Viilor în vederea realizării 2032
unei legături cu viitoarea centură ocolitoare a Municipiului
Sighișoara

19

Proiect privind amenajarea de noi intersecții, în 2032
conformitate cu valorile de trafic prognozate

20

Proiect pentru realizarea unui parcaj public subteran în 2032
zona str. Octavian Goga, în urma concursului de soluții
organizat anterior pentru zona Str. Morii - Str. Consiliul
Europei - Str. O. Goga

21

Proiect privind modernizarea străzilor de pământ și piatră 2032
spartă din întreg teritoriul intravilan

22

Proiect privind realizarea unei legături carosabile între 2032
localitățile componente Venchi și Rora, inclusiv pod peste
râul Târnava Mare

23

Proiect privind realizarea unei legături carosabile între 2032
localitățile componente Aurel Vlaicu și Angofa

2.14.2.2.

Orizont
de
implementare
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Prognoza traficului pe termen mediu - 2027
În urma rulării modelului de trafic, pentru orizontul de timp 2027 se obțin
următoarele valori ale capacității de circulație la principalele intersecții din
cadrul municipiului Sighișoara:
2.2.1

Fără implementarea proiectelor
Raportul
dintre
Cozi
fluxurile de
Braț
al maximale
Nivel de
trafic
și
intersecției
de vehicule serviciu
capacitatea
(m)
de circulație
exprimat

Intersecție

Calea
Baraților
DN 13
Calea
Baraților

67

E

0.95

- Strada Lungă 43
DN 13 spre
10
Brașov

E

0.74

B

0.38

DN 13 spre
12
Mediaș

B

0.63

Trandafirilor

D

0.49

A

0.45

A

0.46

D

0.91

D

0.74

D

0.69

D

0.58

Consiliul
Europei spre 136
Brașov

E

0.97

Consiliul
Europei spre 143
Mediaș

E

0.95

Gh. Lazăr

77

C

0.71

1 Decembrie
89
1918

D

0.88

A

0.48

A

0.61

27

DN 13 spre
DN 13 12
Brașov
Trandafirilor DN 13 spre
16
Mediaș
Mihai Viteazu
104
spre Brașov

Str.
Mihai
Viteazu - str. Mihai Viteazu 64
Plopilor - str. spre Mediaș
Stadionului
Plopilor
71
Stadionului

Str. Consiliul
Europei - str.
Gh. Lazăr str.
1
Decembrie
1918

56

Consiliul
Europei spre 5
Str. Consiliul Brașov
Europei - str.
Consiliul
Anton Pann
Europei spre 5
Mediaș
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Intersecție

Raportul
dintre
Cozi
fluxurile de
Braț
al maximale
Nivel de
trafic
și
intersecției
de vehicule serviciu
capacitatea
(m)
de circulație
exprimat
Anton Pann

12

C

0.22

A

0.43

A

0.45

C

0.64

A

0.29

A

0.18

C

0.31

54

C

0.78

40

C

0.67

59

D

0.82

Zaharia Boiu
0
spre Brașov

Str. Zaharia
Boiu - str. Zaharia Boiu
0
Târnavei
spre Mediaș
Târnavei

35

Zaharia Boiu
0
spre Brașov

Str. Zaharia
Boiu - str. Zaharia Boiu
0
Ecaterina
spre Mediaș
Varga
Ecaterina
23
Varga
Cornești
Str. Cornești str. Principală Principală
- DN 13
DN 13
2.2.2

Intersecție

Cu implementarea proiectelor propuse pentru implementare pe
termen scurt și mediu
Raportul
dintre
Cozi
fluxurile de
Braț
al maximale
Nivel de
trafic
și
intersecției
de vehicule serviciu
capacitatea
(m)
de circulație
exprimat
Calea
Baraților

DN 13
Calea
Baraților

51

E

0.94

- Strada Lungă 26
DN 13 spre
5
Brașov

E

0.63

B

0.39

DN 13 spre
6
Mediaș

B

0.55

Trandafirilor

D

0.39

A

0.45

A

0.37

C

0.87

C

0.65

12

DN 13 spre
DN 13 5
Brașov
Trandafirilor DN 13 spre
5
Mediaș
Mihai Viteazu
Str.
Mihai
64
spre Brașov
Viteazu - str.
Plopilor - str. Mihai Viteazu 36
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Intersecție

Raportul
dintre
Cozi
fluxurile de
Braț
al maximale
Nivel de
trafic
și
intersecției
de vehicule serviciu
capacitatea
(m)
de circulație
exprimat

Stadionului

spre Mediaș

Str. Consiliul
Europei - str.
Gh. Lazăr str.
1
Decembrie
1918

Plopilor

45

C

0.55

Stadionului

37

C

0.42

Consiliul
Europei spre 64
Brașov

D

0.83

Consiliul
Europei spre 79
Mediaș

D

0.87

Gh. Lazăr

64

D

0.72

1 Decembrie
75
1918

D

0.82

Consiliul
Europei spre 0
Brașov

A

0.42

A

0.41

6

C

0.12

Zaharia Boiu
0
spre Brașov

A

0.41

A

0.42

C

0.62

A

0.28

A

0.12

C

0.16

50

C

0.77

31

C

0.64

54

C

0.77

Str. Consiliul
Europei - str. Consiliul
Anton Pann
Europei spre 0
Mediaș
Anton Pann

Str. Zaharia
Boiu - str. Zaharia Boiu
0
Târnavei
spre Mediaș
Târnavei

28

Zaharia Boiu
0
spre Brașov

Str. Zaharia
Boiu - str. Zaharia Boiu
0
Ecaterina
spre Mediaș
Varga
Ecaterina
19
Varga
Cornești
Str. Cornești str. Principală Principală
- DN 13
DN 13
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Din analiza celor două scenarii se observă faptul că nivelurile de serviciu în
varianta fără proiect încep să crească în raport cu soluția cu proiect. Cozile de
vehicule si rapoartele dintre fluxurile de trafic și capacitățile de circulație sunt
ceva mai scăzute în scenariul cu proiect. De asemenea din aceasta analiza
se observă faptul că la intersecțiile semaforizate din centrul orașului nu se
mai pot obține îmbunătățiri considerabile, deoarece fluxurile de tranzit sunt
considerabil mai mari în raport cu traficul local. Prin urmare pentru a se obține
rezultate semnificativ îmbunătățite pe str. Mihai Viteazu, str. Consiliul Europei,
str. Cornești este necesară eliminarea a cât mai multe din fluxurile de trafic
care traversează localitatea.
2.14.2.3 Prognoza traficului pe termen lung - 2032
În urma rulării modelului de trafic, pentru orizontul de timp 2032 se obțin
următoarele valori ale capacității de circulație la principalele intersecții din
cadrul municipiului Sighișoara:
2.3.1

Fără implementarea proiectelor

Intersecție

Raportul
dintre
Cozi
fluxurile de
Braț
al maximale
Nivel de
trafic
și
intersecției
de vehicule serviciu
capacitatea
(m)
de circulație
exprimat
Calea
Baraților

DN 13
Calea
Baraților

98

F

0.99

- Strada Lungă 58
DN 13 spre
16
Brașov

F

0.93

B

0.43

DN 13 spre
14
Mediaș

B

0.67

Trandafirilor

D

0.59

B

0.56

B

0.56

E

0.95

E

0.90

E

0.92

E

0.79

F

0.99

F

0.98

E

0.86

45

DN 13 spre
DN 13 12
Brașov
Trandafirilor DN 13 spre
20
Mediaș
Mihai Viteazu
124
spre Brașov

Str.
Mihai
Viteazu - str. Mihai Viteazu 134
Plopilor - str. spre Mediaș
Stadionului
Plopilor
83
Stadionului

75

Consiliul
Str. Consiliul Europei spre 191
Europei - str. Brașov
Gh. Lazăr - Consiliul
str.
1 Europei spre 181
Decembrie
Mediaș
1918
Gh. Lazăr
83
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Intersecție

Raportul
dintre
Cozi
fluxurile de
Braț
al maximale
Nivel de
trafic
și
intersecției
de vehicule serviciu
capacitatea
(m)
de circulație
exprimat
1 Decembrie
102
1918

E

0.96

Consiliul
Europei spre 10
Brașov

C

0.61

C

0.72

46

D

0.78

Zaharia Boiu
10
spre Brașov

C

0.51

C

0.49

C

0.64

B

0.3

B

0.31

C

0.36

66

D

0.79

43

D

0.68

69

E

0.88

Str. Consiliul
Europei - str. Consiliul
Anton Pann
Europei spre 10
Mediaș
Anton Pann

Str. Zaharia
Boiu - str. Zaharia Boiu
10
Târnavei
spre Mediaș
Târnavei

51

Zaharia Boiu
0
spre Brașov

Str. Zaharia
Boiu - str. Zaharia Boiu
0
Ecaterina
spre Mediaș
Varga
Ecaterina
27
Varga
Cornești
Str. Cornești str. Principală Principală
- DN 13
DN 13
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2.3.2 Cu implementarea proiectelor propuse pentru implementare pe termen
scurt, mediu și lung
Raportul
dintre
Cozi
fluxurile de
Braț
al maximale
Nivel de
trafic
și
intersecției
de vehicule serviciu
capacitatea
(m)
de circulație
exprimat

Intersecție

Calea
Baraților

34

E

0.93

- Strada Lungă 18
DN 13 spre
5
Brașov

E

0.63

B

0.37

DN 13 spre
5
Mediaș

B

0.51

Trandafirilor

D

0.31

A

0.41

A

0.32

D

0.29

A

0.37

C

0.55

36

C

0.42

Consiliul
Europei spre 51
Brașov

D

0.76

Consiliul
Europei spre 48
Mediaș

D

0.72

Gh. Lazăr

62

D

0.69

1 Decembrie
74
1918

D

0.80

Consiliul
Europei spre 0
Brașov

A

0.39

A

0.37

6

C

0.12

Str. Zaharia Zaharia Boicu 0
Boicu - str. spre Brașov

A

0.41

DN 13
Calea
Baraților

12

DN 13 spre
DN 13 5
Brașov
Trandafirilor DN 13 spre
5
Mediaș
Mihai Viteazu
69
spre Brașov
Str.
Mihai Mihai Viteazu
22
Viteazu - str. spre Mediaș
Plopilor - str.
Plopilor
45
Stadionului
Stadionului

Str. Consiliul
Europei - str.
Gh. Lazăr str.
1
Decembrie
1918

Str. Consiliul
Europei - str. Consiliul
Anton Pann
Europei spre 0
Mediaș
Anton Pann
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Intersecție

Târnavei

Raportul
dintre
Cozi
fluxurile de
Braț
al maximale
Nivel de
trafic
și
intersecției
de vehicule serviciu
capacitatea
(m)
de circulație
exprimat
Zaharia Boicu
0
spre Mediaș

A

0.40

Târnavei

C

0.60

B

0.34

B

0.26

C

0.16

59

D

0.75

34

D

0.63

54

C

0.77

25

Zaharia Boicu
0
spre Brașov

Str. Zaharia
Boicu - str. Zaharia Boicu
0
Ecaterina
spre Mediaș
Varga
Ecaterina
19
Varga
Cornești
Str. Cornești str. Principală Principală
- DN 13
DN 13

În urma rulării modelelor de trafic se constată îmbunătățirea semnificativă a
performanțelor de trafic după implementarea proiectelor. În cazul acestui
scenariu s-a ținut cont și de realizarea variantei de ocolire a Sighișoarei care
permite devierea unui procent de peste 37% din traficul actual de pe arterele
principale ale orașului. În plus, se observă faptul că în varianta cu proiecte
cozile de vehicule scad și nivelurile de serviciu se diminuează. În urma
implementării proiectelor se deschid noi artere de circulație spre cartiere care
nu erau legate corespunzător la rețeaua de străzi din zona centrală. Acest
lucru conduce la timpi de călătorie care sunt diminuați cu cel puțin 25- 30% în
raport cu scenariul fără proiect.
2.16.

Regimul de proprietate al terenurilor. Circulația terenurilor

Operațiunile privitoare la regimul juridic al terenurilor pe care prezentul P.U.G.
le va conține în fazele următoare vor viza următoarele obiective:
a. Stabilirea unei atitudini de reglementare și a unei politici
funciare în ceea ce privește terenurile aflate în proprietatea
municipiului Sighișoara;
b. Stabilirea situațiilor, amplasamentelor și imobilelor pentru care
se are în vedere exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
c. Stabilirea situațiilor, amplasamentelor și imobilelor pentru care
se au în vedere operațiuni de concesionare / închiriere / dare
în folosință;
d. Stabilirea situațiilor, amplasamentelor și imobilelor pentru care
este prevăzută realizarea de obiective de utilitate publică
(construcții, amenajări publice, infrastructură edilitară, lucrări
de combatere a riscurilor etc).
Referitor la studiul regimului de proprietate, este important de menționat faptul
că una dintre principalele probleme cu care se confruntă municipiul
Sighișoara este reprezentată de prezența unor bariere naturale și antropice
(cursul râului Târnava Mare, respectiv magistrala 300 de cale ferată) care
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împart teritoriul intravilan al municipiului în două zone slab conectate între ele.
Din acest motiv, prin prezenta documentație de urbanism se dorește găsirea
unor soluții prin care să se realizeze noi legături carosabile peste calea ferată
și peste râul Târnava Mare.
Conform planșelor aferente prezentului studiu, municipiul Sighișoara nu
dispune de resurse de teren, motiv pentru care, pentru realizarea acestor noi
legături, ar fi necesare operațiuni de expropriere pentru cauză de utilitate
publică.
De asemenea, există un potențial de dezvoltare a unei noi legături carosabile
în locul căii ferate dezafectate prin trecerea suprafeței de teren aferente
acesteia în domeniul public al municipiului Sighișoara (prin cumpărare /
schimb etc).
2.17.

Măsuri în zonele cu riscuri naturale

2.17.1. Zonarea geotehnică
Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural
și antropic identificate pe teritoriul Municipiului Sighișoara, s-au conturat
următoarele zone (reprezentate grafic în planșele anexate):
▪

Zone improprii amplasării construcțiilor reprezentate prin:

-

zonele inundabile aferente rețelei hidrografice de suprafață;

-

zonele de curs ale rețelei hidrografice naturale sau antropice, cu regim
permanent / nepermanent;

-

zonele afectate de trasee de utilități (linii electrice etc);

-

zonele cu alunecări existente active sau stabilizate temporar.

▪

Zone bune de construit cu amenajări speciale reprezentate în special
prin:

-

zonele cu drenaj insuficient unde amenajările ce urmează a fi executate
necesită lucrări de drenare a apei pluviale sau ridicarea cotei
amplasamentului construcțiilor;

-

zonele cu potențial de alunecare mediu-mare unde, după caz, se
recomandă: menținerea unei vegetații arboricole mature, captarea și
evacuare rapidă a apelor de suprafață, amenajarea reliefului prin
taluzare și/sau lucrări de susținere, soluții adecvate de fundare care să
depășească suprafețele de alunecare.

▪

Zone bune de construit fără amenajări speciale, reprezentate de
zonele cu relief relativ plan și stabil fără potențial de risc cu privire la
fenomenele de inundabilitate și alunecări de teren.

2.17.2. Proiectarea fundațiilor
La proiectarea fundațiilor viitoarelor construcții se vor avea în vedere
următoarele recomandări:
Adâncimea minimă de fundare impusă de depășirea adâncimii de îngheț și
încadrarea în strat va fi Dfmin=-1,10m.
Presiunile convenționale și parametrii geotehnici de calcul pentru
dimensionarea fundațiilor vor fi stabiliți în baza studiilor geotehnice ce vor fi
realizate la fazele de proiect D.T.A.C. și P.T., în funcție de valorile
caracteristice litologiilor interceptate și în conformitate cu normativele în
vigoare.
După caz, recomandăm efectuarea, de către proiectantul de specialitate, a
calculelor de stabilitate asupra versantului precum și verificări ale terenului
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portant la starea limită de deformații, starea limită de capacitate portantă,
avându-se în vedere și suprasarcinile aduse de viitoarele construcții.
În funcție de litologia interceptată, se vor avea în vedere prescripțiile
Normativului privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și
contracții mari - indicativ NP 126 – 2010, inclusiv amendamentele sau
anexele asociate acestuia, în vigoare la data proiectării.
2.17.3. Zone inundabile și măsuri de protecție
Nu se recomandă realizarea de construcții în vecinătatea albiilor râurilor sau
în zonele depresionare (vechi albii), după caz. Se va respecta zona de
protecție pentru cursurile de apă impusă de A. N. Apele Române. După caz,
eventualele construcții vor fi realizate prin ridicarea cotei terenului deasupra
cotelor maxime de inundabilitate și / sau realizarea de lucrări de protecție la
eroziunea fluviatilă.
Este necesară menținerea capacității albiilor din zonă de a prelua debitele
maxime, prin întreținerea / decolmatarea periodică a văilor, în special în
zonele de intravilan.
Se interzice depunerea deșeurilor pe viroage sau văi. De asemenea, Se
impune consolidarea zonelor afectate de eroziuni.
Viituri
Târnava Mare. După punerea în funcțiune a acumulărilor din amonte nu s-au
înregistrat inundări ale intravilanului municipiului Sighișoara. La viitura din
august 2005 au fost inundate doar terenuri agricole în zona Venchi;
acumularea Vânători a atenuat viitura. Realizarea acumulărilor din amonte a
modificat hidrologia râului, informațiile anterioare nemaifiind relevante.
Eliminarea strangulării albiei din zona podului nou de cale ferată este foarte
importantă pentru evitarea inundării municipiului, inclusiv a zonelor situate pe
afluenții principali.
Harta de risc la inundații pusă la dispoziție de A.N.A.R. indică o singură zonă
inundabilă în intravilan, pe malul drept între str. Vlad Țepeș și malul râului
Târnava Mare; aparent nu s-a ținut seama de existența zidului de gardă cu rol
de dig, nici de efectul acumulării Vânători.
Afluenții. Potrivit informațiilor furnizate de Primărie, afluenții Târnavei Mari sau revărsat în timpul sau după precipitații de volume mari. Majoritatea au
debite reduse pe timpul verii.
Pe sectoarele din intravilan este necesară curățirea și recalibrarea albiilor,
inclusiv îndepărtarea vegetației, cu eliminarea strangulărilor16. Măsuri de
remediere a neajunsurilor semnalate mai sus ar elimina riscurile de inundare.
Se remarcă zona podului dintre Străzile Cânepii și Horia Teculescu, unde
suprapunerea viiturilor de pe pârâul Câinelui (Vîlcandorf) și pârâul Cânepii
conduce la inundarea zonei amonte.
De asemenea pârâul Morii, având caracter torențial, necesită lucrări de
curățare (vegetație, obstacole diverse, gunoaie) pe aproape întregul parcurs
intravilan din satul Hetiur, mai ales în zona podului din sat și aval de acesta
până dincolo de podul de pe DN 13.
Pe sectoarele din amonte de intravilan se recomandă păstrarea vegetației
(ex. fig. 30), aceasta contribuind la reducerea vitezei pe sectoarele
respective, și deci reducerea debitului care intră în intravilan. Pe aceleași
sectoare este necesar controlul strict al culturilor agricole și al defrișărilor,
pentru a nu favoriza concentrarea rapidă a apelor meteorice.
16

A se vedea detaliile din subcapitolul 4.1.5

Memoriu general – Versiune preliminară

141

Apa subterană. În zona fostei albii a pârâului Șaeș, unde nivelul apei
subterane este la 0,5-0,6 m sub nivelul terenului, pivnițele sunt inundate
permanent. Situația se poate remedia prin realizarea unui sistem de drenaj
din care apa să fie evacuată gravitațional spre albia Târnavei Mari.
Precipitații. Relieful în pantă este favorabil unei evacuări rapide a apelor
meteorice. Dată fiind grosimea redusă a stratului relativ permeabil de la
suprafața terenului, în cazul precipitațiilor puternice și al topirii bruște a
zăpezii este posibilă reactivarea alunecărilor de teren.
În zona centrală a orașului, dar și în alte zone, la baza dealurilor, precipitațiile
produc inundare relativ frecvent. Între cauze se pot enumera:
▪

antrenarea resturilor vegetale și a mâlului în rețeaua de canalizare

▪

întreținerea deficitară a rețelei de canalizare (este necesară inspecția și
decolmatarea la intervale regulate și după fiecare ploaie majoră) și a
albiilor afluenților secundari

▪

reconfigurarea străzilor unde gurile de canal sunt amplasate
necorespunzător

Situația poate fi îmbunătățită prin extinderea canalizării pluviale cu debușare
direct în cursurile de apă. Se recomandă studierea realizării unor sisteme de
drenaj care să scadă nivelul apei subterane în zonele respective, contribuind
la creșterea capacității de absorbție a solului și la diminuarea potențialului de
producere a alunecărilor de teren (favorizate de îmbibarea excesivă solului).
La ploi importante drumul de acces la Stația de Epurare, situat în spatele
terasamentului de cale ferată, s-ar putea inunda. Componentele funcționale
ale Stației sunt amplasate la o cotă superioară. Dat fiind faptul că traseul căii
ferate a fost schimbat, este posibilă reamplasarea drumului pe terasamentul
abandonat.
Precipitațiile abundente provoacă frecvent revărsarea afluenților Târnavei
Mari.
2.17.4. Zone afectate de fenomene de instabilitate
În perimetrul investigat predomină alunecările de teren în valuri și trepte, semi
stabilizate și active; insecvente (pe capete de strat, respectiv cueste);
detrusive. Alunecările mai vechi sunt profunde, iar cele actuale sunt
superficiale, cu o adâncime mai mică de 5,0m. În cazul alunecărilor de teren
consecvente, translația se face pe orizontală, fără deformări ale masei de
alunecare, cu deplasare mare față de cornișă, cu aspect de terasă. În ceea ce
privește alunecările insecvente, translația este aproape pe verticală, cu
deplasare mică față de cornișă, aici putând fi încadrate prăbușirile.
Având în vedere consecințele grave pe care le pot avea fenomenele de
instabilitate, se impune efectuarea unor studii ample referitoare la starea
tehnică a versanților și taluzurilor și la factorii care pot declanșa alunecări.
În zonele cu alunecări existente / stabilizate temporar nu se recomandă
dezvoltarea de construcții civile / industriale / edilitare. Lucrările ce vor fi
realizate asupra construcțiilor existente în aceste zone se vor proiecta astfel
încât acestea să nu aducă suprasarcini terenului sau, în caz contrar, se vor
identifica parametrii alunecării și se vor lua măsuri adecvate de stabilizare a
acesteia. De asemenea, se impune menținerea de vegetații arboricole (plante
cu rădăcini adânci) pe versanți.
Se impune realizarea unor sisteme de captare și drenare a apelor pluviale
către principalii colectori din zona. După caz , realizarea unor sisteme de
drenuri ce coboară pânza freatică sub suprafața de alunecare. De asemenea,
este necesară monitorizarea și întreținerea rețelelor de apă și canalizare
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astfel încât să se preîntâmpine pierderi din acestea. Locuințele / instituțiile ce
nu sunt racordate la rețeaua de canalizare vor avea fose etanșe, vidanjările.
Datorită numărului mare de factori implicați în astfel de fenomene, este dificilă
determinarea precisă a rezervei de stabilitate sau prognozarea momentului în
care poate apărea riscul de producere a alunecărilor. De cele mai multe ori,
rezultatele analizelor de stabilitate sunt orientative, iar astfel de analize
trebuie efectuate periodic, ori de câte ori sunt sesizate modificări ale stării de
tensiuni din masiv.
Odată ce alunecarea s-a produs, se impun lucrări de combatere a efectelor
alunecării, precum și luarea unor măsuri care să asigure și amenajarea
corespunzătoare a terenurilor afectate.
2.17.5. Reglementări specifice zonelor de riscuri naturale și antropice
Printre principalele măsuri care trebuie luate se numără următoarele:
▪

Eliminarea strangulării albiei râului Târnava Mare din zona noului pod de
cale ferată, pentru evitarea inundării municipiului;

▪

Studierea posibilității de realizare a unor sisteme de drenaj care să scadă
nivelul apei subterane, contribuind la creșterea capacității de absorbție a
solului și la diminuarea potențialului de producere a alunecărilor de teren
în zonele afectate de acest fenomen;

▪

În zonele afectate de eroziuni de mal: execuția unor sprijiniri de mal și
refacerea celor existente, cu accent pe fundarea acestora sub nivelul
fundului albiei, pentru a nu fi subspălate la viteze mari;

▪

Execuția unor praguri de fund (și repararea și decolmatarea celor
existente), care vor reduce pantele cursurilor de apă;

▪

Realizarea unei casete pe pârâul Șaeș pe sectorul excavat artificial în
sec. XIX.

▪

La amplasarea construcțiilor în zona de siguranță sau protecție a
rețelelor tehnico-edilitare , se va solicita avizul deținătorului sau
administratorului rețelelor în cauză..

Măsurile de protecție propuse pentru combaterea proceselor de eroziune
sunt următoarele:
▪

execuția unor sprijiniri de mal și refacerea celor existente, cu accent pe
fundarea acestora sub nivelul fundului albiei, pentru a nu fi subspălate
la viteze mari;

▪

execuția unor praguri de fund (și repararea și decolmatarea celor
existente), care vor reduce pantele cursurilor de apă;

▪

realizarea unei casete pe pârâul Șaeș pe sectorul excavat artificial în
sec. XIX.
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2.18.

Dezvoltarea echipării edilitare

2.18.1. Alimentare cu apă și canalizare
Strategia de dezvoltare a municipiului Sighișoara, pentru perioada 2014-2020
are printre țintele specifice pentru anul 2020 și „Sighișoara 2020: orașconectat, atractiv pentru locuitori și investitori”. Pentru asigurarea conectării
municipiului, una dintre măsurile importante este și asigurarea accesului
locuitorilor comunității la infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare
apă uzată.
Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și a infrastructurii de
canalizare apă uzată necesită finalizarea următoarelor lucrări:
▪

Alimentare cu apă

▪

reabilitarea conductei de aducțiune apă potabilă, finalizată în proporție de
50%. Lucrările au fost sistate în anul 2016;

▪

recepționarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție apă potabilă,
pe cca. 6,92km de străzi. Lucrările au fost executate pe străzile: Barbu
Șt. Delavrancea, Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu, Păstorilor, Ion
Neculce, Vasile Lucaciu, Plopilor, DN 13 (Cornești), DN 14 (Între Hule),
precum și în cătunul Viilor și cartierul Aurel Vlaicu;

▪

recepționarea stațiilor noi de pompare apă potabilă de pe strada Plopilor,
cătunul Viilor și cartierul Aurel Vlaicu.

▪

Canalizare apă uzată

▪

recepțioanarea lucrărilor de extindere a rețea de canalizare menajeră, pe
cca. 4,0km, inclusiv stațiile noi de pompare apă uzată (Dn 13 între Hule,
str. Ceahlăului, str. Cornești și cartier Aurel Vlaicu). Străzile pe care au
fost executate, dar nerecepționate, rețele sunt DN 14 (Între Hule),
Cornești, Păstorilor, Barbu Șt. Delavrancea, Ceahlăului, Negoiului,
Parângului, Cânepii, Livezilor, în cătunul Viilor și cartierul Aurel Vlaicu.

Primăria municipiului Sighișoara are propuse pentru modernizarea și
dezvoltarea infrastructurilor hidro-edilitare următoarele proiecte:
▪

extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă potabilă și
apă uzată din municipiul Sighișoara, etapa II. Proiectul prevede
extinderea rețelei de distribuție apă potabilă în cătunul Rora (L=3,5km),
în satul Hetiur (L=8,0km), extinderea rețelei de distribuție apă potabilă și
canalizare apă uzată pe str. Miron Neagu-Valea Dracului;

▪

pentru asigurarea sursei alternative de aprovizionare cu apă potabilă de
calitate a locuitorilor există o propune de proiect pentru realizarea unei
conducte de aducțiune apă potabilă de la acumularea Zetea. Proiectul
are ca surse de finanțare programul POIM 2014-2020 și bugetul local.
Propunerea are caracter orientativ și va fi definitivată prin elaborarea
documentațiilor tehnice și a cererilor de finanțare;

▪

restaurare și revitalizarea Cetății Sighișoara, care include printre
activitățile principale și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și
canalizare apă uzată. Sursa de finanțare este programul POR 20142020, bugetul de stat, bugetul local;

▪

extinderea și modernizarea străzilor orășenești din municipiu, lucrări care
includ și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, unde este cazul.
Sursa de finanțare este programul POR 2014-2020 și bugetul local.

În cadrul proiectului: „Extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă
uzată în județul Mureș” (din cadrul revizuire Master Plan apă și apă uzată,
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2011), pentru municipiul Sighișoara se au în vedere următoarele investiții pe
perioada 2010-2037:
▪

Alimentare cu apă

-

stația de tratare apă: reabilitare structurală și mecanică, realizarea
sistemului de control SCADA, pre-tratarea nămolului;

-

rețeaua de distribuție apă potabilă: reabilitare pe cca. 87,26km,
reabilitare racorduri la rețea - cca. 3.730 buc., extindere rețea pe cca.
74,13km, racorduri noi - 2.000 buc.;

-

stații noi de pompare apă potabilă - 6 buc.;

-

rezervoare noi de apă: 2x250m3, 1x500m3;

-

reabilitare rezervoare existente: 1x2500m3, 1x5000m3, 2x300m3;

-

puncte de clorare noi – 3 buc.;

-

sistem SCADA

▪

Canalizare apă uzată

-

reabilitare canalizare menajeră (Dn 200mm - 600mm), cca. 29,54kmkm;

-

reabilitare canalizare pluvială (Dn 200mm – 1200mm), cca. 18,75km;

-

reabilitare canalizare unitară (Dn 200mm – 600mm), cca. 14,66km;

-

canalizare nouă (Dn 125mm – 400mm), cca. 31,65km;

-

stații noi de pompare apă uzată, 12 buc.;

-

reabilitare/înlocuire pompe apă uzată la SPAU existentă;

-

sistem de control SCADA;

-

stația de epurare: înființare laborator analize apă, sistem SCASA, treapta
de pre-tratare nămol.

Prin prezenta documentație se prevede o creștere a consumatorilor de apă cu
cca. 3.500 persoane, aceștia reprezentând consumatorii de apă din zonele
propuse pentru introducere în intravilan prin actuala documentație (cca. 1.800
persoane) și populația din localitățile componente Aurel Vlaicu, Angofa, Rora,
Venchi Șoromiclea și Hetiur (cca. 1.700 persoane) care nu beneficiază de
alimentare cu apă în sistem centralizat.
Alimentarea cu apă potabilă pentru acești consumatori este propusă din
rețeaua de alimentare cu apă a municipiului, prin instalații interioare de apă
rece, caldă și canalizare, cu prepararea individuală a apei calde.
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Necesarul de apă pentru nevoi publice și gospodărești, și pentru combaterea
incendiului este:
Localități

Consumatori Cerința
apă estimați de apă
la sursă
(pers)
(m3/zi)

Debit
zi
maxim
(m3/zi)

Debit
refacere
rezervă
incendiu

Rezerva
de apă
potabilă
(m3)

(m3/zi)
Sighișoara, A. 1.087
Vlaicu,
Angofa

301,64

141,31

108,5

214,5

Venchi,
Șoromiclea

714

221,15

92,82

90,33

159,96

Rora

846

249,61

110,0

96,72

179,2

Hetiur

856

251,70

111,28

97,17

180,59

În Anexa x se regăsesc breviarele de calcul pentru cele 4 zone.
Rezerva de apă potabilă cuprinde volumul de apă pentru rezerva intangibilă
de incendiu, volumul de apă pentru compensarea orară a consumului și
volumul de apă pentru consum pe perioada avariei sistemului pe o durată
maximă de 10 ore (detalii în breviarul de calcul).
Cerința de apă la sursă asigură debitul zilnic maxim, debitul de apă pentru
refacerea rezervei intangibile de incendiu și necesarul de apă pentru
acoperirea nevoilor sistemului de apă și a pierderilor tehnic admisibile ale
acestuia.
Înmagazinarea rezervei de apă potabilă este propusă în rezervoare
supraterane, din beton armat astfel, amplasate astfel:
▪

pentru extinderile din Sighișoara, Aurel Vlaicu și Angofa, un rezervor cu
capacitatea de 250m3, amplasat lângă rezervorul existent de 1x1000m3
de la Lunca Poștei;

▪

pentru localitățile Venchi și Șoromiclea, un rezervor cu capacitatea de
200m3, amplasat în Venchi în partea de est, lângă DC 59 într-o zonă
propusă pentru comerț, servicii, locuire individuală și colectivă;

▪

pentru satul aparținător Hetiur un rezervor cu capacitatea de 200m3,
amplasat în vecinătatea drumului DN 13, într-o zonă de locuințe
individuale și funcțiuni complementare;

▪

pentru localitatea Rora, un rezervor cu capacitatea de 200m3, amplasat
pe Dealul Hulei într-o zonă propusă pentru comerț, servicii, locuire
individuală și colectivă.

Alimentarea rezervoarelor propuse și circulația apei în rețeaua extinsă se face
prin pomparea apei potabile din rețeaua existentă a municipiului Sighișoara.
În acest sens sunt propuse stații noi de pompare a apei, precum și mărirea
capacității unor stații de pompare existente, acolo unde este cazul.
Rețeaua de distribuție propusă este din PEHD, echipată cu cămine de vane
care să permită izolarea tronsoanelor de rețea, cămine cu armături pentru
aerisire și de golire, cu cămine de branșamente pentru locuințe, precum și cu
hidranți de incendiu amplasați conform prevederilor „Normativului pentru
proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor.
Indicativ NP 086/2005”.
În ceea ce privește rețeaua de canalizare, debitele de apă uzată menajeră
rezultate din consumul de apă sunt:
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▪

Sighișoara, Aurel Vlaicu, Angofa: 301,64m3/zi (3,5 l/s);

▪

Venchi și Șoromiclea: 221,15m3/zi (2,56 l/s);

▪

Rora: 249,61m3/zi (2,89 l/s).

▪

Hetiur: 251,7m3/zi (2,91 l/s);

Apele uzate evacuate de la viitorii consumatori sunt canalizate în sistem
unitar pentru zonele propuse în intravilanul orașului Sighișoara și în sistem
separativ pentru localitățile componente Angofa, Aurel Vlaicu, Rora,
Șoromiclea, Venchi și satul aparținător Hetiur.
Apele uzate menajere din aceste localități vor fi dirijate către rețeaua de
canalizare a Sighișoarei, și epurate în stația de epurare, recent
retehnologizată și extinsă.
Apele pluviale sunt colectate de către rigolele și șanțurile stradale și evacuate
în pâraiele din apropierea localităților.
Circulația apei uzate în rețeaua de canalizare se face gravitațional, iar acolo
unde relieful nu permite acest lucru sunt prevăzute stații de pompare apă
uzată. Aceatea se amplasează la minim 50,0m față de clădirile, conform
prevederilor „Normativului privind proiectarea, execuția și exploatarea
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ - NP
133/2013”.
Rețeaua de canalizare propusă are un diametru minim de 250mm, este
realizată din tuburi de PVC și este echipată cu cămine de vizitare, de
schimbare de direcție și de pantă, cămine de racorduri pentru preluarea
apelor uzate de la locuințe.
Pentru păstrarea calității apei potabile distribuită consumatorilor, este
obligatorie păstrarea/instaurarea zonelor de protecție sanitară cu regim sever
prevăzute în „Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
protecție sanitară și hidrogeologică” (HG 930/2005), având ca dimensiuni
minime:
▪

la captările din cursuri de apă: 100m în amonte de priză, 25m în aval de
ultimele lucrări ale prizei de captare, 25m lateral, de o parte și de alta a
prizei;

▪

la instalația de tratare a apei: 20m de la zidurile exterioare ale instalației;

▪

la aducțiunea de apă potabilă: 10m de la generatoarele exterioare ale
acesteia;

▪

la rezervoare de înmagazinare apă potabilă: 20m de la zidurile exterioare
ale construcției;

▪

la stația de pompare apă potabilă: 20m de la zidurile exterioare ale
clădirii.

Terenurile din interiorul zonei de protecție sanitară cu regim sever vor fi
folosite numai pentru exploatarea și întreținerea construcției/instalației
respective. Pe aceste terenuri nu se vor amplasa construcții sau amenajări
care nu au legătură directă cu obiectul protejat. În zonele de protecție sanitară
cu regim sever, instituite pentru apele de suprafață, sunt interzise:
▪

deversarea de ape uzate, chiar dacă sunt epurate;

▪

navigarea, acostarea și oprirea de ambarcațiuni, acostarea plutelor și a
lemnului flotant, în alte condiții decât cele stabilite la instituirea zonei de
protecție sanitară cu regim sever;

▪

pescuitul și scaldatul;
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▪

recoltatul gheții și morăritul pe apă, precum și adăparea animalelor.

2.18.2. Alimentare cu energie electrică. Iluminat public
În contextul politicii energetice europene, atât Strategia Energetică a
României pentru perioada 2011–2020 cât și noul proiect de Strategie
Energetică 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 prevăd, prin
obiectivele lor strategice, reducerea sărăciei energetice, creşterea
eficienţei energetice și promovarea energiei curate.
Îmbunătăţirea eficienţei energetice este considerată, prin Legea nr. 121 din
2014 privind eficienţa energetică, un obiectiv strategic al politicii energetice
naţionale, prin contribuţia pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu
energie, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră.
Rețeaua electrică de distribuție
Analiza situaţiei existente, privind rețeaua electrică de distribuție din
municipiul Sighișoara, pune în evidenţă faptul că este necesară continuarea
activităților de mentenanță și modernizare a echipamentelor electrice care nu
mai corespund standardelor de calitate cerute.
Operatorul rețelei de distribuție, SDEE Transilvania Sud-SDEE Târgu Mureș,
are în vedere un program de lucrări de reparații și modernizări care urmează
să fie realizate, după cum urmează17:

17

▪

modernizare LES joasă tensiune și branșamente zona CE m.t.-j.t.
Sighișoara (str. Viilor, str. 1 Decembrie, str. H.Oberth, str. Tache
Ionescu);

▪

modernizare LEA joasă tensiune și branșamente (str. Axente Sever,
Barbu Ștefănescu Delavrancea, C. Negruzzi, Caisului, Caraiman,
Ceahlăului, Clujului, Codrului, Făgărașului, Izvorului, Liliacului,
Livezilor, Lunca Poștei, Mircea Vodă, Moților, N. Filipescu, Negoiului,
Parângului, Sibiului, Stejarilor, Târnavei, V. Alecsandri, Viilor,
Zugravilor, Alexandru cel Bun, Andrei Șaguna, Anton Pann, Avram
Iancu, Cornești, Crinului, Dragoș Vodă, Ecaterina Teodoroiu,
Ecaterina Varga, George Coșbuc, Gheorghe Lazăr, Horia
Teculescu, Ilarie Chendi, Mărășești, Mihai Eminescu, N. Bălcescu,
N. Grigorescu, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, S. Bărnuțiu, Șt. O.
Iosif, Tăbăcarilor, Tache Ionescu;

▪

modernizare LES 20 kV - zona CE M.T.-J.T. Sighișoara (linia LES
20kV Stofe, linia LES 20 kV Fider PA1, linia LES 20 kV SighișoaraTârnava);

▪

modernizare LEA joasă tensiune și branșamente - str.
T.Vladimirescu, Dealul Gării, Abatorului, Târgului, M. Kogălniceanu,
Primăverii, V. Țepeș;

▪

reabilitare LEA 20 kV Sighișoara-Apold și Sighișoara - Oraș 2;

▪

INT și reabilitare LEA 0,4 kV prin înlocuire conductoare, stâlpi și
branșamente
necorespunzătoare în cartierul Hetiur;

▪

montare FDCP - str. Mihai Viteazu, la blocurile de locuințe de la nr.
69-103 (impare);

▪

extindere grup tratare neutru RED stația 110/20 kV Sighișoara;

▪

asigurarea microclimatului în camera de comandă și personal din
stația 110/20 kV Sighișoara.

cf. Adresa de informare nr. 14615/X/03.07.2019 către Primăria Municipiului Sighișoara
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Totodată, trebuie avută în vedere apariţia de noi consumatori de energie
electrică, ca urmare a dezvoltării orașului, ce duce la necesitatea extinderii
reţelei electrice de distribuţie şi, eventual, a montării de noi posturi de
transformare.
Prin prezentul Plan Urbanistic General sunt propuse zone de extindere, în
care se preconizează dezvoltarea de locuințe individuale, cu regim de
înălțime P+M, P+1+M, numărul acestora fiind estimat după cum urmează:
▪

Sighișoara: 105 locuințe noi,

▪

Hetiur: 30 locuințe noi,

▪

Șoromiclea: 12 locuințe noi,

▪

Rora: 140 locuințe noi,

▪

Venchi: 170 locuințe noi,

▪

Aurel Vlaicu: 225 locuințe noi,

▪

Angofa: 60 locuințe noi.

În zonele de extindere, propuse prin prezentul Plan Urbanistic General, se vor
asigura condiţiile pentru racordarea noilor consumatori de energie electrică la
reţeaua de distribuţie.
Pentru estimarea necesarului de putere suplimentară pentru alimentarea
noilor consumatori s-a utilizat Normativul PE 132 – 2003, Anexa 2, tabelele 1
și 5. Din tabelul 1 s-a ales varianta maximă a valorii puterii de calcul pe
consumator pentru locuință individuală (P+1) cu maxim 5 camere și varianta
de dotare A cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservare hrană,
audio-vizual, activităţi gospodăreşti şi asigurarea apei calde, a încălzirii şi al
gătitului prin termoficare sau centrale proprii şi cu racord de gaze la bucătării.
Astfel se estimează puterea maxim simultan absorbită de locuințele
individuale la nivelul posturilor de transformare, după cum urmează:
▪

Sighișoara: 117,81 kW,

▪

Hetiur: 41,82 kW,

▪

Șoromiclea: 23,26 kW,

▪

Rora: 157,08 kW,

▪

Venchi: 190,74 kW,

▪

Aurel Vlaicu: 252,45 kW

▪

Angofa: 73,44 kW.

Puterea aparentă suplimentară necesară, care rezultă din estimare, este:
Sighișoara - 131 kVA, Hetiur - 47 kVA, Șoromiclea - 26 kVA, Rora - 175 kVA,
Venchi - 212 kVA, Aurel Vlaicu - 281 kVA, Angofa - 82 kVA.
Pentru alte funcțiuni propuse prin PUG, activități agro-zootehnice, industriedepozitare, comerț și servicii, nu se poate face o estimare întrucât nu se
cunosc suprafețele construite și numărul efectiv de consumatori, aceste
aspecte urmând să fie stabilite în faza de proiectare.
Această putere suplimentară poate fi asigurată prin instalarea unor noi posturi
de transformare sau prin suplimentarea puterii în posturile de transformare
existente.
În cazul amplasării unor posturi noi de transformare, acestea vor fi alimentate
de linii electrice subterane (LES) de medie tensiune care vor urmări trama
stradală existentă sau propusă prin actualul Plan Urbanistic General.
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Valorile exacte ale puterilor aparente în posturile de transformare vor fi
calculate la fazele ulterioare de proiectare de către firmele abilitate în funcţie
de mobilarea finală a teritoriului, de consumatorii ce vor apărea, de coeficienţii
de simultaneitate utilizaţi, de reglementările normative existente la data
respectivă şi de echipamentele disponibile pe piaţă.
Soluțiile de extindere și amplasarea definitivă a noilor obiective energetice
(posturi de transformare, linii electrice de medie şi joasă tensiune) vor fi
stabilite de către proiectantul de specialitate al operatorului rețelei de
distribuție cu respectarea normelor în vigoare.
Rețeaua de iluminat public
Strategia Națională privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de
Utilități Publice” (HG nr. 246/2006), prin obiectivele sale specifice, urmărește
realizarea unui serviciu de iluminat public unitar, modern și eficient, în
conformitate cu directivele Uniunii Europene.
Din analiza situației existente, prin care s-au identificat mai multe
disfuncționalități, rezultă că sunt necesare ample acțiuni de modernizare a
iluminatului public din municipiul Sighișoara.
Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului Sighișoara pentru
perioada 2014-2020 stabilește următoarele obiective principale cu privire la
sistemul de iluminat public:
▪

menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public, ce
va fi asigurată la minimum 70% din capacitatea sa;

▪

studierea oportunităţii satisfacerii cererilor de extindere punctuală, cu
noi locuri de lampă în subsistemele ce nu au fost încă reabilitatemodernizate;

▪

realizarea împodobirii şi despodobirii oraşului cu componente ale
iluminatului ornamental-festiv,

▪

corectarea valorii factorului de putere, în reţelele de iluminat public
aferente a 3 posturi de transformare. În urma corectării factorului de
putere, se va micşora puterea activă absobită cu până la 10%,
scăzând cu acelaşi procentaj şi energia activă consumată.

Conform Strategiei, începând cu anul 2016, se doreşte:
▪

reabilitarea iluminatului public pe următoarele străzi, în baza unor
proiecte luminotehnice întocmite de concesionar, urmărindu-se
eficientizarea energetică a acestuia: str. Ana Ipătescu, str. Aurel
Vlaicu, str. Câmpulu,; Cătunul Viilor, str. Clujului, str. Dealul Gării,
str. Lunca Poşte, str. Ştefan cel Mare, cartier Venchi, cartier Hetiur;

▪

completarea cu componente ale sistemului de iluminat public în
cartierul Târnava II, în special str. Trandafirilor (8 corpuri de iluminat
şi extindere reţea aferentă), str. Mihai Viteazu (1 lampadar şi
întărirea infrastructurii de iluminat în zona pasajului de cale ferată) şi
str. Dumbravei (3 lampadare);

▪

completarea cu componente ale sistemului de iluminat public pe str.
Miron Neagu;

▪

introducerea iluminatului public pe str. Bucegi;

▪

introducerea iluminatului public pe breteaua Vârtej-str. Anton Pannstr. Cloşca;

▪

reabilitarea iluminatului public pe Scara acoperită;

▪

eficientizarea energetică a întregului sistem de iluminat arhitectural;
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▪

scoaterea firidelor de iluminat public (inclusiv a grupurilor de măsură)
din clădirile posturilor de transformare, existente în următoarele
locaţii: str. Octavian Goga nr. 6, str. Axente Sever, str. Ecaterina
Teodoroiu, str. Ilarie Chendi, str. George Coşbuc, str. Horia
Teculescu, str. Mihai Viteazu nr. 10, str. Mihai Viteazu nr. 89, str.
Dumbravei, Aleea Daliilor, Aleea Garoafelor, str. Târnavei nr. 17;

▪

studierea posibilităţii extinderii facilităţii de micşorare a fluxului
luminos emis de lămpi, având în vedere asigurarea condiţiilor de
securitate pe căile de circulaţie din oraş; teoretic, prin aplicarea unei
astfel de măsuri, ar scădea consumul de energie electrică cu până la
24 % în orele de noapte;

▪

trecerea treptată în canalizaţie de tip city net, a reţelelor de iluminat
public;

▪

realizarea reţelei electrice separate pentru comanda unică de
aprindere a iluminatului arhitectural, respectiv al celui festivornamental;

▪

înlocuirea tuturor contoarelor de energie electrică din sistemele de
iluminat public cu contoare inteligente;

▪

gestionarea în timp real a consumurilor de energie electrică
consumată cu iluminatul public.

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sighişoara (PAED)
propune, deasemenea, modernizarea iluminatului public și aducerea lui la
parametrii luminotehnici optimi și promovarea măsurilor de eficientizare a
consumurilor de energie electrică. De asemenea, propune măsuri pentru
montarea, racordarea şi punerea în funcțiune a dispozitivelor economizoare la
circuitele de iluminat public și la realizarea unui iluminat public perimetral cu
energie electrică produsă cu panouri fotovoltaice în incinta unităților de
învățământ.
PAED prevede următoarele acţiuni / măsuri în domeniul iluminatului
public municipal:
▪

I.P.01. Reabilitarea şi modernizarea iluminatului arhitectural în zona
istorică a municipiului;

▪

I.P.02. Realizarea auditului energetic al sistemului de iluminat public
al municipiului;

▪

I.P.03. Încheierea unui contract de performanţă energetică cu un
operator privat în vederea eficientizării sistemului de iluminat public;

▪

I.P.04. Controlul inteligent de la distanţă al iluminatului public, fără
afectarea parametrilor luminotehnici standardizati şi prin
telemanagement şi telegestiunea sistemului;

▪

I.P.05. Program de promovare a instalaţiilor care folosesc resurse
regenerabile de energie (iluminat public perimetral cu energie
electrică produsă cu panouri fotovoltaice).

Un proiect pentru extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public din
Sighişoara a fost depus în octombrie 2018, are o valoare de 1,8 milioane de
euro şi prevede schimbări în sistemul de iluminat, înlocuirea corpurilor vechi
cu corpuri LED, mai economice şi mai rezistente la intemperii (Jurnalul
Sighisoara Reporter, 2010).
Finanţarea proiectelor de modernizare şi extindere a reţelei de iluminat public
se poate realiza prin obţinerea de fonduri prin parteneriat public-privat,
bugetul local sau prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 care
include, în proiectele de eficiență energetică, şi finanțare pentru iluminatul
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public (Axa prioritară 3 – sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.1. – Creşterea eficienţei energetice în
clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public,
îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari).
Utilizarea surselor regenerabile de energie
Planul de acțiune pentru energie durabilă al municipiului Sighișoara (PAED),
având în vedere producția locală de energie, propune promovarea surselor de
energie regenerabilă pentru acoperirea unei părți din ce în ce mai mari din
necesarul de energie al municipiului, astfel reducându-se dependența de
combustibilii fosili. Propune, în acest sens, montarea, pe acoperișul clădirilor
publice și pe terenuri municipale disponibile, de sisteme de producere a
energiei electrice folosind panourile solare fotovoltaice.
PAED prevede următoarele acţiuni / măsuri în domeniul producției
locale de energie electrică:
▪

P.E.02. Realizarea unui parc fotovoltaic prin promovarea unui
parteneriat public-privat

▪

P.E.03. Proiect de producere în cogenerare a energiei
termice/electrice utilizând biomasa (alimentarea cu energie a unor
şcoli, spitale)

În Lista proiectelor individuale propuse de Primăria muncipiului Sighișoara,
pentru perioada 2014-2020, se află și amenajarea unei microhidrocentrale pe
râul Târnava Mare. Proiectul prevede construcția unei microhidrocentale în
zona Gat, care să asigure producerea de energie electrică pentru consumul
public, dar și crearea unui lac cu potențial de amenajare pentru agrement,
bugetul extimativ al proiectului fiind de 15 milioane euro.
În cazul unei astfel de amenajări hidroenergetice (microhidrocentrală) se vor
realiza, în prealabil, studii care să evalueze impactul asupra mediului și
probleme legate de posibile riscuri care ar putea să apară ca urmare a unor
astfel de amenajări.
Aceste proiecte pot fi finanțate prin bugetul local, fonduri guvernamentale,
parteneriat public-privat sau fonduri europene. Un exemplu de sursă de
finanţare este Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 6 –
Promovarea energiei curate şi eficiente în vederea susţinerii unei economii cu
emisii scăzute de carbon.
Normele privind respectarea zonelor de protecție și de siguranță
În vederea asigurării protecţiei şi funcţionării normale a reţelelor electrice, cât
şi a evitării punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului, se vor
respecta normele tehnice “Norma tehnică privind delimitarea zonelor de
protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, Revizia I, text
actualizat”, aprobată prin Ordinul nr.4/2007 al ANRE, publicat în MO al
României, partea I, nr.259/18.04.2007, şi modificată prin Ordinul 49/2007 al
ANRE, publicat în MO al României, partea I, nr.865/18.12.2007, prin care
sunt prevăzute următoarele zone de protecţie şi de siguranţă:
▪

pentru staţia electrică de tip exterior, cu tensiunea cea mai înaltă de
110 kv, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de
împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia,

▪

pentru linii electrice aeriene, zona de protecție şi zona de siguranţă
coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul
liniei.

Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi siguranţă a unei linii simplu sau
dublu circuit are valorile:
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▪

24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV

▪

37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kv

Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu
sau dublu circuit construită pe teren împădurit este 32 m pentru LEA cu
tensiune de 110 kv.
Prin derogare, dimensiunile (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă pentru
LEA pot fi mai mari decât cele prevăzute de Norma tehnică menţionată mai
sus, în cazurile în care:
▪

acestea se realizează cu stâlpi echipaţi cu mai mult de două circuite;

▪

necesită deschideri mari, impuse de configuraţia terenului
(traversarea unor elemente naturale, etc.);

▪

au în vecinătate obiective, construcţii, instalaţii, pentru care condiţiile
de coexistenţă cu acestea impun măsuri speciale sau distanţe de
siguranţă mai mari decât cele prevăzute mai sus.

Pentru protecția reţelelor electrice, prin Legea nr.123/2012 a energiei electrice
şi gazelor naturale se interzice persoanelor fizice şi juridice:
▪

să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor
de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de
distribuţie;

▪

să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii în zona
de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără acordul
operatorului de distribuţie;

▪

să depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de
protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor, fără acordul operatorului de
distribuţie;

▪

să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de distribuţie sau
să intervină în oricare alt mod asupra acestora;

▪

să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare
şi de avertizare aferente reţelelor electrice de distribuţie;

▪

să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin
construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului
de distribuţie.

Se va respecta obligativitatea obţinerii avizelor de amplasament de la
operatorii reţelelor electrice de distribuție de pe teritoriul administrativ al
municipiului Sighișoara pentru toate lucrările de construcţie, modernizare sau
amenajare care urmează să se efectueze în apropierea liniilor electrice şi a
staţiilor electrice, prevăzute de lege.
Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau private a altor persoane
fizice sau juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau
juridice în vecinătatea capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare
şi titularii licenţelor benecifiază, pe durata de valabilitate a autorizaţiei /
licenţei, de drepturile conferite în condiţiile Legii nr. 123 / 2012.
În cazul terenurilor proprietate privată, Legea fondului funciar nr.18/1991 (cu
completările ulterioare) prevede că ocuparea terenurilor necesare remedierii
deranjamentelor în caz de avarii şi executarea unor lucrări de întreţinere la
liniile de transport şi distribuire a energiei electrice, care au caracter urgent şi
care se execută într-o perioadă de până la 30 de zile, se vor face pe baza
acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, cu
aprobarea prefecturii judeţului. În toate cazurile, deţinătorii de terenuri au
dreptul la despăgubire pentru daunele cauzate.
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Pentru electrificări și extinderi de rețea se vor respecta prevederile ordinului
ANRE nr.36 din 2019.
2.18.3. Telecomunicații
La nivel european, obiectivul principal în domeniul comunicațiilor și
tehnologiei informației (TIC) este dezvoltarea unei piețe unice digitale,
promovată prin Agenda Digitală Europa 2020.
Prin obiectivele stabilite la nivel național în domeniul comunicațiilor se
urmărește creșterea ratei de penetrare, la nivelul gospodăriilor, a conexiunilor
în bandă largă, până la 80%, creșterea gradului de acces la serviciile de
comunicații electronice de bandă largă la nivelul populației de 100% și
conectarea și creșterea gradului de utilizare a serviciilor în bandă largă la
nivelul IMM-urilor. Acestea sunt câteva dintre țintele stabilite în Agenda
Digitală pentru Europa pe care România ar trebui să le îndeplinească până în
2020.
Pentru îmbunătățirea și extinderea accesului la mediul informațional și la
comunicații, în municipiul Sighișoara se propun măsuri pentru trecerea în
subteran a cablurilor de telecomunicații pozate aerian și dezvoltarea
serviciilor prin cablu și wireless conform necesităților orașului și noilor
tehnologii.
Astfel de proiecte pot fi finanțate prin bugetul local, parteneriat public-privat
sau fonduri europene. Un exemplu de sursă de finanțare este Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020: Axa prioritară 2, Tehnologia
informației și comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
2.18.4. Alimentare cu energie termică
Precum în majoritatea localităților urbane din România, și în municipiul
Sighișoara alimentarea cu energie termică a devenit dependentă de
alimentarea cu gaze naturale, aceasta fiind evidențiată de amploarea
sistemului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi de numărul
consumatorilor racordaţi la acest sistem.
Existenţa pe piaţă a unor echipamente cu randament ridicat, cu posibilitate de
adaptare la cerinţele consumatorilor, dar şi desfiinţarea sistemului de
alimentare centralizată cu energie termică (SACET) au condus, în cazul
municipiului Sighișoara la situaţia folosirii în exclusivitate în scările de bloc/
apartamente, a centralelor termice alimentate pe gaze naturale.
În municipiul Sighișoara, optimizarea alimentării cu energie termică a tuturor
obiectivelor de utilitate publică şi mai ales a celor cu aglomerări de persoane
(şcoli, grădinițe, creșe, spitale, etc.), s-a realizat prin creșterea eficientei
energetice a anvelopei acestora și prin echiparea lor cu centrale termice
proprii, pentru diminuarea punctelor de foc şi implicit a riscului de incendiu şi
accidente. În acest mod s-a creat și posibilitatea preparării apei calde
menajere şi utilizarea ei la toate punctele de consum din aceste clădiri. Este
necesară continuarea acestei acțiuni pentru toate clădirile cu aglomerări de
persoane. În cazul încălzirii centrale, cazanele/centralele termice utilizate
trebuie să fie automatizate, cu grad redus de poluare, urmând a se acorda o
atenție deosebită realizării unui ansamblu corect calculat şi executat arzător–
cazan–coş. Coşul va fi realizat conform prevederilor legale din punct de
vedere al prevenirii incendiilor, respectiv izolat termic şi amplasat la distanţă
faţă de elementele combustibile ale clădirii, fiind etanş la gaze arse şi scântei.
Pentru eficientizarea alimentării cu căldură a municipiului este necesară
continuarea reabilitării termice a clădirilor de interes public, a blocurilor de
locuinţe şi a locuinţelor individuale. Este important ca anvelopa construcțiilor,
prin care acestea pierd căldura în timpul iernii (şi o primesc din mediul
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exterior vara) să îndeplinească o serie de condiţii care sunt prevăzute în
Normativul C 107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor de
construcţie ale clădirilor (în special Partea 1–Normativ privind calculul
coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit C 107/1), publicat
în Monitorul Oficial nr. 1124 bis din 13.12.2005, şi modificat prin Ordinul nr.
2513 din 22.11.2010 – intrat în vigoare din 01.01.2011. Detaliile de execuţie
ale anvelopei şi izolaţiilor termice se vor definitiva în condiții de eficiență
economică, pentru ca locuințele şi celelalte clădiri proiectate să se încadreze
în prevederile normativului amintit şi, implicit, ale Legii 372/2005 privind
performanța energetică a clădirilor.
Cele mai importante condiţii care trebuie îndeplinite de către anvelopa
construcțiilor sunt:
▪

Asigurarea unei rezistențe termice cât mai ridicate, în condiţii de
eficienţă economică;

▪

Realizarea unui coeficient global de izolare termică sub valoarea
normată;

▪

Realizarea unei diferenţe minime între temperatura aerului interior şi
cea a suprafeţei interioare a elementelor de construcţie;

▪

Masivitatea termică a elementelor de construcţie, care să permită
reducerea amplitudinii oscilaţiilor temperaturii aerului exterior care se
resimt în interior;

▪

Asigurarea unei defazări în timp între variaţia temperaturii exterioare
şi variaţia resimţită în interior.

Pentru îmbunătățirea gradului de confort al locatarilor din clădirile de locuit
unde se va monta tâmplărie etanșă cu geam termoizolant tip termopan se
recomandă montarea unor sisteme de ventilație higroreglabile pentru
păstrarea în încăperi a unei umidități corespunzătoare (φ = 45…60%), cuplată
cu instalații de evacuare mecanică din bucătării și băi, eventual cu montarea
de recuperatoare de căldură.
O variantă de asigurare a energiei termice pentru construcțiile viitoare o poate
constitui alimentarea de la grupuri/centrale de cogenerare electro–termică
de mică și medie capacitate care să producă atât energie electrică, cât și apă
fierbinte, fiecare grup/centrală de cogenerare urmând a alimenta cu energie
electrică și termică clădiri având aceeași utilizare sau asemănătoare ca regim
termic și program de utilizare sau care se află în vecinătate.
Pentru investițiile viitoare este necesară, de asemenea, studierea
soluțiilor de utilizare a cogenerării, utilizând inclusiv instalații de gestionare și
ardere a deșeurilor menajere și industriale, valorificând puterea termică a
reziduurilor urbane colectate selectiv
În ceea ce privește consumatorii din locuințele individuale, din zonele ce
beneficiază de reţea de distribuţie gaze, utilizarea gazelor naturale constituie
la ora actuală soluția cea mai utilizată, dar și cea optimă din punct de vedere
al exploatării, cu toate costurile inițiale mai ridicate.
Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca şi până acum, în sobe
clasice de teracotă cu acumulare de căldură, precum şi în alte surse de
energie termică care pot alimenta mai multe încăperi, unele dintre ele fiind
cazanele care funcţionează pe principiul gazeificării lemnului. Un alt tip de
cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseşte drept combustibil
peleţii (peletele) de lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului
de lemn.
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Este de remarcat faptul că utilizarea (micro)centralelor termice, dar și a
sobelor cu arzătoare automatizate funcționând pe gaze naturale în locuințele
individuale creează mai puține riscuri decât în blocurile de locuințe, inclusiv
datorită responsabilității unice a utilizatorului final.
În ceea ce privește utilizarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) acestea
prezintă avantajul că, dacă este cazul, instalația de ardere poate fi trecută
ușor pe gaze naturale, pot fi utilizate și pentru prepararea hranei, nu sunt
poluante cu bioxid de sulf sau pulberi și, de asemenea, rezervorul poate fi
recuperat de către firma care livrează GPL (BUTAN GAS ROMANIA, SHELL
GAS etc.) fără a apărea problemele de poluare a mediului care apar la
postutilizarea rezervoarelor de combustibil lichid. În Anexa 1 sunt prezentate
distanțele minime de siguranță între depozitele de GPL cu recipiente fixe
supraterane și obiectivele învecinate în conformitate cu prevederile
Normativului I31 – 1999 pentru proiectarea și executarea sistemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).
2.18.5. Alimentare cu gaze naturale
Exinderea intravilanului și diversificarea construcțiilor existente și propuse pe
teritoriul municipiului Sighișoara impun ca fiecare consumator să aibă propriul
sistem de alimentare cu energie pentru încălzire, prepararea apei calde
menajere, prepararea hranei și utilizări tehnologice (acolo unde este cazul),
astfel încât este necesară extinderea rețelei de distribuție gaze naturale,
ținând cont de cererile cetățenilor/ potențialilor consumatori.
Având în vedere vechimea rețelei de distribuție gaze naturale, pentru
menţinerea siguranţei în exploatare şi a unor condiţii optime de funcţionare a
acesteia sunt necesare lucrări permanente de întreţinere şi reparaţii a acestei
reţele.
Pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale este necesar să se
respecte prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2018,
aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 89/2018 şi publicate în MO
Partea I, nr. 462/5.06.2018.
În conformitate cu prevederile Normelor tehnice NTPEE 2018, la instalaţiile
de utilizare a gazelor naturale este necesară respectarea următoarelor:
▪

Încăperea în care vor fi amplasate aparate consumatoare de gaze
naturale va corespunde din punct de vedere al volumului, suprafeţei
vitrate şi ventilării prevederilor Normelor tehnice mai sus menţionate
şi, din punct de vedere al structurii, prevederilor Normativului P 1181999 de siguranţă la foc a construcţiilor.

▪

Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau
sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este
obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care
acţionează automat, prin electroventil, asupra robinetului de
închidere. În cazul utilizării detectoarelor automate de gaze naturale,
suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 mp/mc de volum net de
încăpere.

▪

(Art. 141) Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale,
în toate cazurile, se asigură ventilarea naturală a subsolului clădirilor
prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora,
între încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului
clădirilor la canale de ventilare naturală, special destinate acestui
scop, în afara ventilaţiilor naturale prevăzute pentru anexele
apartamentelor sau clădirilor. (Art. 142) Pentru evacuarea infiltraţiilor
şi scăpărilor de gaze naturale care se pot acumula în casa scărilor
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clădirilor etajate, cu sau fără suprafeţe vitrate, se prevede la partea
superioară a acestora, în acoperişul clădirii, un orificiu cu diametrul
de 150-200 mm, prevăzut cu un tub racordat la un deflector. (Art.
143) Este interzisă racordarea la SD (sistemul de distribuţie gaze
naturale) a clădirilor care nu au asigurate măsurile de ventilare
prevăzute la art. 141 și 142.
În Anexa 2 sunt indicate distanţele de securitate între staţii sau posturi de
reglare sau reglare–măsurare şi diferite construcţii sau instalaţii, conform
NTPEE 2018.
Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale în localitate se va face
cu respectarea distanțelor de siguranță dintre acestea și diferitele construcții
sau instalații învecinate, conform art. 30 (Anexa 3) din NTPEE 2018.
Conform normelor tehnice în vigoare, în localităţi conductele subterane de
distribuţie se pozează numai pe domeniul public, pe trasee mai puţin
aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de
preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil.
Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele din oţel cu
protecţie exterioară anticorosivă se montează îngropate direct în pământ,
adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m de la generatoarea superioară.
Se recomandă, pentru conductele de distribuţie montate subteran, să fie
utilizate conductele de polietilenă, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de
montare.
În paralel cu execuţia reţelelor, trebuie realizată operaţiunea de cartografiere
a lor, inclusiv pe suport magnetic, pentru a fi posibilă informarea rapidă a
solicitanţilor, remedierea avariilor, branşarea noilor consumatori, extinderea
reţelelor, reechilibrarea lor etc.
Este necesar ca pozarea reţelelor de gaze naturale şi, pe cât posibil, a
branşamentelor, ca şi a celorlalte reţele, să se realizeze înainte de realizarea
carosabilului ţinând seama de circulaţiile şi lotizările proiectate.
La executarea reţelelor de gaze în zonele de dezvoltare ale municipiului se va
ţine seama obligatoriu de faptul că în spaţiul disponibil urmează a se monta şi
alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, canalizaţie telefonică etc. şi
de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare pentru montarea acestora, precum
şi distanţele de siguranţă între aceste reţele; astfel, trebuie prevăzute culoare
pentru pozarea conductelor, cu respectarea distanţelor de securitate
prevăzute de SR 8591–1997 „Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare
subterane executate în săpătură”, precum şi în NTPEE 2018.
Pentru locuinţele individuale se recomandă realizarea unui branşament
prevăzut cu regulator de presiune comun la câte 2 locuinţe ale căror curţi sunt
alăturate, micşorându-se astfel numărul de branşări la conducta publică de
distribuţie.
Conductele de distribuţie a gazelor, branşamentele, racordurile şi instalaţiile
interioare vor fi realizate cu materiale şi echipamente omologate şi
agrementate de către organismele abilitate din România în conformitate cu
prevederile HGR 622/2004 şi HGR 796/2005 privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.
Pentru estimarea debitului orar de gaze naturale necesar pentru consumatorii
propuși prin PUG se consideră că locuințele individuale vor fi alimentate cu
centrale termice murale sau cu sobe folosind combustibil gazele naturale;
pentru prepararea hranei se vor folosi de asemenea gazele naturale. Dotările
de interes public aferente zonelor de dezvoltare vor fi prevăzute cu surse de
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încălzire pe gaze naturale. Pentru calcul, debitele instalate de gaze naturale
pentru o gospodărie au fost estimate astfel:
▪

▪

Pentru încălzirea cu sobe, debitul instalat de gaze g1 = 3,60
m3N/h*gospodărie, defalcat astfel:
o

2,04 m3N/h - încălzire - 3 focuri x 0,68 m3N/h*foc

o

0,68 m3N/h – cazan de baie pentru preparare apă caldă
menajeră

o

0,67 m3N/h - mașină de gătit tip aragaz pentru prepararea
hranei

o

0,21 m3N/h - cotă parte dotări publice (≈6%) .

Pentru încălzirea cu microcentrale termice, debitul instalat de gaze g2
= 4,37 m3N/h*gospodărie ≈ g2 = 4,4 m3N/h*gospodărie, defalcat astfel:
o

3,4 m3N/h – microcentrală termică pentru încălzire şi preparare
a.c.m.

o

0,67 m3N/h - mașină de gătit tip aragaz pentru prepararea
hranei

o

0,30 m3N/h - cotă parte dotări publice (≈6%) .

La estimarea debitului orar de gaze naturale necesar pentru consumatorii
propuși se consideră un debit de calcul gaze naturale de 4,4
m3N/h*gospodărie. Astfel:
a. Pentru locuire:
NR.
CRT.

DENUMIRE
LOCALITATE

NUMĂR DE
FUNCȚIUNE
PERSOANE

NR GOSPODARII / g
LOCUINTE NOI
[mc/h]

Gmax orar

1

SIGHIȘOARA

260

LOCUIRE

105

4,4

462

2

HETIUR

75

LOCUIRE

30

4,4

132

3

SOROMICLEA

30

LOCUIRE

12

4,4

52.8

4

RORA

350

LOCUIRE

140

4,4

616

5

VENCHI

430

LOCUIRE

170

4,4

748

6

AUREL VLAICU

560

LOCUIRE

225

4,4

990

7

ANGOFA

150

LOCUIRE

60

4,4

264

[mc/h]

3264.8
b. Pentru alte funcțiuni:
DENUMIRE
LOCALITATE

FUNCTIUNE

S total S inc V
inc q inc Q inc Gmax orar
(ha)
(mp)
(mc)
(W/mc) (kW)
[mc/h]

SIGHIȘOARA

industrie si depozitare

30

30000

120000

10

1200

140

agrozootehnic

14

14000

56000

10

560

65

comert si servicii

35

100000

400000

30

12000

1404

10

10000

40000

10

400

47

7

20000

80000

30

2400

281

HETIUR

agrozootehnic,
depozitare
comert

industrie,
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DENUMIRE
LOCALITATE

FUNCTIUNE

S total S inc V
inc q inc Q inc Gmax orar
(ha)
(mp)
(mc)
(W/mc) (kW)
[mc/h]

SOROMICLEA

agrozootehnic

4

4000

16000

10

160

19

RORA

industrie si depozitare

6

6000

24000

10

240

28

agrozootehnic

11

11000

44000

10

440

51

industrie si depozitare

50

50000

200000

10

2000

234

comert si servicii

5

15000

60000

30

1800

211

AUREL VLAICU

agrozootehnic

6

6000

24000

10

240

28

ANGOFA

agrozootehnic

10

10000

40000

10

400

47

VENCHI

2554
Calculul debitului necesar instalat de gaze naturale s-a făcut în ipoteza unui
randament al utilizǎrii de 90% şi Pci = 9,5 kW/m3N.
Debitul maxim orar total de gaze naturale estimat pentru extinderile propuse
cu funcțiunea de locuire este G max orar loc = 3264,8 mc/h ≈ 3265 mc/h
Debitul maxim orar total de gaze naturale estimat pentru extinderile propuse
cu alte funcțiuni este G max orar = 2554 mc/h
Debitul maxim orar total de gaze naturale estimat pentru extinderile propuse
este:
G max orar total = 3265 mc/h + 2554 mc/h = 5819 mc/h
Valorile debitelor de gaze naturale din tabelul de mai sus vor fi calculate exact
la fazele următoare de proiectare, în funcţie de mobilarea finală a teritoriului
şi de simultaneitatea în funcţionare.
În cadrul lucrărilor de dezvoltare edilitară a localității trebuie rezervate spatii
pentru viitoarea montare a conductelor de distribuție a gazelor, lucrare care
să fie executată la momentul oportun cu minim de modificări la drumurile şi
rețelele existente.
Alimentarea cu gaze naturale trebuie să aibă în vedere, pe lângă avantajele
certe ale comodității utilizării acestui combustibil, şi obligația folosirii raționale
a acestuia prin utilizarea unor echipamente cu randament ridicat, cu
funcționare automatizată şi sigură, precum şi cu eficiență şi responsabilitate
din partea utilizatorilor.
În vederea asigurării funcţionării normale a conductelor de transport gaze
naturale în regim de înaltă presiune (6...45 bar) şi pentru evitarea punerii în
pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului se impune respectarea prevederile
Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de
transport gaze naturale, publicate în MO 171 bis / 10.03.2014, norme care
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă - prin care se impun terţilor restricţii şi
interdicţii, astfel:
I. Zona de protecţie
(1) Zona de protecţie a unei conducte de transport gaze naturale (COTG)
este zona din vecinătatea conductei în care se instituie interdicţii privind
accesul persoanelor, amplasarea construcţiilor şi natura activităţilor care se
pot desfăşura cu scopul asigurării accesului permanent în vederea operării,
inspectării sau mentenanţei conductei şi evitării intervenţiilor externe care ar
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putea determina funcţionarea necorespunzătoare sau deteriorarea conductei
(art. 31)
(2) Zona de protecţie a COTG se delimitează de-a lungul întregului traseu al
acesteia, de o parte şi de alta a axei sale longitudinale, în funcţie de distanţa
de protecţie Lpr;
(3) Distanţele de protecţie Lpr şi lăţimile zonelor de protecţie LZP minime
recomandate pentru COTG sunt prevăzute în tabelul A9.1 din Anexa 9.
(4) Principalele interdicţii care se aplică în zona de protecţie a COTG sunt:
a) nu se pot amplasa nici un fel de construcţii şi nu se pot efectua nici un fel
de lucrări sau activităţi care ar putea să afecteze integritatea conductei, chiar
dacă au caracter temporar; fac excepţie construcţiile, lucrările şi activităţile
autorizate de operatorul conductei, realizate în scopul asigurării funcţionării
corespunzătoare a conductei de transport gaze;
b) nu se pot instala reţele electrice sau de telecomunicaţii, cu excepţia celor
de deservire a conductei de transport gaze;
c) nu se pot planta arbori sau viţă de vie, iar vegetaţia spontană sau plantele
cultivate trebuie să respecte prescripţiile prevăzute în Anexa 9.
Distanţele de protecţie minime recomandate, sunt prevăzute în Anexa 9 din
Normele Tehnice mai sus-menţionate.
II. Zona de siguranţă
(1) Zona de siguranţă a unei conducte de transport gaze naturale
(COTG) este zona din vecinătatea conductei în care se instituie interdicţii
privind accesul persoanelor, amplasarea construcţiilor şi natura activităţilor
care se pot desfăşura cu scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de
securitate a conductei şi de a se evita punerea în pericol a oamenilor,
bunurilor şi mediului din vecinătatea conductei; zona de siguranţă a conductei
cuprinde şi zona de protecţie a acesteia - art. 32.
(2) Zona de siguranţă a COTG se delimitează de-a lungul întregului traseu al
acesteia, de o parte şi de alta a axei sale longitudinale, în funcţie de distanţa
de siguranţă Lsg.
(3) Distanţa de siguranţă Lsg se stabileşte prin evaluarea riscului asociat
proximităţii COTG – obiectiv.
(a) (4) Principalele categorii de obiective menţionate la alin. (3) sunt:
b) obiective aferente sistemului de transport al gazelor naturale;
c) obiective aferente industriei de petrol şi gaze şi neincluse în categoria
precedentă;
d) obiective aferente sistemului de transport al energiei electrice;
e) alte obiective: clădiri de locuit; construcţii industriale, administrative şi
social-culturale; căi ferate; drumuri; unităţi militare; poligoane de tragere şi
depozite de explozibili; păduri; balastiere şi alte construcţii în albia râurilor;
depozite de furaje; exploataţii miniere subterane sau de suprafaţă; depozite
de gunoaie sau de dejecţii animaliere; amenajări portuare; eleştee, amenajări
sportive şi de agrement; cimitire; diguri de protecţie de-a lungul apelor; halde
de steril;
(4) Principiile de stabilire a distanţelor de siguranţă Lsg şi valorile prescrise
pentru aceste distanţe sunt cuprinse în actele normative elaborate de
organismele/autorităţile de reglementare din domeniile cărora aparţin
obiectivele din vecinătatea COTG; principalele prescripţii privind aceste
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distanţe de siguranţă sunt prevăzute în Anexa 10 din Normele Tehnice
menţionate.
Pentru protecția așezărilor umane, S.N.T.G.N.“Transgaz” S.A. Mediaș
stabilește conform Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția
conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale , aprobate
prin Decizia ANRGN, incadrarea in clasele de locație a conductelor. Clasa de
locație reprezintă suprafața de teren care se intinde pe o lățime de 200 m de
fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime continuă de 1,6 km.
Amplasarea de obiective noi, construcții și lucrări de orice natură in zona de
siguranță a conductelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor
din aceste norme.
Conform ”Normelor tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de
transport gaze naturale”, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr.
118/2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 bis/10.03.2014, vor
fi respectate distanțele minime, pe orizontală, între axa conductelor de
transport gaze naturale și diverse obiective, conform Anexei 10 a acestor
norme tehnice
În data de 05.04.2019, SNTGN TRANSGAZ SA a emis pentru prezenta
lucrare, Avizul favorabil nr. 20892/549; în aviz sunt indicate următoarele
condiții tehnice și generale a căror respectare este obligatorie:
”Condiții tehnice:
1. Conform ”Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de
transport gaze naturale”, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr.
118/2013, publicate în M Of, Partea I, nr. 171 bis/10.03.2014, vor fi respectate
următoarele distanțe minime, pe orizontală, între axa conductelor de transport
gaze naturale: Ø28” Coroi – Bărcuț, Ø24” Seleuș - Bărcuț, Ø10” Țeline –
Sighișoara, Ø10” Nadeș - Sighișoara, Ø24” Țigmandru – Hetiur (Moldova III),
Ø28” Seleuș - Hetiur – Iașu, Ø20” Țigmandru – Hetiur, Ø4” Racord alimentare
gaz SRM Hetiur, Ø4” racord alimentare gaz SRM CESIRO Sighișoara, Ø3”
Racord alimentare gaz SRM SICERAM Sighișoara, Ø5 ¾ ” Racord alimentare
gaz SRM Sighișoara (Rusu – SRM Sighișoara I), Ø2 ¾ ” Racord alimentare
gaz SRM Venchi Sighișoara și următoarele obiective:
▪

20 m - locuințe individuale/colective, construcții industriale, sociale și
administrative cu până la trei etaje inclusiv, dacă în unitatea de clasă
de locație (UCL) există până la 45 de clădiri/unități separate dintr-o
locuință colectivă, dacă în UCL există peste 46 de clădiri/unități
separate dintr-o locuință colectivă, distanța minimă este de 200 m;
(UCL=suprafața de teren care se întinde pe o lățime de 200 m de
fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime de 1600 m);

▪

100 m – clădire sau spațiu exterior cu o suprafață bine definită (teren
de joacă, parc, zonă de recreere sau alt loc public, etc.) care este
ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puțin 5 zile pe săptămână,
timp de 10 săptămâni, în orice perioadă de 12 luni (zilele și
săptămânile nu trebuie să fie consecutive) în situația în care sunt
mai puțin de 45 de clădiri în UCL, dacă există peste 46 de clădiri,
distanța minimă este de 200 m;

▪

200 m – clădiri cu patru sau mai multe etaje;

▪

6 m – construcții ușoare, fără fundații, altele decât clădirile destinate
a fi ocupate de oameni;

▪

6 m – parcări auto;

▪

6 m – păduri sau zone împădurite;
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▪

20 m –stații electrice și posturi de transformare a energiei electrice;

▪

50 m – depozite de gunoaie, depozite de dejecții animaliere;

▪

30 m – depozite de GPL, carburanți, benzinării;

▪

6 m – diguri de protecție de-a lungul apelor;

▪

20 m – stații de epurare, gospodărie apă;

▪

1000/2000 m (amonte/aval) – balastiere în albia râurilor;

▪

200 m – lucrări miniere (la suprafață sau în subteran);

▪

Paralelism cu drumuri:

▪

o

expres, autostrăzi – 50 m;

o

naționale (europene, principale, secundare) – 22 m;

o

de interes județean – 20 m;

o

de interes local (comunale, vicinale, străzi) – 18 m;

o

de utilitate privată – 6 m;

Paralelism cu căi ferate:
o

cu ecartament normal – 50 m;

o

înguste, industriale, de garaj – 30 m;

▪

Paralelism cu rețele de utilități (apă, canalizare, cabluri electrice, sau
de telecomunicații, etc) – 5 m, cămine de vizitare – 6 m;

▪

Distanța minimă dintre împrejmuirea: SRM Hetiur, SCV Hetiur, PM
Nadeș - Sighișoara, SRM Sighișoara I, SRM SICERAM Sighișoara,
SRM CESIRO Sighișoara, SRM Sighișoara II, SRM Venchi
Sighișoara, SRM (provizoriu) și construcții este următoarea:

▪

o

20 m – clădiri cu până la 3 etaje inclusiv, fără restricții
referitoare la numărul de clădiri sau numărul ocupanților;

o

200 m – clădiri cu 4 sau mai multe etaje, fără posibilitatea
de reducere a acestei distanțe.

Cimitire, eleștee, amenajări sportive și de agrement (ștrand, teren
tenis etc) – condiționate de măsuri suplimentare.

2. La intersecția drumurilor cu conductele de transport gaze naturale, se vor
respecta ”Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de
transport gaze naturale” și prevederile STAS 9312 – 87. De asemenea,
conductele se vor proteja în tuburi metalice (conform aceluiași STAS) sau
dale prefabricate din beton armat, după caz. Protejarea și/sau devierea
conductelor se va efectua pe baza unor proiecte tehnice întocmite de firme
autorizate de ANRE și care vor fi avizate în CTE Transgaz SA Mediaș,
cheltuielile fiind suportate de către beneficiarul avizului (conform Legii
Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012, art. 190, lit. a).
3. În conformitate cu art. 109 -113 din Legea Energiei electrice și a Gazelor
naturale nr. 123/2012, SNTGN Transgaz SA Mediaș, în calitate de
concesionar al SNT, beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală asupra
terenurilor pe care sunt amplasate conductele și instalațiile aferente, în
vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a
acestora pe toată durata lor de existență.
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Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA, Sucursala Mediaș, a
emis avizul favorabil nr. 6694/11.03.2019, pentru prezenta lucrare, prin care
sunt impuse următoarele condiții tehnice obligatorii:
1. Pentru toate construcțiile care se vor face în zona extinderii de P.U.G. se
va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509
din 2003, al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a
avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în
vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
2. Potrivit aceluiași act normativ, Secțiunea a 2-a ”Obligațiile autorităților
administrației publice locale”, art. 9 ”Autorizarea executării lucrărilor de
construcții prevăzute la art. 2 în zonele în care există obiective/sisteme din
sectorul petrol și gaze naturale este posibilă numai cu condiția obținerii
avizelor operatorilor din sectorul petrol și gaze naturale.”, iar potrivit art. 10
”Autoritățile administrației publice locale au obligația de a prevedea în
planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului regimul de protecție
aferent obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, în baza
datelor transmise de operatorii din sectorul petrol și gaze naturale conform
art. 7. ” .
3. Potrivit art. 11, ”În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2, în situația existenței în
perimetrul unității administrativ-teritoriale a unor obiective-sisteme din sectorul
petrol și gaze naturale, la faza redactării certificatului de urbanism, autoritățile
administrației publice locale vor menționa explicit avizele necesar a fi obținute
de solicitant de la operatorii din sectorul petrol și gaze naturale, reglementări
care sunt în concordanță cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată în 2004, cu modificările și
completările ulterioare (art. 2; 5 și 7).
4. Potrivit art. 109 lit. d) din Legea energiei și a gazelor naturale nr. 123 din
2012, Societatea noastră beneficiază de dreptul de a obține restrângerea sau
încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri,
drept reiterat la art. 114 din lege. Corelativ acestui drept, art. 117 din lege
instituie terților interdicții pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul
gazelor naturale.
5. Respectarea obligatorie a distanței de siguranță, aprobate prin Decizia
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale nr. 1220 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, norme
tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte
și de transport gaze naturale, Anexa nr. 3/a – distanțe de siguranță între
conductele de gaze, inclusiv instalațiile aferente și diferite obiective
învecinate.
6. Zona de protecție a unei conducte de gaze este definită de o parte și de
alta a axului acesteia și se stabilește conform Deciziei nr. 1220 din 2006,
tabelul nr. 2.
7. Zona de protecție și distanța de siguranță se stabilesc de ambele părți ale
unei conducte și se măsoară din axa conductei, până la distanța de protecție /
de siguranță.
8. În zona de protecție nu vor circula vehicule cu excepția utilajelor pentru
efectuarea lucrărilor agricole și a utilajelor de construcții care intervin pentru
întreținere și reparații. În zona de protecție nu se vor planta pomi și sunt
interzise lucrările ce ar afecta conducta îngropată (scarificări și nivelări). În
zona de protecție sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de
depozite sau magazii, plantarea de arbori și nu se angajează activități de
natură a periclita integritatea conductei.
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9. Nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranță, constituie
contravenții și se sancționează conform prevederilor Legii nr. 127/2014 pentru
modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/2012.
10. Zona de siguranță pentru conducte este zona care se întinde, de regulă,
pe 200 m de fiecare parte a axei conductei, iar pentru construcțiile care se vor
face în această zonă se va solicita aviz ROMGAZ, în conformitate cu Ordinul
Comun 47/1203/509 din 21 iulie 2003, pentru aprobarea Procedurii de
emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în
vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale,
articolul 16, dar și a procedurii operaționale 16 PO-03 privind emiterea
avizelor în vederea autorizării executării construcțiilor, articolul 5.3.1 aliniatul
e).
11. Conform art. 190 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/10.07.2012, pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul
gazelor naturale se interzice terților:
a. să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a
obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional,
este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se
execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile
aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor
referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor
naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului
rezultat. ”
Pe planul anexă al acestui aviz au fost trasate rețelele și obiectivele SNGN
ROMGAZ SA Sucursala Mediaș din zona municipiului Sighișoara. Conform
acestui plan, se observă că pe teritoriul administrativ al municipiului se
găsesc sondele cu numerele: 3, 4, 50, 51, 52, amplasate în zona de nord și
vest a acestuia.
Existenţa pe teritoriul administrativ al municipiului Sighișoara a sondelor de
extracţie gaze naturale şi a conductelor şi instalaţiilor aferente impune
respectarea prevederilor “Normativului departamental pentru stabilirea
distanţelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre
obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria
extractivă de petrol şi gaze”, aprobat prin Ordinul nr. 278/1986. În
Tabelul 1 din acest Normativ sunt date distanţele minime de siguranţă
dintre instalaţiile de petrol şi gaze şi centre populate, locuinţe, după cum
urmează:
▪

pentru sonde în foraj, probe, producţie, extracţie, ţiţei şi gaze - raza
de siguranţă este de 50 metri;

▪

pentru conductele de gaze de presiune înaltă, cuprinsă între 7 - 40
bar, distanţa minimă de siguranţă este de 20 metri;

▪

pentru conductele de gaze cu presiune mai mare 40 bar, distanţa
minimă de siguranţă este de 35 metri;

▪

pentru parcuri de separatoare, colectare ţiţei şi gaze (separatoare,
rezervoare, compresoare, panouri măsură, etc.) – distanţa minimă
de siguranţă este de 35 metri.

În conformitate cu art. 109 - 113 din Legea Energiei electrice și a Gazelor
naturale nr.123/2012, S.N.T.G.N. Transgaz SA Mediaș, în calitate de
concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală
asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele și instalațiile aferente,
în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a
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acestora pe toata durata lor de existență. Se subliniază că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, Titlul II
Gazele naturale (prin care s-a abrogat Legea gazelor nr.351/2004, cu
excepția art. 6-10), Sistemul National de transport este proprietatea publică a
statului, lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare şi
întreținere a obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale fiind
lucrări de utilitate publică (art.125). Se impune respectarea Legii nr.123/2012
a energiei electrice şi a gazelor naturale, Titlul II Gazele naturale, cu referire
la drepturile concesionarului, dreptul de uz şi dreptul de servitute, dreptul de a
obține restrângerea sau sistarea activităților, regim de autorizare etc.
În general, pentru corecta exploatare a conductelor de transport gaze
naturale de înaltă presiune este necesar ca la fiecare punere în posesie
a foștilor proprietari conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 (cu
completările ulterioare – Legea 247 / 2005), la întocmirea actelor de
vânzare–cumpărare sau la eliberarea Certificatelor de Urbanism să se
indice servituţile, respectiv să se obţină avizul TRANSGAZ S.A.
S.N.T.G.N. MEDIAŞ.
În adresa nr. 1795/02.05.2019, se menționează faptul că OMV Petrom Divizia
Upstream nu deține terenuri și nici obiective petroliere amplasate pe teritoriul
administrativ al Municipiului Sighișoara.
În adresa nr. 9674/12.03.2019, se menționează faptul că societatea CONPET
S.A. Ploiești, în calitate de concesionar al Sistemului Național de Transport
al Petrolului (conform H.G. 793/2002), nu administrează conducte sau
instalații pe teritoriul administrativ al Municipiului Sighișoara.
2.19. Reabilitare, protecția și conservarea mediului
Protecția mediului și problematica schimbărilor climatice reprezintă un
domeniu de interes major la nivelul întregii tari, cu implicații în stabilirea pe
termen mediu a priorităților regionale de dezvoltare. În același timp,
abordarea integrată a combaterii schimbărilor climatice și a măsurilor de
adaptare la efectele schimbărilor climatice constituie una din prioritățile tuturor
planurilor de dezvoltare strategica.
Un obiectiv global de contracarare a efectelor schimbărilor climatice este
,,dezvoltarea echilibrată prin stimularea creșterii economice bazate pe
cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a
resurselor naturale precum și întărirea coeziunii sociale”.
Au fost stabilite domenii strategice de dezvoltare, obiective, priorități și măsuri
specifice:
▪

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale
regionale

▪

Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării

▪

Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice,
stimularea utilizării surselor alternative de energie

▪

Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii

▪

Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților
culturale și recreative

▪

Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale

“Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea
utilizării surselor alternative de energie” este direcția strategică ce stă la baza
elaborării acțiunilor în domeniile mediului și energiei, vizând priorități precum
protecția mediului înconjurător, dezvoltarea infrastructurii tehnice,
conservarea biodiversității, diminuarea efectelor schimbărilor climatice și
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prevenirea riscurilor naturale, utilizarea resurselor regenerabile de energie,
precum și îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public, casnic și
economic.
Domeniului Mediul și schimbări climatice i s-a acordat o atenție sporită,
alocându-se resurse financiare pentru diverse aspecte importante (de pildă:
promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie, diminuarea efectelor
negative ale schimbărilor climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră, îmbunătățirea eficienței energetice, dezvoltarea și implementarea de
politici în domeniul energiei durabile, accesibilitate și transport inteligent, etc.).
Integrarea măsurilor de atenuare și de adaptare la schimbările climatice în
strategiile naționale, politicile și programele României, va reprezenta un pas
important în dezvoltarea orientată către o creștere economică ecologică în
acest sens, ministerul de resort va propune în cadrul programului național de
sănătate, subprogramul de sănătate publică, următoarele:
▪ metodologii naționale de evaluare și monitorizare a efectelor schimbărilor
climatice asupra sănătății populației.
▪ program de intervenție în cazul valurilor de căldură extremă.
▪ supravegherea bolilor transmisibile
Pe plan local sunt necesare masuri administrative precum:
▪ colaborarea între autoritățile competente în vederea promovării unor
programe de intervenție operativă în cazul manifestării unor evenimente
meteorologice extreme;
▪ dezvoltarea de metodologii pentru a prognoza probleme majore de
sănătate care pot apărea în funcție de severitatea efectelor schimbărilor
climatice, ținând cont și de circumstanțele socioeconomice;
▪ dezvoltarea unor metode de monitorizare și de sisteme de detectare
timpurie a impactului valurilor de temperaturi extreme asupra stării de
sănătate;
▪ studii epidemiologice privind influența efectelor schimbărilor climatice
asupra sănătății precum :
-

reducerea mortalității și morbidității datorate valurilor de frig;

-

creșterea oportunităților de a petrece timpul liber cu
activități fizice în exterior și consecutiv posibila îmbunătățire
a sănătății publice

-

diminuarea mortalității prin afecțiuni cardiovasculare

-

reducerea perioadelor cu afecțiuni respiratorii acute
specifice sezonului rece

Priorități de dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice:
▪

Încălzirea globală este un fenomen real și direct influențat de activitățile
antropice (influența activităților umane este considerată cauza dominantă
a încălzirii globale începând cu jumătatea secolului XX)

▪

Pe termen lung, schimbările climatice și efectele încălzirii globale se vor
agrava

▪

În trecut, umanitatea ar fi putut afecta clima Pământului din „ignoranță”,
dar necunoașterea nu mai poate fi o scuză în prezent

▪

Pentru limitarea efectelor negative ale încălzirii globale, este necesară
înțelegerea mecanismelor sale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră și adaptarea activităților umane la schimbările climatic
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▪

Limitarea/diminuarea efectelor schimbărilor climatice necesită o reducere
substanțială a emisiilor cu efecte de seră, dar și eforturi susținute în
această direcție

▪

Domeniului Mediul și schimbări climatice i s-a acordat o atenție sporită,
alocându-se resurse financiare pentru diverse aspecte importante (de
pildă: promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie,
diminuarea efectelor negative ale schimbărilor climatice, reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice,
dezvoltarea și implementarea de politici în domeniul energiei durabile,
accesibilitate și transport inteligent, etc.).

Este important să reamintim faptul că statele membre ale Uniunii Europene
au convenit ca minim 20% din bugetul de aproape 1000 miliarde euro al
Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 să fie destinat proiectelor și
acțiunilor cu relevanță climatică, această alocare fiind de cca 3 ori mai ridicată
comparativ cu alocările Uniunea Europeană din perioada 2007-2013 pentru
reducerea impactului asupra climei și adaptarea la schimbările climatice.
▪

Legislația comunitară în domeniu este cuprinzătoare și se sprijină pe o
alocare financiară considerabilă prin programe speciale care includ o
paletă diversă de măsuri ce vizează reducerea emisiilor de carbon și
permit accelerarea tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon.

▪

Utilizarea combustibililor fosili trebuie eliminată până în 2020 (Arderea
combustibililor fosili și alte activități antropice sunt responsabile pentru
creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă și
implicit a încălzirii globale)

▪

Este necesară reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de
industria producătoare de energie electrică la valori apropiate de zero

▪

Integrarea măsurilor de atenuare și de adaptare la schimbările climatice
în strategiile naționale, politicile și programele României, va reprezenta
un pas important în dezvoltarea orientată către o creștere economică
ecologică, cu emisii reduse de carbon în România.

▪

Asistăm la o modificare vizibilă a climei, iar răspunsul comunităților
trebuie sprijinit. Această concluzie este prezentă și în ultimul raport
întocmit de Biroul Interguvernamental de Experți în Evoluția Climei din
cadrul ONU (IPCC), publicat în formă completă și actualizată în data de
30 ianuarie 2014

▪

Este nevoie de o mai mare conștientizare a principalelor cauze naturale
și antropice care stau la baza modificărilor climatice și a efectelor cu cel
mai mare impact care sunt generate de încălzirea globală.

▪

Din punct de vedere socio-economic, sunt importante proiecțiile climatice
regionale ale schimbării climei. Încălzirea globală nu e uniformă în spațiu
și timp pentru că factorii locali și variabilitatea naturală nuanțează
semnalul global. Frecvența valurilor de căldură a crescut și va continua
să crească în deceniile următoare tocmai în regiunile sud-estice, sudice
și vestice ce înconjoară lanțul carpatic.

Aglomerările urbane din aceste regiuni vor resimți și mai puternic stresul
termic crescut, datorită efectului de insulă urbană de căldură. Pe de altă
parte, rezultatele experimentelor numerice ne sugerează ca episoade cu
cantități mari de precipitații vor fi din ce în ce mai frecvente mai ales în zonele
de munte. În contextul defrișării accelerate, această creștere a frecvenței
evenimentelor cu o cantitate mare de precipitații va provoca o incidență
crescută a inundațiilor rapide catastrofale. Acestea sunt doar câteva exemple
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ale fenomenelor meteorologice ce se transformă în hazarduri cărora
societatea va trebui să le facă față.
▪

Local pentru zona analizata de mare importanta o reprezintă patrimoniul
arhitectural, biodiversitatea diversificata si in mare parte nealterata, iar
din acestea rezida posibilitatea de dezvoltare locala prin turism. Măsurile
ce se impun a fi prioritare sunt cele de continuare a procesului de
conservare a acestor situri de prezervare a acestor valori si punerea lor
in valoare printr-o activitate de coordonata de marketing si promovare.
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2.20. Obiective de utilitate publică
Obiective de utilitate publică

Categoria de interes
Naţional

Administrație publică
Primăria mun. Sighișoara, CL Sighișoara
Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului
Clubul Sportiv Municipal
S.C. ENGIE S.A.
Casa Căsătoriilor
Învățământ
Licee și grupuri școalre
Şcoali cu clase I-VIII
Grădinițe
Propus: Şcoli / grădiniţe pentru zonele de
extindere cu caracter rezidenţial
Sănătate publică
Spitalul Municipal Sighișoara
Statie Salvare Sighișoara
dispensare medicale școlare
dispensare publice
cabinete medicale individuale
cabinete medicale de specialitate
cabinete de medici de familie
farmacii
Propus: Dispensare / cabinete medicale /
farmacii pentru zonele de extindere cu caracter
rezidenţial
Asistenţă socială
Cantina
Centrul de zi
Creșe
Centrul Social
Centrul de Plasament
Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte
Centrul Maternal
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Obiective de utilitate publică

Categoria de interes
Naţional

Cultură, săli de spectacole
Biblioteca municipala
Casa de cultura Mihai Eminescu
Muzeul municipal
Muzeul de Istorie
Sala Polivalentă
Clubul CFR
Lăcașe de cult
Catedrale
Mănăstire
Biserici
Capele
Propus: Lăcaşe de cult pentru zonele de
extindere cu caracter rezidenţial
Cimitire, monumente
Cimitir evanghelic
Cimitir ortodox
Statui și monumente
Căi de comunicație, dotări
DN13
DN14
DJ
DC
Autogara
Străzi și trotuare
Stații transport în comun
Linii CF
Gara CF călători
Propus: Străzi pe trasee noi, lărgire străzi
existente
Spații verzi, dotări sportive, piețe
Parcuri si scuaruri
Locuri de joacă
Complex sportiv
Stadion

Județean

Loca
l

170

Obiective de utilitate publică

Categoria de interes
Naţional

Sali de sport
săli de sport școlare
Piața Centrală - Burgplatz
Propus: spații verzi şi locuri de joacă pentru
deservirea noilor zone rezidenţiale
Propus: Amenajare zonă de agrement Sercheș
Propus: Amenajare piață urbană Str. O. Goga
- T3
Propus: Amenajare scuar Str. Miron Neagu –
V1
Propus: Amenajare scuar Str. Axente Sever –
V1
Propus: Amenajare spatii verzi de protecție în
lungul cursului râului Târnava Mare – V3
Propus: Amenajare spatii verzi de protecție în
lungul cursului pârâului Șaeș – V3
Propus: Amenajare spatii verzi de protecție în
lungul cursului pâraielor Cîinelui, Valea
Dracului – V3
Gospodărie comunală, infrastructură tehnică majoră
Staţie de tratare a apei
Staţii pompare apă
Rezervoare apă potabilă
staţii de transformare
posturi de transformare
Staţie reglare gaze
centrale termice, puncte termice
Platforma ecologică deşeuri nereactive şi
nepericuloase
Rețea alimentare cu apă
Rețea canalizare menajeră
Rețea canalizare pluvială
Rețea termoficare
Rețea electrică
Rețea gaze naturale
Rețea telefonică
Staţie de epurare ape uzate
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Obiective de utilitate publică

Categoria de interes
Naţional

Propus: Modernizare şi extindere infrastructură
alimentare cu apă, canalizare pluvială,
menajeră, energie electrică, gaze naturale,
termoficare
Apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională
Unitate Militară
Detașamentul de Jandarmi
Detașamentul de Pompieri
Poliția Sighișoara

Județean

Loca
l
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3.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția generală de organizare și dezvoltare a Municipiului Sighișoara are la
bază obiective stabilite prin caietul de sarcini și obiectivele stabilite de
proiectant, în acord cu disfuncționalitățile constatate și concluziile analizei
situației existente.
Atitudinile de intervenție și dezvoltare urbană vor urma două direcții
principale:
▪

Direcţia reactivă: eliminarea sau reducerea disfuncţionalităţilor
constatate în structura urbană a municipiului;

▪

Direcţia pro-activă: valorificarea potenţialului de dezvoltare, urmărind
creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi dezvoltarea economică şi
socială prin reglementarea activităților conexe locuirii, potenţarea
spaţiilor publice, asigurarea protecţiei adecvate a infrastructurii
tehnico-edilitare; dezvoltarea și modernizarea rețelei de circulații
rutiere; protejarea și valorificarea patrimoniului construit; extinderea
zonelor destinate activităților de comert, servicii, a activităților
industriale; extinderea și diversificarea activităților culturale, de
recreere și agrement.

Principalele probleme cu care se confruntă Municipiul Sighișoara sunt:
▪

Scăderea constantă a numărului locuitorilor;

▪

Existența unor bariere naturale și antropice pentru care nu s-au alocat
resurse în vederea diminuării efectului acestora asupra zonelor urbane
(efect de segregare)

▪

Lipsa fondurilor pentru restaurarea clădirilor cu valoare arhitecturală,
culturală, istorică şi urbanistică;

▪

Riscurile naturale şi antropice care grevează unele zone din teritoriul
intravilan;

▪

Lipsa unor reglementări actualizate cu privire la zona construita potejată

▪

Lipsa unor reglementări de urbanism care să protejeze întregul fond
construit valoros şi peisajul urban valoros;

Oportunitățile de dezvoltare ale Municipiului Sighișoara sunt strâns legate de
următoarele elemente:
▪

Potenţialul turistic;

▪

Potenţialul cultural-istoric;

▪

Dezvoltarea infrastructurii de circulație;

▪

Potențialul natural

▪

Potentialul sectorului terțiar – comerț și servici

▪

Potențialul sectrului cuaternar

▪

Potențialul industrial și al sectorului secundar in general

▪

Potenţialul generat de resursa umana cu studii superioare;

În continuare, sunt prezentate principalele reglementări urbanistice și
propuneri de dezvoltare spațială a Municipiului Sighișoara, propuse prin
prezentul P.U.G.:

▪

Împărțirea teritoriului intravilan în unități teritoriale de referință
(U.T.R.) – fiecare UTR incluzând una sau mai multe zone funcționale și
definirea unor zone de dezvoltare cu un specific al activităților
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▪

Extinderea zonei rezidențiale din localitatea Aurel Vlaicu, în acord cu
prevederile legale, și reglementarea modului de construire pentru a
corespunde specificului local și condițiilor geografice

▪

Extinderea zonelor rezidențiale din zona Viilor (Șesul Viilor și Coasta
Viilor), reglementarea modului de construire în conformitate cu
caracteristicile țesutului urban existent în zonă

▪

Identificarea unei zone de dezvoltare a activităților comerciale și
servicii de interes general în zona Viilor, în zona cuprinsă între Târnava
Mare, linia de cale ferată și linia de cale ferată dezafectată – dezvoltarea
unui nucleu de activități terțiare de mari dimensiuni, de importanță
supramunicipală (UTR S31, UTR S44, UTR S48)

▪

Dezvoltarea de activități de comerț și servicii de interes general, de
producție în unități de mari dimensiuni în zona Str. Mihai Bravu – Str.
Miron Neagu (UTR S45)

▪

Dezvoltarea unui nucleu destinat activităților de producție de
dimensiuni mari / medii, manufactură, depozitare și a serviciilor
comerciale conexe acestora în zona Șesul Târnavei – Șesul Viilor (UTR
S35, UTRS40, UTRS41)

▪

Dezvoltarea unui pol mixt de agrement, comerț și servicii, în zona
Șercheș (UTR S27)

▪

Dezvoltarea unui nucleu destinat activităților de producție de
dimensiuni mari/ medii, manufactură, depozitare și a serviciilor
comerciale conexe acestora în zona cuprinsă între DN14 și calea ferată
(UTR S25)

▪

Dezvoltarea zonelor de desfășurare a activităților agricole și agrozootehnice în zona Vechi (UTR V02), Șoromiclea (UTR SO01), Angofa
(UTR A01) și Ana Ipătescu (UTR S71, UTR S73)

▪

Dezvoltarea, în afara zonei centrale, a unor zone mixte care să
asigure necesarul de activități comerciale, de servicii și de dotări publice,
la nivel local și municipal (Șos. Viilor, Str. Ana Ipătescu, Str Horia
Teculescu ș.a)

▪

Investiții în rețeaua de circulații auto și pietonale a municipiului
pentru a asigura fluidizarea circulației, eliminarea traficului de tranzit din
zona centrală, îmbunătățirea legăturilor dintre zonele separate de râul
Târnava Mare și traseul căii ferate.

▪

Includerea în documentație a traseului viitoarei centuri ocolitoare a
Municipiului Sighișoara și reglementarea unor zone mixte destinate
agrementului, producției, industriei, comerțului și a altor funcțiuni conexe
acestora (S38)

▪

Asigurarea unei dezvoltări coerente a zonei centrale și a nucleului
istoric

▪

Dezvoltarea unor zone destinate activităților comerciale și servicii de
interes general amplasate în zonele pericentrale

▪

Dezvoltarea activităților productive și industriale, concentrate în
zonele de dezvoltare periferice

▪

Dezvoltarea infrastructurii turistice: reglementarea modului de
organizare a unităților de cazare turistică, dezvoltarea infrastructurii de
agrement și a celei culturale pentru a crește atractivitatea turistică a
municipiului
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▪

Dezvoltarea rețelei de echipamente socio-culturale: modernizarea și
reabilitarea celor existente, amplasarea de noi unități în zonele de
dezvoltare, în vederea creșterii calității vieții pentru comunitatea locală
(școli, grădinițe, creșe, biserici, unități medicale, unități comerciale de
proximitate, farmacii, spații verzi, locuri de joacă, spații de socializare,
centre cu activități culturale)

▪

Protejarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului construit de
importanță mondială, națională și locală:
o

rectificarea limitei zonei de protecție a bunului înscris în
L.P.M.,

o

propuneri de actualizare a LMI și RAN,

o

delimitarea Zonelor Construite Protejate,

o

delimitarea zonelor de protecție ale monumentelor istorice,

o

delimitarea zonelor de protecție ale siturilor arheologice
(incluse în LMI, RAN sau descoperiri punctuale neclasate),

o

definirea zonei de protecție a peisajului;

o

identificarea de restricții și permisivități de intervenție
asupra țesutului urban în aceste zone

▪

Identificarea zonelor cu valoare culturală complexă, definirea de
grade de protecție pentru aceste zone în funcție de valoarea culturală
complexă a patrimoniului construit și definirea de intervenții permise
pentru aceste zone.

▪

Zonele identificate sunt următoarele:

-

Zonă cu valoare culturală excepțională, cuprinde bunul înscris in
L.P.M. și parțial, situl urban;

-

Zonă cu valoare culturală foarte mare include, parțial, situl urban
imobile monument istoric amplasate în afara sitului urban și imobile
cu valoare culturală foarte mare aflate în Z.C.P. Hetiur,

-

Zonă cu valoare culturală mare, această zonă include, parțial, situl
urban;

-

Zonă cu valoare culturală medie, cuprinsă în zona de protecție a
bunului înscris în L.P.M. și în afara sitului urban;

-

Zonă cu valoare culturală mică, amplasată în afara zonelor
construite protejate (Z.C.P.). în care se urmărește conservarea
parcelarului,

-

Zonă cu valoare culturală mică, cuprinsă în zona de protecție a
peisajului, în afara Z.C.P;

-

Zonă cu valoare culturală mică - zonă destructurată, dezvoltată în
etape începând cu perioada modernă, amplasată în limita sitului
urban, care necesită operațiuni de regenerare - restructurare urbană;

-

Zonă cu valoare culturală mică, cuprinsă în zona de protecție a M.I.
înscrise în L.M.I. și în afara sitului urban/ zonei de protecție a bunului
înscris în L.P.M.;

-

Zonă cu valoare culturală mică, cuprinsă în zona de protecție a
siturilor arheologice. Înscrise în L.M.I.;

-

Zonă fără valoare culturală, care cuprinde ansamblurile de locuințe
colective, inclusă în Z.C.P.;

Memoriu general – Versiune preliminară

175

▪

Zonă fără valoare culturală, amplasată în afara Z.C.P.

Identificarea și delimitarea zonelor pentru care autorizația de construire
se emite în urma elaborării PUZ – Autorizare indirectă. Prin PUZ se va
reglementa modul de divizare al parcelelor, se vor organiza circulațiile
locale, se vor reglementa zonele funcționale, în acord cu reglementările
urbanistice definite prin P.U.G. pentru zonele respective.

▪

Reglementarea modului de construite respectând specificul săsesc
tradițional al așezărilor extra muros prin:
o

identificarea unor benzi de construibilitate destinate
amplasării construcțiilor permanente (cu lățime variabile,
între 25 si 50m măsurat de la aliniament) și a zonelor non
edificandi - grădinile urbane –,

o

reglementarea modului de amplasare a clădirilor în raport
cu aliniamentul,

o

reglementarea regimului de înălțime în raport cu specificul
fiecărei zone și condiționările geografice (declivitatea
terenurilor)

▪

Regimul de înălțime a fost reglementat pentru fiecare zonă
funcțională și pentru fiecare UTR în parte, având la bază regimul de
înălțime dominant în arealul respectiv.

▪

Protejarea imaginii urbane a municipiului, dominată de Cetatea
Sighișoara, prin reglementarea zonei de protecție a peisajului urban /
construit.

▪

Protejarea și valorificarea cadrului natural în vederea ameliorării
factorilor de mediu – prin identificarea și reglementarea modului de
utilizare al terenurilor din teritoriul extravilan, cu valoare peisagistică mare
(păduri, pajiști, pășuni)

▪

Protejarea și valorificarea elementelor de cadru natural din teritoriul
intravilan în vederea ameliorării factorilor de mediu prin:
o

identificarea terenurilor cu valoare peisagistică mare –
grădinile urbane specifice săsești,

o

amenajarea spațiilor verzi incluse în rețeaua de spații verzi
a municipiului, cu impact mare asupra imaginii urbane
(spatii verzi aferente cursurilor Târnavei Mari, Șaeșului și
afluenții acestora, spații verzi publice aferente versanților
dealurilor)

▪

Reglementarea modului de construire și a modului de dezvoltare a
fondului construit existent în vederea ameliorării imaginii urbane și
păstrării caracteristicilor tradiționale ale țesutului urban, specifice culturii
săsești.

▪

Extinderea și diversificarea bazelor sportive și a terenurilor de sport
în aer liber pentru a oferi o gamă mai largă de activități de petrecere a
timpului liber; dispunerea acest unități în sistem policentric pentru a
deservi întreaga populație a municipiului și pentru a asigura accesul facil
al locuitorilor

▪

Investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de unități
culturale a municipiului (muzee, teatru, galerii de artă, casa de cultură,
biblioteci, săli de expoziții, puncte de informare, cinematograf)

▪

Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru a
deservi zonele de extindere a teritoriului intravilan și zonele lipsite de
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utilități (alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrică,
alimentare cu apă potabilă, canalizare)

▪

Identificarea de măsuri de protecție împotriva riscurilor naturale –
alunecări de teren: identificarea zonelor pentru care se recomandă
măsuri de amenajare a reliefului prin taluzare, menținerea unei vegetații
arboricole mature, zone în care nu se recomandă amplasarea de
construcții civile sau industriale

▪

Identificarea de măsuri de protecție împotriva riscurilor naturale –
inundații: identificarea zonelor pentru care se recomandă lucrări e
regularizare și sistematizare a apelor de suprafață, lucrări de apărare,
zone pentru care se recomandă ridicarea cotei terenului, lucrări de
drenare a apelor de suprafață, lucrări de preîntâmpinare a eroziunii
pluviale sau a depunerilor de torent, zone în care nu se recomandă
amplasare de construcții civile sau industriale

▪

Identificarea zonelor și a elementelor generatoare de riscuri
antropice și definirea zonelor de protecție și a zonelor de siguranță
aferente acestora: rețele electrice, sistem de alimentare cu apă, sistem
de alimentare cu gaze naturale, sistem de canalizare, rețele electrice,
platforme pentru colectarea deșeurilor, ferme zootehnice, cariera de
piatră, infrastructură feroviară

▪

Realizarea de circulații pietonale, carosabile restricționate sau de tip
shared space în zona centrului istoric și in zona Cetății Sighișoara

▪

Realizarea unui drum ocolitor al Municipiului Sighișoara, pe traseul
fostei căi ferate, care să elimine traficul de tranzit , în special traficul greu,
de pe DN13, din zona centrală a municipiului

▪

Realizarea unui sistem de sensuri unice în zona cartierului Cornești

▪

Modernizarea echipamentelor pentru dirijarea circulației prin
introducerea detecției video a autovehiculelor și automate de dirijare
adecvate pentru intersecțiile cu capacitatea de circulație la limită

▪

Modernizarea și extinderea rețelei de transportului public în zonele
periferice – în special în cadrul ansamblurilor de locuințe colective
(Bărăgan și Plopilor) și conectarea cu zonele periurbane (în contextul
propunerii de noi legături carosabile cu aceste zone)

▪

Ameliorarea traversării peste Târnava Mare prin realizarea de poduri
carosabile (3 poduri: între str. Dealu Gării și cart. Bărăgan, între
prelungirea străzii N. Filipescu și str. Ștefan cel Mare, Legătură între str.
Viilor și str. Lalelelor) și poduri pietonale (2 poduri)

▪

Modernizare și reabilitare infrastructură rutieră zona Târgului –
Florilor, inclusiv pod peste pârâul Șaeș

▪

Îmbunătățirea gradului de traversare peste linia de cale ferată prin
realizarea de noi treceri denivelate (pasaj rutier în zona centrului
comercial Kaufland și pasaj pietonal în zona gării)

▪

Îmbunătățirea legăturilor carosabile și pietonale dintre zonele
despărțite de râul Târnava Mare sau alte cursuri de apă:
o

pasaje rutiere peste râul Târnava Mare: în zona lacului
Șercheș, în apropierea str. Viilor și a liniei de cale ferată
(proiect existent), la nord de Stadionul Municipal, la
intersecția dintre calea ferată industrială și p. Cloașterf, la
confluența p. Șaeș cu râul Târnava Mare, între Venchi și
Rora
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▪

o

pasaje rutiere peste p. Șaeș: între str. Podei și str. Horea,
str. Podei și str. Cloșca, str. Vasile Lucaci și str. Horea

o

pasaj rutier peste p. Brestian, în localitatea componentă
Rora

o

pasaj rutier peste p. Câinelui, în localitatea componentă
Aurel Vlaicu

o

pasaje pietonale – la confluența dintre râul Târnava Mare și
p. Cloașterf, pe râul Târnava Mare între str. Griviței și str.
Consiliul Europei, pe p. Șaeș între str. Str. Română și str.
Mircea Vodă

Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale a municipiului

▪

Reconversia terenurilor destinate căii ferate dezafectate prin
amenajarea de noi circulații carosabile sau noi spații verzi publice
(traseul vechii căi ferate, traseul fostelor căi ferate industriale)

▪

Extinderea tramei stradale în zonele propuse pentru introducere în
intravilan și în zonele de restructurare urbană (ex: străpungere arteră
nouă paralelă cu str. Viilor, inclusiv accese către terenurile situate dincolo
de calea ferată cu treceri la nivel și stradă nouă cu acces la Podul Dealul
Gării)

▪

Extinderea infrastructurii de piste de biciclete, acolo unde gabaritul
circulațiilor permite acest lucru

▪

Amenajare de parcări pentru autocare în afara zonei centrale istorice
(UTR S39, UTR S25)

▪

Amenajarea unei parcări subterane în vecinătatea cetății (zona
Octavian Goga – conform P.U.Z. în vigoare)

▪

Reconfigurarea circulațiilor în zonele de locuințe colective, inclusiv
sistematizarea zonelor de garaje individuale și realizarea de parcări la sol

▪

Realizarea de circulații de legătură între diferite zone urbane pentru
eliminarea circulației de tranzit prin zona centrală sau prin zone
aglomerate:
o

între Rora și Venchi,

o

între Angofa și Aurel Vlaicu

o

între zona str. Ana Ipătescu și zona str. Cânepii

▪

Centru istoric al Municipiului Sighișoara: în această zonă se propune
actualizarea PUZ ZCP Sighișoara. Sunt necesare măsuri de restaurare,
reabilitare a fondului construit valoros, operațiuni de punere în valoare a
spațiilor publice caracteristice așezărilor intra muros și extra muros
specifice așezărilor săsești sau a celor dezvoltate în perioada modernă și
contemporană, de reglementare a circulației auto, de încurajare a
circulației pietonale, de asigurare a unui cadru reglementativ adecvat
dezvoltării de activități economice de interes municipal în corelare cu
nevoile sociale ale comunității locale și in acord cu nevoile de dezvoltare
turistică a municipiului.

▪

Zonele aferente ansamblurilor de locuințe colective sunt zone pentru
care se propune realizarea de operațiuni de regenerare urbană a
ansamblurilor de locuințe colective, în baza unui P.U.Z. / proiect tehnic
de specialitate (amenajare spații verzi, amenajare spații minerale, locuri
de joacă, locuri de socializare, mobilier urban, iluminat public, parcări
ș.a.)
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▪

Se propun lucrări de curățare și întreținere a zonei verzi aferente
pârâului Șaeș în vederea îmbunătățirii imaginii zonei, calității factorilor de
mediu precum și pentru punerea în valoare a acestuia.

▪

În aceste condiţii, în elaborarea P.U.G. s-a ţinut cont de elementele
ce pot, în viitor, ajuta la dezvoltarea economico-socială a municipiului şi
care îi pot spori atractivitatea, inclusiv elemente referitoare la protecția
mediului și valorificarea cadrului georgafic.
Extinderile preconizate ale teritoriului intravilan au fost dimensionate judicios,
astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare ale municipiului, alocând spații
necesare extinderi și diversificării activităților existente, fără a-i afecta
potenţialul economic prin diminuarea sau scăderea în calitate a interesului
turistic. Suprafeţele întroduse în intravilan sunt destinate locuirii şi activităţilor
complementare, activităților de comert și servicii de interes public, activităților
industriale. De asemenea, extinderile de intravilan au avut în vedere cadrul
natural în care este localizat teritoriul administrativ al municipiului, mai exact
suprafețele incluse în situri și arii protejate Natura 2000.
În ceea ce priveşte activităţile economice, s-a urmărit încurajarea dezvoltării
activităţilor din sectorul terţiar (turism, comerţ, servicii) și cuaternar (prin
investiții ăn activitățile de cercetare, dezvoltare, inovare), fără a neglija
activităţile tradiţionale – industriale și agrozootehnice. De asemenea, se
doreşte încurajarea dezvoltării sectorului terţiar reprezentat de
comercializarea și manufactura produselor tradiţionale locale.
În scopul ameliorării calităţii locuirii, P.U.G. prevede o serie de măsuri
complementare care privesc modul de utilizare a fondului construit existent,
modernizarea căilor de circulaţie şi a utilităţilor, îmbunătăţirea aspectului
spaţiilor publice, operaţiuni de regenerare a fondului construit, îmbunătăţirea
factorilor de mediu (în special prin sporirea suprafeţelor plantate publice
amenajate, şi prin conservarea valorilor de patrimoniu construit și natural) şi
crearea condiţiilor pentru atragerea de noi locuitori. De asemenea, a fost
extins, punctual, teritoriul destinat locuirii astfel încât să poată fi dezvoltată
această activitate.
R.L.U. ţine cont de specificul regional al locuirii, pe care îl protejează, ţinând
cont de necesităţile comunităţilor şi activităţilor regionale şi locale, în evoluţie
şi de cadrul normativ existent.
În scopul protejării fondului construit cu valoare arhitecturală, culturală,
urbanistică şi istorică (clădiri, situri şi ansambluri clasate ca monumente
istorice) au fost delimitate zone construite protejate iar în cadrul R.L.U. au fost
introduse condiţii specifice care reglementează intervenţiile în aceste zone
constuite.
Având în vedere valoarea patrimonială a fondului construit – atestată
internaţional, prin înscrierea centrului istoric Sighișoara în Lista patrimoniului
mondial – studiile de la nivelul P.U.G. nu sunt suficiente pentru asigurarea
condiţiilor de gestiune şi protecţie ale fondului construit. Astfel, în cazul
zonelor construite protejate sunt necesare documentaţii de urbanism
ulterioare – P.U.Z. Zone Construite Protejate – care să realizeze o evaluare
aprofundată a fondului construit valoros şi să detalieze reglementările
urbanistice pentru aceste zone, în conformitate cu elementele impuse prin
prezentul P.U.G., cu cadrul normativ naţional şi cu recomandările
internaţionale. Aceste documentaţii vor fundamenta operaţiunile de
regenerare a fondului construit din Zonele Construite Protejate.
Necesitatea prezervării şi punerii în valoare a valenţelor integratoare ale
peisajului urban a condus la instaurarea unei zone de protecţie a peisajului
urban construit care are ca prim scop protejarea zonei de vizibilitate a Cetății
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Sighișoara, pentru a face posibilă conservarea contextului urban în care este
amplasat bunul înscris in L.P.M.
În cadrul proiectului s-a urmărit dezvoltarea suprafeţelor de spaţii verzi din
interiorul teritoriului intravilan astfel încât locuitorii să poată avea acces la
zone de recreere şi activităţi în aer liber: parcuri, scuaruri (V1), baze sportive
și terenuri de sport în aer liber (V2), zone si fasii plantate de protectie
impotriva riscurilor naturale si antropice, in lungul cursurilor de apa, a
canalelor si vailor torentiale si de stabilizare a versantilor (V3) – care
contribuie la diminuarea impactului riscurilor naturale., spații verzi destinate
serelor și pepinierelor (V4), spaţii verzi de protecţie a infrastructurii tehnicoedilitare și a infrastructurii de transport rutier și feroviar (V6).
Prin P.U.G. este prevăzută îmbunătăţirea sistemului de circulaţii pietonale şi
carosabile din intravilan şi din extravilan (prin modernizarea şi extinderea
căilor de circulaţii, realizarea unui drum ocolitor, crearea de treceri peste
calea ferată și peste râul Târnava Mare, legături între diferite zone funcționale
care să redirectioneze circulația de tranzit din zona centrală şi sistematizarea
intersecţiilor principale), în vederea creşterii siguranţei populaţiei, a facilitării
accesului la obiectivele de utilitate publică, reducerii poluării zonei centrale.
Este prevăzută ameliorarea situaţiei reţelelor edilitare, prin modernizarea şi
extinderea reţelelor edilitare existente, lucrări care vor fi precedate de studii
de specialitate (întocmite în vedere amplasării şi dimensionării cât mai
judicioase a reţelelor de distribuţie şi a dotărilor de gospodărie comunală).
Este necesară realizarea de studii de specialitate şi de obţinerea avizelor din
partea deţinătorilor de reţele în cazul construcţiilor amplasate în zonele de
protecţie ale reţelelor (electrice aeriene, gaze naturale, transport apă potabilă
ş.a.). De asemenea, este semnalată necesitatea întocmirii unor studii de
specialitate pentru înlăturarea unor riscuri naturale (în special a celor care ţin
de inundabilitate, urmată de finanţarea şi punerea în operă a unor lucrări de
apărare. Din acest punct de vedere, Planul urbanistic general are menirea de
a nu permite, până la acel moment, înrăutăţirea situaţiei actuale, precum şi de
a menaja posibilităţile viitoare de dezvoltare ale municipiului
Operaţiunile legate de gestiunea şi protecţia orașului Sighișoara – zona
istorică centrală - trebuie realizate în consecvenţă cu Programul şi cu
planurile anuale de gestiune şi protecţie ale sitului înscris în Lista
Patrimoniului Mondial.
Propunerile de dezvoltare – elemente ale Strategiei de dezvoltare spaţială a
localităţii – sunt supuse dezbaterii publice, conform legislaţiei în vigoare, în
scopul armonizării acestora cu voinţa comunităţii locale.

180

4.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

4.1 Obiective principale și politici publice
Obiectivul strategic principal al prezentei documentații de urbanism este
următorul:
Municipiul Sighișoara ca model de zonă urbană ce își valorifică în mod
sustenabil patrimoniul natural și construit pe care l-a moștenit, care aplică
principii de dezvoltare durabilă în toate domeniile-cheie (mediu, economie,
servicii etc) și care susține activ comunitatea locală
Obiectivele strategice secundare al P.U.G. Municipiul Sighișoara sunt
următoarele:
1. Așezare săsească dezvoltată continuu timp de opt secole, ale cărei
caracteristici arhitecturale și urbanistice sunt puse în valoare și
care acomodează cu succes activități și utilizări moderne ale
spațiului privat și public
Disfuncționalități ce au stat la baza definirii obiectivului:
Studiul privind conformarea țesutului urban (tramă stradală, parcelar, fond
construit) elaborat în cadrul acestui P.U.G. a evidențiat un ansamblu de
disfuncționalități cu privire la starea fondului construit și la calitatea spațiului
urban:
▪

Starea de uzură avansată a unei mari părți a fondului construit
valoros din punct de vedere arhitectural, urbanistic, cultural și
istoric;

▪

Probleme de imagine urbană cauzate de existența unor construcții
noi care nu se integrează în fondul existent valoros;

▪

Probleme de imagine urbană cauzate de restaurarea
necorespunzătoare a unor clădiri cu valoare de patrimoniu;

▪

Suprafețe reduse destinate unor spații publice, destinate
socializării și activităților de recreere, amenajate corespunzător.

Politici publice ce stau la baza îndeplinirii obiectivului:
▪

Protejarea și conservarea structurii medievale tradiționale: trama
stradală, conformarea parcelarului, modul tradițional de ocupare a
parcelelor și de organizare a gospodăriilor;

▪

Protejarea, conservarea și valorificarea arhitecturii tradiționale
specifice;

▪

Restaurarea fondului construit cu valoare culturală

▪

Reglementarea modului de construire în zonele construite
protejate

▪

Organizarea și amenajarea spațiilor publice

▪

Diversificarea activităților complementare locuirii în zonele
construite protejate
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2. Patrimoniul natural și construit valorificat și protejat în acord cu
practici moderne de la nivel național și internațional, care susțin
statutul de principal centru turistic și pol de dezvoltare economică
pe care îl deține municipiul Sighișoara.
Disfuncționalități
În urma analizării situației existente, disfuncționalitățile și problemele
referitoare la protecția patrimoniului natural și construit, principalele
disfuncționalități sunt următoarele:
▪

Insuficienta cunoaștere și protejare a zonelor cu patrimoniu
construit și arheologic clasat, valoroase la nivel național și
internațional, sau a ariilor naturale protejate (Rețeaua Natura
2000);

▪

Delimitarea defectuoasă a siturilor Natura 2000, acestea
cuprinzând și zone de intravilan – curți construcții;

▪

Limitele bunului înscris în L.P.M. nu sunt delimitate corespunzător
situației cadastrale;

▪

Lipsa unui Program de gestiune și protecție a bunului înscris în
Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO); lipsa Programelor anuale;

▪

Inexistența obligației de folosință a monumentului istoric pentru
imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015;

▪

Inexistența unor documentații de urbanism actualizate care să
delimiteze corespunzător și să reglementeze zona construită
protejată Sighișoara

▪

Nerespectarea zonelor de protecție ale echipamentelor tehnicoedilitare.

Politici publice
▪

Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural și
cultural, în acord cu legislația în vigoare la nivel național și
internațional și documentațiile de protecție a patrimoniului cultural
existente;

▪

Reglementarea construirii în zonele cu patrimoniu construit și
arheologic sau a celor cu valoare peisagistică

▪

Instituirea de interdicții temporare sau definitive de construire, în
zonele cu arii naturale protejate;

▪

Revizuirea limitelor sitului înscris în L.P.M., conform metodologiilor
din domeniu, rectificarea limitelor acestuia și a celor aferente
zonei sale de protecție;

▪

Realizarea documentelor și inițierea sistemului de gestiune,
protecție și monitorizare a sitului înscris în Lista Patrimoniului
Mondial;

▪

Inițierea demersurilor realizării acestor documente în cazul
monumentelor istorice aflate în proprietatea administrarea
Primăriei;

▪

Întocmirea de documentații de urbanism de actualizare a P.U.Z.
Z.P.C., în conformitate cu prevederile legale;

▪

Aplicarea de sancțiuni financiare (supraimpozitare) pentru
proprietarii clădirilor monumente istorice aflate în stare de
colaps/precolaps
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3. Infrastructură de servicii publice dezvoltată coerent și care
deservește atât întregul teritoriu al municipiului Sighișoara cât și
unitățile teritorial-administrative din vecinătate.
Disfuncționalități
Din punct de vedere al dezvoltării economice și sociale au fost identificate
următoarele disfuncționalități:
▪

Lipsa unor servicii de sănătate și asistență socială, în zonele
suburbane (sat Hetiur si localitățile componente)

▪

Tipurile de activități recreative, sportive și de loisir, destinate
locuitorilor și turiștilor, sunt limitate;

Politici publice
▪

Extinderea serviciilor de interes public în toate teritoriile
intravilane,

▪

Diversificarea serviciilor socio-culturale în funcție de prioritățile și
necesitățile viitoare;

▪

Susținerea dezvoltării infrastructurii turistice și a activităților
culturale, recreative si sportive destinate în principal locuitorilor
municipiului.

4. Mediu economic cu un nivel de dezvoltare ridicat, adecvat unui
municipiu cu rol de motor de dezvoltare zonal, care atrage noi
investitori și populație rezidentă.
Disfuncționalități
Din punct de vedere al dezvoltării economice și sociale au fost identificate
următoarele disfuncționalități:
▪

Lipsa unei diversități a serviciilor și activităților comerciale în
zonele suburbane, Hetiur si localitățile componente

▪

Slaba dezvoltare a activităților meșteșugărești care să valorifice
resursele și specificul local.

▪

Slaba valorificare a potențialului de dezvoltare a activităților
productive de înaltă tehnologie

▪

Slaba valorificare a potențialului de dezvoltare de activități
comerciale și servicii de interes regional

Politici publice
▪

Valorificarea resurselor umane și naturale în acord cu potențialul
de dezvoltare al activităților productive, comerciale, zootehnice și
cu tendințele de dezvoltare ale regiunii;

▪

Încurajarea și dezvoltare activităților productive și meșteșugărești
care să utilizeze și să valorifice resurse și tradiții locale

▪

Încurajarea dezvoltării de noi activități din domeniul industriei,
producției, cercetării și tehnologiei
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5. Infrastructură de circulații carosabile și pietonale îmbunătățită care
asigură o bună conexiune cu teritoriul regional și o bună
accesibilitate a tuturor arealelor municipiului în acord cu specificul
funcțional al fiecărei zone.
Disfuncționalități
Studiul privind circulația elaborat în cadrul acestui P.U.G. a evidențiat un
ansamblu de disfuncționalități cu privire la fluența traficului, starea străzilor, și
circulația pietonală:
▪

Conflict între circulația de tranzit și cea locală in zona centrala;

▪

Lipsa unei legături carosabile și pietonale directe între zona SE
(str. H. Teculescu – str. Cânepii) și zona de SV (str. Ana Ipătescu)

▪

Lipsa unei legături carosabile și pietonale directe între localitățile
componente Aurel Vlaicu și Angofa

▪

Lipsa unei legături carosabile și pietonale directe între localitățile
componente Venchi și Rora

▪

Cartierele limitrofe sunt lipsite de posibilități de conectare cu
centrul municipiului și mai grav, cartierele mărginașe sunt lipsite
de posibilități de conectare între ele

▪

Numărul redus al traversărilor peste râul Târnava Mare

▪

Rețeaua rutieră este formată în mare parte din străzi înguste (din
cauza specificului orașului – cu o îndelungată istorie, dezvoltat în
jurul unei cetăți medievale) și care nu permit lărgiri ale tramei
stradale

▪

Existența unor bariere între nordul și sudul orașului (DN13, calea
ferată, râul Târnava Mare)

Politici publice
▪

Modernizare, reabilitarea și extinderea circulațiilor carosabile și
pietonale;

▪

Creșterea accesibilității;

▪

Fluidizarea traficului rutier;

▪

Descongestionarea zonei centrale a municipiului

6. Infrastructură tehnico-edilitară modernizată și dezvoltată în întreg
teritoriul municipiului
Disfuncționalități
Studiul privind rețelele tehnico-edilitare aferent prezentului P.U.G. a evidențiat
disfuncționalități cu privire la echiparea edilitară a terenurilor:
▪

Izolarea termică necorespunzătoare a locuințelor

▪

Utilizare redusă a energiei din surse regenerabile

▪

Lipsa rețelelor de apă și canalizare în localitățile componente
(Aurel Vlaicu, Angofa, Venchi, Rora, sat Hetiur)

Politici publice
▪

Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurilor tehnicoedilitare

▪

Conștientizarea populației cu privire la necesitatea și la beneficiile
utilizării energiei electrice din surse regenerabile
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7. Factori de mediu îmbunătățiți ce ajută la menținerea unei calități
ridicate a vieții precum și la protejarea și valorificarea peisajului
natural și construit al municipiului.
Disfuncționalități
Disfuncționalitățile și problemele de mediu și riscuri naturale sunt următoarele
▪

Poluarea fonică datorată depășirii valorilor maxime admise de
zgomot în zonele de intersecție cu drumul național DN13.

▪

Suprafața redusă a spațiilor verzi publice;

▪

Prezența unor riscuri naturale și antropice care pot avea
consecințe asupra fondului construit.

▪

Lipsa mecanismelor financiare și a facilităților fiscale care să
susțină dezvoltarea organismelor și organizațiilor comunitare în
domeniul protecției și conservării mediului înconjurător

▪

Lipsa lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor, și acumulări
permanente

▪

Sisteme deficitare de colectare selectivă, transport și valorificare
selectivă a deșeurilor reciclabile

Politici publice
▪

Modernizarea căilor de comunicații;

▪

Instituirea de interdicții definitive, temporare sau condiționări ale
construirii în zonele de risc natural și antropic;

▪

Realizarea plantațiilor de protecție contra riscurilor naturale;

▪

Implementarea corectă sistemului de management al deșeurilor
existent la nivel județean;

▪

Amenajarea și reconfigurarea spațiilor verzi publice existente în
teritoriul intravilan.

Pentru coerența planului de acțiune propus pentru creșterea calității mediului,
pe lângă acțiunile specifice protecției mediului, au fost reluate unele acțiuni
care conduc la atingerea altor obiective operaționale propuse.
Este de precizat că la realizarea tuturor programelor și proiectelor propuse
prin prezentul P.U.G., instituțiile implicate, vor avea obligația de a proteja
factorii de mediu.
4.2. Programe și proiecte
Program Cadru 1. Dezvoltarea arhitecturală și urbanistică a localităților
Program 1.1. Restaurarea și reabilitarea fondului construit
Proiecte propuse:
1.1.1. Proiect privind renovarea, consolidarea și modernizarea
imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Sighișoara, ce
adăpostesc funcțiuni publice (școli, grădinițe, centre medicale
etc.)
1.1.2. Proiect privind întocmirea unui Regulament (ghid) de
restaurare, reabilitare și valorificare a fondului construit, în
baza ghidurilor de bune practici deja redactate, adaptându-le
la noul context reglementar;
1.1.3. Proiect privind reabilitarea și modernizarea clădirilor aflate în
domeniul Municipiul Sighișoara sau a statului, în prezent
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neutilizate (acest proiect se poate realiza numai după
întocmirea unor studii de specialitate, ulterioare prezentei
documentații de urbanism, care vor evidenția oportunitatea și
fezabilitatea investiției)
1.1.4. Proiect privind restaurarea, consolidarea și întreținerea
clădirilor de cult
Program 1.2. Creșterea calității spațiului public
Proiecte propuse:
1.2.1. Proiect privind realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Zonal – Zona Periurbană a Municipiului Sighișoara, în vederea
reglementării modului de colaborare cu localitățile învecinate
1.2.2. Proiect privind organizarea unui concurs de soluții, la nivel
național și internațional, pentru amenajarea pieței urbane din
Str. Morii - Str. Consiliul Europei - Str. O. Goga, în
concordanță cu reglementările aprobate prin P.U.Z. ”Strada
Octavian Goga” (în vigoare)
1.2.3. Proiect privind amenajarea pieței urbane din zona Str. Morii Str. Consiliul Europei - Str. O. Goga, conform concursului de
soluții organizat anterior
1.2.4. Proiect privind renovarea și modernizarea centrului istoric al
municipiului (suprafețe carosabile, pietonale, suprafețe
plantate – inclusiv plantațiile din zestrea străzilor, inclusiv a
fațadelor și a împrejmuirilor), cu scopul de a pune în valoare
statutul de monument înscris în Lista Patrimoniului Mondial
1.2.5. Proiect privind renovarea și modernizarea spațiilor publice din
municipiul Sighișoara (mobilier urban, iluminat public,
semnalizare etc.) și realizarea unui program anual de
monitorizare a acestuia
1.2.6. Proiect privind reamenajarea și modernizarea spațiilor publice
din cartierele de locuințe colective;
1.2.7. Proiect privind monitorizarea autovehiculelor staționate, în
vederea redării spațiilor publice către pietoni
Program-cadru 2: Valorificarea și protejarea patrimoniului natural și
construit
Program 2.1. Protejarea peisajului natural și antropic
Proiecte propuse:
2.1.1. Proiect privind inițierea procedurii de rectificare a limitelor
Siturilor Natura 2000 (ROSPA și ROSCI) prin coroborarea
limitelor acestora cu limitele teritoriul intravilan propuse prin
P.U.G.;
2.1.2. Proiect privind inițierea procedurii de elaborare a Planul de
Management Integrat al ariilor naturale protejate
2.1.3. Proiect privind elaborarea unui ghid de bune practici cu privire
la modul de construire pentru imobilele situate în Zona de
protecție a peisajului urban Sighișoara, definită prin P.U.G., în
vederea conștientizării populației cu privire la necesitatea
protejării valorilor peisajere existente pe teritoriul municipiului
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Program 2.2. Protejarea patrimoniului construit
Proiecte propuse:
2.2.1. Proiect privind realizarea documentelor și inițierea sistemului de
gestiune, protecție și monitorizare a sitului înscris în Lista Patrimoniului
Mondial18;
2.2.2. Proiect privind inițierea procedurii de rectificare a limitelor bunului
înscris în L.P.M. și a zonei sale de protecție, în conformitate cu P.U.G.;
2.2.3. Proiect privind realizarea procedurilor în vederea actualizării
documentației de urbanism P.U.Z. ZCP Sighișoara
2.2.4. Proiect privind realizarea procedurilor în vederea întocmirii
documentației de urbanism P.U.Z. ZCP Hetiur;
2.2.5. Proiect privind realizarea de operațiuni de regenerare a fondului
construit din zonele construite protejate Sighișoara și Hetiur;
2.2.6. Proiect privind restaurare a Cetății Sighișoara, în legătură cu
procesul de monitorizare, gestiune și protecție a bunurilor înscrise
L.P.M.;
2.2.7. Proiect de cercetare și / sau restaurare a imobilelor monumente
istorice categoria A și categoria B înscrise în L.M.I., a siturilor arheologice
înscrise în R.A.N. și a celorlalte bunuri de patrimoniu arheologic din
teritoriul administrativ
2.2.8. Proiect privind realizarea de intervenții de restaurare, conservare și
punere în siguranță, inclusiv de monitorizare a clădirilor cu valoarea
excepțională, foarte mare și mare din Centrul Istoric Sighișoara
(monument istoric înscris în L.P.M.)
2.2.9. Proiect privind realizarea de intervenții de restaurare, conservare și
punere în siguranță asupra clădirilor cu valoare arhitecturală
excepțională, foarte mare și mare, amplasate în Zonele Protejate
2.2.10. Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și administrativ
proprietarilor ce dețin imobile în zonele construite protejate, cu scopul de
a susține restaurarea și conservarea fondului construit valoros al
Municipiului Sighișoara
2.2.11. Proiect privind întocmirea unui ghid de arhitectură și urbanism pentru
încadrarea în specificul local al Municipiului Sighișoara, în care să fie
tratate modul specific de construire și tipurile de intervenții permise în
funcție de fiecare zonă a municipiului, în corelare cu reglementările
propuse prin P.U.G. (a se vedea planșa 13. Reglementări urbanistice –
Valori culturale complexe. Modalități de intervenție)
2.2.12. Proiect privind evaluarea stării tehnice / de conservare a
monumentelor istorice și centralizarea informațiilor în cadrul unei baze de
date informatice (componentă a bazei de date urbane a municipiului
Sighișoara) și actualizarea anuală a acesteia19
2.2.13. Proiect privind realizarea unui program multianual de restaurare a
clădirilor monumente istorice și a clădirilor din zonele construite protejate,
realizat în parteneriat cu proprietarii clădirilor - parteneriat public-privat20

Programul de protecție și gestiune elaborat de Ministerul Culturii, care este detaliat prin
Planul de protecție și gestiune elaborat de Consiliul Județean Mureș
19 Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator:
CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021
18

20

Idem
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2.2.14. Proiect privind aplicarea de sancțiuni financiare (supraimpozitare)
pentru proprietarii clădirilor monumente istorice (inclusiv clădirile
amplasate în cadrul sitului urban cod LMI MS-II-s-A-15806 – poziția 713)
aflate în stare de colaps/precolaps (stare avansată de degradare)21
2.2.15. Proiect privind marcarea clădirilor monumente istorice cu plachete
informative prezentând rolul acestora în istoria municipiului Sighișoara22
Program-cadru 3: Îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea
accesibilității
Program 3.1: Reabilitarea, modernizarea și extindere circulațiilor carosabile
Proiecte propuse:
3.1.1.
Proiect privind modernizarea străzilor de pământ și piatră
spartă din întreg teritoriul intravilan al Municipiului Sighișoara
3.1.2.

Proiect privind modernizarea și reabilitarea str. Cornești

3.1.3.
Proiect privind modernizarea str. Nicolae Filipescu și
prelungirea acesteia până la str. Ștefan cel Mare, inclusiv
realizare pod carosabil și pietonal peste r. Târnava Mare
3.1.4.
Proiect privind realizarea unei legături carosabile între
localitățile componente Aurel Vlaicu și Angofa
3.1.5.
Proiect privind realizarea unei legături carosabile între
localitățile componente Venchi și Rora, inclusiv pod peste râul
Târnava Mare
3.1.6.
Proiect privind realizarea unei legături carosabile directe, în
orașul Sighișoara, între zona str. Cânepii și zona str. Ana Ipătescu
3.1.7.
Proiect privind amenajarea de noi intersecții, în conformitate
cu propunerile P.U.G. și cu valorile de trafic prognozate în cadrul
acestuia
3.1.8.
Proiect privind amenajarea unei ”Zone 30” în zona
cartierului Cornești (zona delimitată de pârâul Șaeș și străzile
Anton Pann, Zaharia Boiu și Cornești)
Program 3.2: Reabilitarea, modernizarea și extindere circulațiilor pietonale
Proiecte propuse:
3.2.1.
Proiect privind realizarea unui pod pietonal în zona
cartierului Bărăgan, între Șesul Viilor și Șesul Târnavei
3.2.2.
Proiect privind realizarea unui pod pietonal în zona
Ștrandului Municipal, între str. Griviței și str. Mihai Viteazu
3.2.3.
Proiect privind realizarea unui pod pietonal peste pârâul
Șaeș, între str. Str. Română și str. Mircea Vodă
3.2.4.
Proiect privind realizarea unui pod pietonal între gara
C.F.R. și str. Primăverii
3.2.5.
Proiect privind realizarea unui pod pietonal p. Brestian, în
localitatea componentă Rora;
3.2.6.
Proiect privind realizarea unui pod pietonal p. Câinelui, în
localitatea componentă Aurel Vlaicu
3.2.7.
Proiect privind reabilitarea și modernizarea traseelor
pietonale din întreg teritoriul intravilan al Municipiului Sighișoara
21
22

Idem
Idem
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Program 3.3: Creșterea accesibilității și fluidizarea traficului
Proiecte propuse:
3.3.1.
Proiect privind extinderea transportului public în cartierele
Bărăgan și Plopilor
3.3.2.
Proiect privind extinderea transportului public către toate
localitățile componente și satul Hetiur
3.3.3.
Proiect privind reconfigurarea anumitor străzi în străzi cu
sens unic în zonele cu circulații carosabil cu gabarit redus, în
vederea fluidizării traficului și creșterii accesibilității
3.3.4.
Proiect privind realizarea unui pod carosabil peste râul
Târnava Mare, între str. Dealu Gării și cartierul Bărăgan, inclusiv
stradă de acces din str. Viilor (proiect în curs de realizare)
3.3.5.
Proiect privind realizarea unui pod carosabil peste râul
Târnava Mare, între str. Lalelelor și str. Viilor, inclusiv realizarea
unei artere de legătură cu str. Viilor și modernizarea str. Lalelelor
3.3.6.
Proiect privind realizarea unui pasaj suprateran, peste
magistrala de cale ferată, la vest de centrul comercial Kaufland
3.3.7.
Proiect privind realizarea unor poduri carosabile peste
pârâul Șaeș, între str. Podei și str. Horea, str. Podei și str. Cloșca,
str. Vasile Lucaci și str. Horea
3.3.8.
Proiect privind modernizarea străzii de legătură dintre
Municipiul Sighișoara (str. Lalelelor) și comuna Albești (stradă f.n.)
3.3.9.
Proiect privind extinderea rețelei de piste pentru biciclete în
întreg teritoriul intravilan al Sighișoarei, inclusiv înființarea de
parcări pentru biciclete
3.3.10. Proiect privind sistematizarea zonei ocupate de garaje,
aferentă locuințelor colective de pe aleea Garoafelor, și realizarea
de parcări de reședință, la sol
3.3.11. Proiect privind modernizarea echipamentelor pentru
dirijarea circulației prin introducerea detecției video a
autovehiculelor și automate de dirijare adecvate pentru
intersecțiile cu capacitatea de circulație la limită
3.3.12. Proiect privind extinderea str. Viilor în vederea realizării
unei legături cu viitoarea centură ocolitoare a Municipiului
Sighișoara
3.3.13. Proiect privind realizarea unui parcaj public subteran în
zona str. Octavian Goga, în urma concursului de soluții organizat
anterior pentru zona Str. Morii - Str. Consiliul Europei - Str. O.
Goga
3.3.14. Proiect privind realizarea unor parcări destinate autocarelor,
în afara centrului istoric al orașului Sighișoara (în zona str. Viilor,
în zona DN14, conform P.U.G.)
Program 3.4: Valorificarea traseelor nefuncționale de cale ferată
3.4.1.
Proiect privind preluarea în domeniul public al Municipiului
Sighișoara a fostului traseu al magistralei de cale ferată și
transformarea acestuia în circulație carosabilă de legătură cu
localitățile componente Venchi și Rora și cu DN13, inclusiv
străpungeri
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3.4.2.
Proiect privind realizarea unei artere carosabile pe traseul
fostei căi ferate industriale, paralelă cu str. Viilor
Program-cadru 4: Dezvoltarea economică și socială
Program 4.1. Dezvoltarea activităților economice (comerț și servicii)
Proiecte propuse:
4.1.1.
Proiect privind renovarea și modernizarea piețelor agroalimentare din Municipiul Sighișoara
4.1.2.
Proiect privind înființarea unei piețe agro-alimentare de
gross în Municipiul Sighișoara23
4.1.3.
Proiect privind înființarea unui centru educațional în
domeniul antreprenorialului pentru tineri24
4.1.4.
Proiect privind înființarea unui incubator de afaceri, inclusiv
pentru populația tânără25
Program 4.2. Dezvoltarea activităților economice (industrie, depozitare,
cercetare etc.)
Proiecte propuse:
4.2.1.
Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și / sau
administrativ pentru companii în vederea înființării de parcuri
industriale, logistice, de afaceri sau științifice și tehnologice
4.2.2.
Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și / sau
administrativ pentru companii din sectorul agro-zootehnic, în
special pentru companiile locale
4.2.3.
Proiect privind înființarea unui centru de cercetare și
inovare
Program 4.3. Dezvoltarea activităților sportive și de agrement
Proiecte propuse:
4.3.1.
Proiect privind reamenajarea și modernizarea terenurilor de
sport existente
4.3.2.
Proiect privind reamenajarea și modernizarea bazelor
sportive existente
4.3.3.
Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și / sau
administrativ în vederea înființării de noi terenuri și baze sportive
și de agrement
Program 4.4. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor socio-culturale
Proiecte propuse:
4.4.1.
Proiect privind organizarea periodică a unor trasee turistice
tematice, care să pună în valoare elementele arhitecturalurbanistice de valoare ale Sighișoarei și ale localităților
componente
4.4.2.
Proiect privind organizarea de trasee pietonale și ciclabile,
care să valorifice cadrul natural valoros în care este localizat
Municipiul Sighișoara

Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator:
CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021
23

24
25

Idem
Idem
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4.4.3.
Proiect privind organizarea unui festival în cadrul căruia să
se deschidă către public imobilele monument istoric, emblematice
pentru istoria și tradiția Municipiului Sighișoara
4.4.4.
Proiect privind organizarea de evenimente culturale
tematice (muzică, film, teatru etc), periodice, care să pună în
valoare imaginea Sighișoarei
4.4.5.
Proiect privind înființarea unui centru dedicat activităților
meșteșugărești cu tradiție locală ca metodă de perpetuare a
specificului local, dezvoltare economică și creștere a atractivității
turistice;
4.4.6.
Proiect de realizarea unor muzee arheologice în aer liber în
zonele: Dealul Turcului, Castrul Roman de la Podmoale și
realizarea de cercetări arheologice neinvazive26
4.4.7.
Proiect privind restaurarea / reabilitarea / modernizarea și
reconversia funcțională a clădirilor nefuncționale aflate în
patrimoniul municipiului Sighișoara și amenajarea de dotări socioculturale (spații multifuncționale pentru evenimente, expoziții,
centre culturale etc)27
4.4.8.
Proiect privind reconversia funcțională a punctelor termice
și centralelor termice nefuncționale din cadrul ansamblurilor de
locuințe colective periferice și transformarea în centre comunitare,
servicii socio-culturale sau spații comerciale28
4.4.9.
Proiect privind modernizarea si extinderea centrului cultural
Mihai Eminescu
4.4.10. Proiect privind modernizarea si extinderea infrastructurii
muzeale: muzee tematice, case memoriale
Program 4.5. Dezvoltarea serviciilor de sănătate, educație și asistență socială
Proiecte propuse:
4.5.1.
Proiect privind renovarea și modernizarea centrelor
medicale publice (spitale, policlinici, cabinete medicale etc.) din
Municipiul Sighișoara
4.5.2.
Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și
administrativ investitorilor privați în vederea extinderii serviciilor
medicale în localitățile componente, în satul Hetiur și în zonele de
extindere a teritoriului intravilan
4.5.3.
Proiect privind renovarea și modernizarea centrelor
educaționale publice (licee, școli, grădinițe, creșe etc.) din
Municipiul Sighișoara
4.5.4.
Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și
administrativ investitorilor privați în vederea extinderii serviciilor
educaționale în localitățile componente și în zonele de extindere a
teritoriului intravilan
4.5.5.
Proiect privind înființarea unor centre de formare /
reformare profesională

Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator:
CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021
27 Idem
26

28

Idem
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4.5.6.
Proiect de înființare a unei școli de arte și meserii în
Municipiul Sighișoara (care să valorifice tradițiile meșteșugărești
ale municipiului)29
4.5.7.
Proiect privind construirea de locuințe sociale pentru
comunitățile de rromi din zonele marginalizate30
4.5.8.
Proiect de înființare a unei băi publice, pentru deservirea a
două cartiere sărace populate de etnici romi, respectiv str.
Parângului și str. Viilor, pentru o populație de cca. 1000
persoane31
4.5.9.
Proiect privind construirea unui Centru Social
Multifuncțional în cartierul Viilor, pentru deservirea populației
defavorizate32
Program-Cadru 5. Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare
Program 5.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare
cu apă potabilă
Proiecte propuse:
5.1.1.
Proiect privind reabilitarea și modernizarea rețelelor de
alimentare cu apă potabilă
5.1.2.
Proiect privind extinderea rețelelor de alimentare cu apă
potabilă în zonele nou introduse în intravilan
Program 5.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de
canalizare a apelor uzate
Proiecte propuse:
5.2.1.
Proiect privind reabilitarea și modernizarea rețelelor de
canalizare
5.2.2.
Proiect privind extinderea rețelelor de canalizare a apelor
uzate în zonele nou introduse în intravilan
5.2.3.
Proiect privind realizarea unei noi stații de epurare în
vecinătatea satului Hetiur (proiect în curs de realizare)
5.2.4.
Proiect privind reabilitarea, modernizarea și extinderea
rețelelor de canalizare a apelor pluviale
Program 5.3. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de
alimentare cu energie electrică și iluminat public
Proiecte propuse:
5.3.1.
Proiect privind reabilitarea, modernizarea și extinderea
rețelelor electrice de joasă tensiune (L.E.A. și L.E.S.), inclusiv
trecerea în subteran (L.E.S.) acolo unde acest lucru este posibil
5.3.2.
Proiect privind amplasarea în subteran a Liniilor electrice de
medie și înaltă tensiune
5.3.3.
Proiect privind reabilitarea și modernizarea rețelelor de
iluminat public
5.3.4.
Proiect privind extinderea rețelelor de iluminat public în
zonele nou introduse în intravilan
Idem
Idem
31 Idem
32 Idem
29
30
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5.3.5.
Proiect privind conștientizarea populației cu privire la
necesitatea și la beneficiile utilizării energiei electrice din surse
regenerabile
Program 5.4. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de
telecomunicații
Proiecte propuse:
5.4.1.
Proiect privind reabilitarea, modernizarea și extinderea
rețelei de telecomunicații în vederea acomodării de noi
consumatori, în special în zonele de extindere a teritoriului
intravilan.
5.4.2.
Proiect privind trecerea în canalizație subterană a rețelelor
de telecomunicații pentru protejarea rețelelor și înlăturarea
aspectelor inestetice.
Program 5.5. Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare
cu gaze naturale
Proiecte propuse:
5.5.1.
Proiect privind reabilitarea și modernizarea rețelelor de
alimentare cu gaze naturale
5.5.2.
Proiect privind extinderea rețelelor de alimentare cu gaze
naturale în zonele nou introduse în intravilan
Program-cadru 6: Îmbunătățirea calității factorilor de mediu
Program 6.1. Reducerea efectelor factorilor de risc natural
Proiecte propuse:
6.1.1.
Proiect privind întocmirea de studii de specialitate în
vederea stabilirii măsurilor de protecție împotriva riscurilor
naturale
6.1.2.
Proiect privind înființarea unei stații de monitorizare a
factorilor de mediu33
6.1.3.
Proiect privind realizarea de perdele de protecție față de
infrastructura rutieră și feroviară, acolo unde acest lucru este
posibil
6.1.4.
Proiect privind înființarea de stații de reîncărcare pentru
vehiculele electrice34
6.1.5.
Proiect privind achiziționarea de mijloace de transport
public electrice
Program 6.2. Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor
Proiecte propuse:
6.2.1.
Proiect privind organizarea de campanii de conștientizare a
populației prin care să se promoveze sistemul de colectare
selectivă a deșeurilor.
6.2.2.
Proiect privind îmbunătățirea sistemului de colectare
selectivă a deșeurilor, transport și valorificare selectivă a acestor,
în acord cu standardele europene
Program 6.3. Asigurarea accesului populației la spații verzi de interes public
Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator:
CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021
33

34

Idem

Memoriu general – Versiune preliminară

193

Proiecte propuse:
6.3.1.
Proiect privind renovarea și modernizare spațiilor verzi de
interes public existente
6.3.2.
Proiect privind amenajarea de noi spații verzi publice de tip
parc / scuar
6.3.3.
Proiect privind salubrizarea, amenajarea și monitorizarea
spațiilor verzi cu rol de protecție a cursurilor de apă
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5.

PLANUL DE ACȚIUNE

5.1.

Surse de finanțare

Notă: La momentul actual, dat fiind faptul că încă nu au fost publicate noile
programe de finanțare pentru perioada 2021 – 2027, strategia se va raporta la
cele pentru perioada 2014 – 2020.
Compania Națională de Investiții
Compania Națională de Investiții S.A. (CNI), instituție aflata in subordinea
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, funcționeze încă
din anul 2001 și a finanțat obiective publice amplasate în mediul urban de
importanță municipală și regională (bazin olimpic, spital, complex sportiv), dar
și obiective amplasate în mediul rural.
Finanțarea acestor proiecte, susținute de CNI, vine de la bugetul de stat.
Există două programe finanțate, la momentul actual, de CNI, fiecare dintre
acestea având o serie de subprograme35:
A. Programul național de construcții de interes public sau social
Subprogramele aferente vizează săli de sport, complexuri sportive, bazine de
înot, patinoare artificiale, așezăminte culturale, unități sanitare din mediul
urban, lucrări de primă urgență, instituții de învățământ superior de stat, săli
de cinema, blocuri din zone defavorizate (10 subprograme), alte obiective
care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice, în condițiile legii
B. Program sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă
și canalizare a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a
apelor uzate în localitățile de până la 50.000 locuitori.
Proiectul își propune o abordare zonală, luând în considerare localitățile cu o
populație de până la 50.000 de locuitori din 16 județe ale țării, însoțite de
localitățile limitrofe mici din aglomerarea respectivă.
Scopul proiectului este conformarea la normele europene și dezvoltarea
infrastructurii de mediu, îmbunătățirea calității apei potabile furnizate
populației și asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate a
localităților incluse în proiect.
Beneficiarii programului sunt statul, prin autoritățile administrației publice
centrale, precum și autoritățile administrației publice locale, precum și alte
instituții publice.

35

www.cni.ro
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În perioada anterioară anului 2020, în Municipiul Sighișoara, CNI a finanțat
următoarele proiecte:
An

Subprogram

Titlu Proiect

Buget

2017

Sistem integrat
apa
si
canalizare

Extinderea si modernizarea
stației de epurare

33.388.365,00
lei

2013

Lucrări in prima
urgenta*

Lucrări in prima urgenta la
corpul B al Spitalului
Municipal

2.781.254,14
lei

2008

Reabilitare
termica pentru
clădiri
din
domeniul public

Reabilitare termică cămin de
bătrâni

356.748,00 lei

2007

Lucrări de primă
urgență*

Lucrări in prima urgenta la
zidul de sprijin - Turnul
Fierarilor cetatea Sighișoara

606.157,00 lei

2004

Sali de sport

Sala de sport la Scoala
Generala nr 4

1.447.506,00
lei

2004

Sali de sport

Sala de sport la Liceul
Teoretic M Eliade

1.544.750,00
lei

2004

Săli de sport

Sală de sport la școala
Generala nr 3

1.200.000,00
lei

2003

Săli de sport

Sală de sport în localitatea
Sighișoara

1.500.000,00
lei

Bazine de înot

Bazin de înot Str. Griviței, nr.
3
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Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Acest program urmărește creșterea competitivității economice și creșterea
calității vieții comunităților locale și regionale prin dezvoltarea mediului de
afaceri, infrastructurilor locale și a serviciilor prin acțiuni ce vizează
dezvoltarea durabilă.
Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – Obiectivul strategic 5.1.
Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural și a identității culturale.
Pentru această axă prioritară au fost alocate, în perioada de programare
2014-2020, 300 mil de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR). Tipurile de activități finanțare țin de restaurarea, protecția și
valorificarea patrimoniului cultural iar potențialii beneficiari sunt autoritățile
publice locale, autoritățile publice centrale, ONG, unități de cult, parteneriate.
Astfel, în cadrul acestei axe au fost finanțare inițiative de restaurare,
protejare, conservare și valorificare durabilă a obiectivelor de patrimoniu
UNESCO, patrimoniul cultural național atât din mediul urban cât și din mediul
rural dar și patrimoniul cultural local din mediul urban.
La momentul actual finanțările pentru Axa prioritară 5 nu mai sunt active.
Programul Operațional Regional în perioada de finanțarea 2021 – 2027
Pentru perioada de finanțare 2021-2027, Ministerul fondurilor Europene
modifică arhitectura programelor de finanțare, astfel că programele
operaționale regionale vor fi gestionate de Agențiile de Dezvoltare Regională
și, în cadrul politicii de coeziune, vor exista 9 tipuri de programe, după cum
urmează:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
2. Programul Operațional Transport (POT)
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)
4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond)
(PODTI)
8. Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune
(8 POR)
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
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Programul Național de Dezvoltare Locală 2014-2020
Programul este coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și stabilește cadrul legal pentru implementarea unor
proiecte de interes național care au ca scop dezvoltarea regională. Aceste
proiecte vizează lucrări legate de infrastructura rutieră, tehnico-edilitară,
educație și socială.
Astfel, conform Ordinul nr. 1851/9 mai 2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, principalele obiective ce pot fi finanțate sunt următoarele:
▪

sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;

▪

sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

▪

unități de învățământ: grădinițe, școli generale primare și
gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli
profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de
stat;

▪

unități sanitare;

▪

drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de
interes local, drumuri comunale și/sau drumuri publice din
interiorul localităților;

▪

poduri, podețe sau punți pietonale;

▪

obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee,
centre culturale multifuncționale, teatre;

▪

platforme de gunoi;

▪

piețe publice, comerciale, târguri, oboare;

▪

modernizarea bazelor sportive;

▪

sediile instituțiilor publice ale autorităților administrației publice
locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora;

▪

infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale ca
instrument de punere în valoare a potențialului turistic local,
pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică sau
privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea
acestora.

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM).
Activități pentru care Municipiul Sighișoara este eligibil:
▪

A.2. Proiecte de modernizare/dezvoltare de terminale intermodale și
modernizare a instalațiilor și echipamentelor de transfer intermodale

▪

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de
management eficient al resurselor - Obiectivul Specific 3.2 Creșterea
nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației –
Proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată

▪

Axa prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a
biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea
siturilor poluate istoric:

198

-

Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de
conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și
pentru speciile de interes comunitar

-

Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de
conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și
pentru speciile de interes comunitar aprobate

▪

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice
în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Programul Antreprenorial cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural
RO-CULTURA
Scopul Programului este de a consolida și valorifica rolul pe care cultura și
patrimoniul cultural îl joacă în dezvoltarea locală și regională, cu accent pe
ocuparea forței de muncă, antreprenorial cultural și dezvoltarea publicului.
Programul este gestionat de către Ministerul Culturii în parteneriat cu
Ministerul Fondurilor Europene / Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu
Cultural și Consiliul Artelor din Norvegia. Programul este finanțat prin
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021.
Programul este destinat persoanelor juridice, instituțiilor publice, UAT.
Rezultatele preconizate ale Programului sunt: Îmbunătățirea managementului
patrimoniului cultural; Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice
Activități eligibile:
▪

restaurarea monumentelor istorice în care funcționează sau vor
funcționa după finalizarea restaurării muzee, arhive, biblioteci, centre
sau spații artistice și culturale, teatre, cinematografe, opere, săli de
concerte, alte organizații de spectacole, instituții de patrimoniu
filmografic și alte infrastructuri, organizații și instituții artistice și
culturale similare;

▪

revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin
implementarea planului de valorificare a monumentului istoric;

În cadrul Programului RO-CULTURA a fost dezvoltată o inițiativă bilaterală, în
parteneriat cu un partener din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și
Liechtenstein), în care se pot dezvolta proiecte implementate în parteneriat,
care să poată fi depuse în cadrul apelului Restaurarea și revitalizarea
monumentelor istorice.
Programul “ORIZONT 2020”
Programul are drept scop trecerea la o economie mai ecologică, mai eficientă
din punctul de vedere al resurselor și mai rezistentă la schimbările climatice,
în armonie cu mediul natural.
Programul este finanțat și gestionat de Comisia Europeană prin intermediul
DG Cercetare si Inovare.
Municipiul Sighișoara se încadrează în tematica „Orașe si comunități
inteligente”, componenta „Provocări societale, care are drept activități eligibile
dezvoltarea, testarea și monitorizarea unor soluții inovative integrate pentru
blocuri/cartiere din „orașe mentor”, prin proiecte care vor lua in considerare
interacțiunea si integrarea clădirilor, utilizatorilor și sistemului energetic și
creșterea elector-mobilității. Orașele mentor vor colabora strâns cu „orașele
discipol”, acționând ca exemple pentru replicarea soluțiilor implementate,
adaptate la condițiile locale.
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Programul Național de Restaurare a monumentelor istorice
Ordin al Ministrului Culturii nr. 3.765/2016 Normele metodologice privind
elaborarea și derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor
istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și
gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, cu modificările și completările
ulterioare.
Prin PNR se pun în practică anual proiecte de restaurare, consolidare și
punere în valoare a unor monumente istorice, aceste proiecte fiind finanțate
de la Bugetul de Stat prin Bugetul Ministerului Culturii. Acest program
funcționează în baza prevederilor Legii nr. 422/2001, republicată, și a H.G. nr.
593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al
Patrimoniului, republicată. Programul vizează în principal imobile monumente
istorice aflate în domeniul public sau privat al administrației publice naționale,
județene sau locale.
Programul de investiții în domeniul culturii
Conform Ordonanței de urgență nr. 76/2018 privind aprobarea Programului
de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative, programul are ca scop general finanțarea următoarelor
categorii de cheltuieli de investiții:
▪

achiziția de imobile monumente istorice și de bunuri culturale
mobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemțiune al statului,
în condițiile legii;

▪

construirea de obiective culturale, reprezentând construcții cu
destinație culturală sau în care se desfășoară activități în
domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, se
oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea
coeziunii sociale și a accesului la informație;

▪

realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare,
consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentelor
istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor istorice,
actualizată, cu respectarea prevederilor respectivei legi;

▪

realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare,
consolidare, restaurare și punere în valoare a obiectivelor
culturale, cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituții de
spectacole sau concerte și alte obiective cu destinație culturală.

Principala sursă de finanțare a acestor categorii de cheltuieli o reprezintă
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.
Beneficiarii programului sunt autoritățile administrației publice centrale,
inclusiv Ministerul Culturii, precum și instituțiile aflate în subordinea acestora,
indiferent de sistemul de finanțare.
Obiectivele / proiectele de investiții prevăzute mai sus se realizează pe
terenuri și/sau construcții aflate fie în proprietatea publică sau privată a
statului și în administrarea autorităților și instituțiilor fie în proprietatea publică
sau privată a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor
județene/locale ale acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Fondul cultural național
Fondul Cultural Național (FCN) este format din contribuțiile unor operatori
economici listați în OG nr. 51/1998 și este gestionat de Administrația
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Fondului Cultural Național (AFCN). Prin acest fond se finanțează proiecte
culturale și editoriale.
Astfel, prin FCN se susțin proiecte ce au ca subiect atât promovarea
patrimoniului cultural material (identificarea de soluții inovatoare prin care
să se promoveze patrimoniul atât în context local cât și european, informarea
și educarea populației cu privire la protejarea elementelor de patrimoniu etc.)
cât și cel imaterial (susținerea dialogului intercultural, identificarea unor
moduri de abordare interdisciplinare atât în context local cât și internațional,
etc).
Aceste două elemente reprezintă numai o parte dintre prioritățile pe care
AFCN le-a stabilit pentru anul 2020. Alte priorități vizează artele vizuale,
teatrul, muzica, educația prin cultură etc.
Timbrul Monumentelor Istorice
Timbrul Monumentelor Istorice, instituit prin Legea 422/2001, reglementat
prin HG nr. 691/ 2019 și gestionat de Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional
al Patrimoniului, reprezintă o taxă extrabugetară utilizată pentru finanțarea
lucrărilor de protejare a monumentelor istorice: ”Timbrul Monumentelor
Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activitățile de protejare, restaurare
și punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanțarea de lucrări,
investigații și elaborarea de reglementări, norme și metodologii, programe sau
proiecte culturale privind monumentele istorice36.
Entitățile, proprietari, deținători al unui drept de superficie, de concesiune sau
de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titulari al dreptului de
administrare al unui monument istoric, care pot accesa finanțare din fondul
Timbrului Monumentelor Istorice, pentru intervenții pe monumente istorice,
sunt: statului, administrațiile publice locale, cultele religioase, persoane fizice
sau juridice.
Intervențiile finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice sunt următoarele:
lucrări de intervenție urgentă la monumente istorice, amenajări în vederea
pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, pentru realizarea unor
programe sau proiecte culturale, precum și pentru finanțarea elaborării de
reglementări tehnico-economice, de norme și metodologii privind elaborarea
de documentații specifice, executării de lucrări, realizării de achiziții,
contractării și decontării de lucrări privind monumentele istorice. 37

36

https://patrimoniu.ro/timbru#ceeste

37

https://patrimoniu.ro/timbru#ceeste
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5.2.

Plan de acţiune – Municipiul Sighișoara 2021-2031

NR.
CRT.

PROGRAME - CADRU / PROGRAME / PROIECTE

1.

DEZVOLTAREA ARHITECTURALă şi URBANISTICĂ A LOCALITĂţiLOR

1.1.

Restaurarea şi reabilitarea fondului construit

1.1.1.

Proiect privind renovarea, consolidarea și modernizarea imobilelor aflate în
proprietatea Municipiului Sighișoara, ce adăpostesc funcțiuni publice (școli,
grădinițe, centre medicale etc.)

P.M.S.

Proiect privind reabilitarea și modernizarea clădirilor aflate în domeniul
Municipiul Sighișoara sau a statului, în prezent neutilizate (acest proiect se
poate realiza numai după întocmirea unor studii de specialitate, ulterioare
prezentei documentații de urbanism, care vor evidenția oportunitatea și
fezabilitatea investiției)

P.M.S.

Proiect privind întocmirea unui Regulament (ghid) de restaurare, reabilitare și
valorificare a fondului construit, în baza ghidurilor de bune practici deja
redactate, adaptându-le la noul context reglementar;

P.M.S.

1.1.4.

Proiect privind restaurarea, consolidarea și întreținerea clădirilor de cult

P.M.S.,
privați

1.2.

Creşterea calităţii spaţiului public

1.2.1.

Proiect privind realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal – Zona
periurbană a Municipiului Sighișoara, în vederea reglementării modului de
colaborare cu localitățile învecinate

C.J. Mureș,

Proiect privind organizarea unui concurs de soluții, la nivel național și
internațional, pentru amenajarea pieței urbane din Str. Morii - Str. Consiliul
Europei - Str. O. Goga, în concordanță cu reglementările aprobate prin P.U.Z.
”Strada Octavian Goga” (în vigoare)

P.M.S.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.2.

PERIOADA
S
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M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

DE REZULTATE ESTIMATE

Bugetul local

▪

Implicarea
proprietarilor
în
procesul
de
restaurare a fondului
construit

▪

Intervenții
corecte
asupra
fondului
construit
valoros;
imagine unitară și
coerentă

▪

Valorificarea fondului
construit existent

▪

Valorificarea
identității locale

▪

Spații
amenajate;

▪

Valorificarea
monumentelor
istorice
prin
valorificare spațiilor
publice adiacente

▪

Creșterea
locuirii

C.J.Mureș
Bugetul local

C.J. Mureș

Bugetul local

D.J.C. Mureș
proprietari Bugetul de stat, POR
Centru
2021-2027,
bugetul local, buget
privat,
POR Centru 20212027, bugetul local

P.M.S.
Primăriile
învecinate

U.A.T.

Bugetul local

publice

calității
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1.2.3.

Proiect privind amenajarea pieței urbane din zona Str. Morii - Str. Consiliul
Europei - Str. O. Goga, conform concursului de soluții organizat anterior

P.M.S.

Bugetul local

▪

Valorificarea
identității locale

1.2.4.

Proiect privind renovarea și modernizarea centrului istoric al municipiului
(suprafețe carosabile, pietonale, suprafețe plantate – inclusiv plantațiile din
zestrea străzilor, inclusiv a fațadelor și a împrejmuirilor), cu scopul de a pune
în valoare statutul de monument înscris în Lista Patrimoniului Mondial

I.N.P.

Bugetul local

▪

1.2.5.

Proiect privind renovarea și modernizarea spațiilor publice din municipiul
Sighișoara (mobilier urban, iluminat public, semnalizare etc.) și realizarea
unui program anual de monitorizare a acestuia

P.M.S.

Creșterea
accesibilității în zona
centrală a orașului,
în special pentru
turiști

1.2.6.

Proiect privind reamenajarea și modernizarea spațiilor publice din cartierele
de locuințe colective;

P.M.S., Asociații
proprietari

1.2.7.

Proiect privind monitorizarea autovehiculelor staționate, în vederea redării
spațiilor publice către pietoni

P.M.S.
Poliția rutieră

Bugetul local

2.

VALORIFICAREA ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

2.1.

Protejarea peisajului natural și antropic

2.1.1.

Proiect privind inițierea procedurii de rectificare a limitelor Siturilor Natura
2000 (ROSPA și ROSCI) prin coroborarea limitelor acestora cu limitele
teritoriul intravilan propuse prin P.U.G.;

M.M.A.P.

Bugetul de stat

▪

Protecția peisajului;

▪

Proiect privind inițierea procedurii de elaborare a Planul de Management
Integrat al ariilor naturale protejate

M.M.A.P.

Protecția
patrimoniului înscris
în L.P.M.

▪

Protecția mediului

Proiect privind elaborarea unui ghid de bune practici cu privire la modul de
construire pentru imobilele situate în Zona de protecție a peisajului urban
Sighișoara, definită prin P.U.G., în vederea conștientizării populației cu privire
la necesitatea protejării valorilor peisajere existente pe teritoriul municipiului

P.M.S.

2.1.2.
2.1.3.

PERIOADA
S
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ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE
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D.J.C. Mureș
P.M.S.
Bugetul local

de Bugetul local

P.M.S.
O.N.G.
Bugetul de stat

P.M.S.
D.J.C. Mureș

Bugetul local
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2.2.

PROTEJAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

2.2.1.

Proiect privind realizarea documentelor și inițierea sistemului de gestiune,
protecție și monitorizare a sitului înscris în Lista Patrimoniului Mondial38;

P.M.S.

Bugetul de stat

I.N.P.

Bugetul local

Proiect privind inițierea procedurii de rectificare a limitelor bunului înscris în
L.P.M. și a zonei sale de protecție, în conformitate cu P.U.G.;

P.M.S.

Bugetul de stat

M.C., I.N.P.

Bugetul local

Proiect privind realizarea procedurilor în vederea actualizării documentației de
urbanism P.U.Z. Z.C.P. Sighișoara

P.M.S.

Bugetul local

Proiect privind realizarea procedurilor în vederea întocmirii documentației de
urbanism P.U.Z. Z.C.P. Hetiur;

P.M.S.

Proiect privind realizarea de operațiuni de regenerare a fondului construit din
zonele construite protejate Sighișoara și Hetiur;

P.M.S.

Proiect privind restaurare a Cetății Sighișoara, în legătură cu procesul de
monitorizare, gestiune și protecție a bunurilor înscrise L.P.M.;

P.M.S., M.C., I.N.P.

Proiect de cercetare și / sau restaurare a imobilelor monumente istorice
categoria A și categoria B înscrise în L.M.I., a siturilor arheologice înscrise în
R.A.N. și a celorlalte bunuri de patrimoniu arheologic din teritoriul
administrativ

P.M.S.

Proiect privind realizarea de intervenții de restaurare, conservare și punere în
siguranță, inclusiv de monitorizare a clădirilor cu valoarea excepțională, foarte
mare și mare din Centrul Istoric Sighișoara (monument istoric înscris în
L.P.M.)

P.M.S.

Proiect privind realizarea de intervenții de restaurare, conservare și punere în
siguranță asupra clădirilor cu valoare arhitecturală excepțională, foarte mare
și mare, amplasate în Zonele Protejate

P.M.S.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

38

PERIOADA
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RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

I.N.P.
Bugetul local

▪

Reglementarea
modului
de
construire în zonele
construite protejate

▪

Protecția
patrimoniului înscris
în L.P.M.

▪

Protecția mediului

▪

Protejarea
monumentelor
istorice de interes
local și național

▪

Protejarea
patrimoniului
construit cu valoare
excepțională

▪

Creșterea
calității
spațiilor publice

▪

Prevenirea creștere
nivelului
de
degradare
al
monumentelor
istorice și al fondului
construit cu valoare
excepțională, foarte
mare și mare

D.J.C. Mureș
Bugetul local

D.J.C. Mureș
D.J.C. Mureș
M.C. – I.N.P.
D.J.C. Mureș
D.J.C. Mureș

D.J.C. Mureș

Programul de protecție și gestiune elaborat de Ministerul Culturii, care este detaliat prin Planul de protecție și gestiune elaborat de Consiliul Județean Mureș
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DE REZULTATE ESTIMATE

C.N.I., bugetul de stat,
bugetul local
C.N.I., bugetul de stat,
POR Centru 20212027, bugetul local
Bugetul local, POR
Centru 2021-2027,

Bugetul local, POR
Centru 2021-2027
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2.2.10.

Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și administrativ
proprietarilor ce dețin imobile în zonele construite protejate, cu scopul de a
susține restaurarea și conservarea fondului construit valoros al Municipiului
Sighișoara

P.M.S.

Proiect privind întocmirea unui ghid de arhitectură și urbanism pentru
încadrarea în specificul local al Municipiului Sighișoara, în care să fie tratate
modul specific de construire și tipurile de intervenții permise în funcție de
fiecare zonă a municipiului, în corelare cu reglementările propuse prin P.U.G.
(a se vedea planșa 13. Reglementări urbanistice – Valori culturale complexe.
Modalități de intervenție)

P.M.S.

Proiect privind evaluarea stării tehnice / de conservare a monumentelor
istorice și centralizarea informațiilor în cadrul unei baze de date informatice
(componentă a bazei de date urbane a municipiului Sighișoara) și
actualizarea anuală a acesteia39

P.M.S.

Bugetul de stat

M.C.

Bugetul local

Proiect privind realizarea unui program multianual de restaurare a clădirilor
monumente istorice și a clădirilor din zonele construite protejate, realizat în
parteneriat cu proprietarii clădirilor - parteneriat public-privat40

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

I.N.P.

Bugetul local

D.J.C. Mureș

Fonduri private

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

PERIOADA
S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE
Bugetul local

D.J.C. Mureș

▪
Bugetul local

D.J.C. Mureș

I.N.P.

O.N.G.
Mediul privat
2.2.14.

39
40
41

Proiect privind aplicarea de sancțiuni financiare (supraimpozitare) pentru
proprietarii clădirilor monumente istorice (inclusiv clădirile amplasate în cadrul
sitului urban cod LMI MS-II-s-A-15806 – poziția 713) aflate în stare de
colaps/precolaps (stare avansată de degradare)41

P.M.S.

-

Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator: CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021
Idem
Idem
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DE REZULTATE ESTIMATE

Îmbunătățirea
imaginii urbane și
punerea în valoare a
elementelor
de
arhitectură
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2.2.15.

Proiect privind marcarea clădirilor monumente istorice cu plachete informative
prezentând rolul acestora în istoria municipiului Sighișoara42

PERIOADA
S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE
P.M.S.

DE REZULTATE ESTIMATE

Bugetul local

D.J.C. Mureș

3

ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ȘI CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII

3.1.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE CIRCULAȚIILOR CAROSABILE

3.1.1.

Proiect privind modernizarea străzilor de pământ și piatră spartă din întreg
teritoriul intravilan al Municipiului Sighișoara

P.M.S.

Bugetul local

▪

Eliminarea blocajelor
din trafic

3.1.2.

Proiect privind modernizarea și reabilitarea str. Cornești

P.M.S.

Bugetul local

▪

Accesibilitate
crescută

▪

Reducerea
fonice

poluării

▪

Creșterea
aerului

calității

▪

Fluidizarea traficului
și
creșterea
accesibilității către
obiectivele turistice

▪

Accesibilitate
crescută
pentru
locuitorii zonei

I.P.J. Mureș
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.8.
3.1.9.

42

Proiect privind modernizarea str. Nicolae Filipescu și prelungirea acesteia
până la str. Ștefan cel Mare, inclusiv realizare pod carosabil și pietonal peste
r. Târnava Mare

P.M.S.

Proiect privind realizarea unei legături carosabile între localitățile componente
Aurel Vlaicu și Angofa

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

P.C. Apold

Bugetul local

Proiect privind realizarea unei legături carosabile între localitățile componente
Venchi și Rora, inclusiv pod peste râul Târnava Mare

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

Proiect privind realizarea unei legături carosabile directe, în orașul Sighișoara,
între zona str. Cânepii și zona str. Ana Ipătescu

P.M.S.

Proiect privind amenajarea de noi intersecții, în conformitate cu propunerile
P.U.G. și cu valorile de trafic prognozate în cadrul acestuia

P.M.S.

Proiect privind amenajarea unei ”Zone 30” în zona cartierului Cornești (zona
delimitată de pârâul Șaeș și străzile Anton Pann, Zaharia Boiu și Cornești)

P.M.S., I.P.J. Mureș

Idem
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POR Centru 2021-2017
Bugetul local

Bugetul local
POR Centru 2021-2017
Bugetul local
Bugetul local

I.P.J. Mureș
Bugetul local
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3.2.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE CIRCULAȚIILOR PIETONALE

3.2.1.

Proiect privind realizarea unui pod pietonal în zona cartierului Bărăgan, între
Șesul Viilor și Șesul Târnavei

P.M.S.

Proiect privind realizarea unui pod pietonal în zona Ștrandului Municipal, între
str. Griviței și str. Mihai Viteazu

P.M.S.

Proiect privind realizarea unui pod pietonal peste pârâul Șaeș, între str. Str.
Română și str. Mircea Vodă

P.M.S.

Proiect privind realizarea unui pod pietonal între gara C.F.R. și str. Primăverii

P.M.S.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

PERIOADA
S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

DE REZULTATE ESTIMATE

Bugetul local

I.P.J. Mureș
Bugetul local

Eliminarea blocajelor
din trafic

▪

Creșterea
accesibilității pentru
pietoni

▪

Dezvoltarea
economiei de loisir,
creșterea
accesibilității
cu
mijloace de transport
nepoluante

▪

Fluidizarea traficului
și
creșterea
accesibilității

▪

Eliminarea blocajelor
din trafic

▪

Dezvoltarea
economiei de loisir,

I.P.J. Mureș
Bugetul local

P.M.S.

Proiect privind realizarea unui pod pietonal peste p. Câinelui, în localitatea
componentă Aurel Vlaicu

P.M.S.

3.2.7.

Proiect privind reabilitarea și modernizarea traseelor pietonale din întreg
teritoriul intravilan al Municipiului Sighișoara

P.M.S.

Bugetul local

3.3.

CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI FLUIDIZAREA TRAFICULUI

3.3.1.

Proiect privind extinderea transportului public în cartierele Bărăgan și Plopilor

P.M.S.,
I.P.J. Mureș

POR Centru 2021-2017

Bugetul local

I.P.J. Mureș
Bugetul local

I.P.J. Mureș

Bugetul local

3.3.2.

Proiect privind extinderea transportului public către toate localitățile
componente și satul Hetiur

P.M.S.
I.P.J. Mureș

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

3.3.3.

Proiect privind reconfigurarea anumitor străzi în străzi cu sens unic în zonele
cu circulații carosabil cu gabarit redus, în vederea fluidizării traficului și
creșterii accesibilității

P.M.S.
I.P.J. Mureș

Bugetul local
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▪

Bugetul local

Proiect privind realizarea unui pod pietonal peste p. Brestian, în localitatea
componentă Rora;

3.2.6.

Fluidizarea traficului
și
creșterea
accesibilității

I.P.J. Mureș

I.P.J. Mureș
3.2.5.

▪

207

NR.
CRT.

PROGRAME - CADRU / PROGRAME / PROIECTE

3.3.4.

Proiect privind realizarea unui pod carosabil peste râul Târnava Mare, între
str. Dealu Gării și cartierul Bărăgan, inclusiv stradă de acces din str. Viilor
(proiect în curs de realizare)

P.M.S.

P.N.D.L. II

I.P.J. Mureș

Bugetul local

Proiect privind realizarea unui pod carosabil peste râul Târnava Mare, între
str. Lalelelor și str. Viilor, inclusiv realizarea unei artere de legătură cu str.
Viilor și modernizarea str. Lalelelor

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

I.P.J. Mureș

Bugetul local

Proiect privind realizarea unui pasaj suprateran, peste magistrala de cale
ferată, la vest de centrul comercial Kaufland

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

I.P.J. Mureș

Bugetul local

Proiect privind realizarea unor poduri carosabile peste pârâul Șaeș, între str.
Podei și str. Horea, str. Podei și str. Cloșca, str. Vasile Lucaci și str. Horea

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

I.P.J. Mureș

Bugetul local

Proiect privind modernizarea străzii de legătură dintre Municipiul Sighișoara
(str. Lalelelor) și comuna Albești (stradă f.n.)

P.M.S.

Bugetul
(parteneriat
Albești)

Proiect privind extinderea rețelei de piste pentru biciclete în întreg teritoriul
intravilan al Sighișoarei, inclusiv înființarea de parcări pentru biciclete

P.M.S.

3.3.10.

Proiect privind sistematizarea zonei ocupate de garaje, aferentă locuințelor
colective de pe aleea Garoafelor, și realizarea de parcări de reședință, la sol

P.M.S.

Bugetul local

3.3.11.

Proiect privind modernizarea echipamentelor pentru dirijarea circulației prin
introducerea detecției video a autovehiculelor și automate de dirijare adecvate
pentru intersecțiile cu capacitatea de circulație la limită

P.M.S.

Bugetul local

3.3.12.

Proiect privind extinderea str. Viilor în vederea realizării unei legături cu
viitoarea centură ocolitoare a Municipiului Sighișoara

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

Proiect privind realizarea unui parcaj public subteran în zona str. Octavian
Goga, în urma concursului de soluții organizat anterior pentru zona Str. Morii Str. Consiliul Europei - Str. O. Goga

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

D.J.C. Mureș

Bugetul local

3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

3.3.9.

3.3.13.

PERIOADA
S

Memoriu general – Versiune preliminară

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

P.C. Albești

DE REZULTATE ESTIMATE

cu

local
P.C.

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

Bugetul local

creșterea
accesibilității
cu
mijloace de transport
nepoluante
▪

Descongestionarea
zonelor de locuințe
colective și creșterea
confortului locuirii

▪

Descongestionarea
zonei centrale prin
eliminarea
autocarelor
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PERIOADA

3.3.14.

Proiect privind realizarea unor parcări destinate autocarelor, în afara centrului
istoric al orașului Sighișoara (în zona str. Viilor, în zona DN14, conform
P.U.G.)

S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE
P.M.S.

DE REZULTATE ESTIMATE

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

3.4.

VALORIFICAREA TRASEELOR NEFUNCȚIONALE DE CALE FERATĂ

3.4.1.

Proiect privind preluarea în domeniul public al Municipiului Sighișoara a
fostului traseu al magistralei de cale ferată și transformarea acestuia în
circulație carosabilă de legătură cu localitățile componente Venchi și Rora și
cu DN13, inclusiv străpungeri

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

C.N.C.F.R.

Bugetul local

Proiect privind realizarea unei artere carosabile pe traseul fostei căi ferate
industriale, paralelă cu str. Viilor

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

Proprietari privați

Bugetul local

POR Centru 2021-2017

3.4.2.
4

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ

4.1.

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE (COMERȚ ȘI SERVICII)

4.1.1.

Proiect privind renovarea și modernizarea piețelor agro-alimentare din
Municipiul Sighișoara

P.M.S.

Proiect privind înființarea unei piețe agro-alimentare de gross în Municipiul
Sighișoara43

P.M.S.

4.1.2.

43
44
45

educațional

în

POR Centru 2021-2017

Proiect privind înființarea unui
antreprenorialului pentru tineri44

domeniul

P.M.S.

P.O.E.O. 2021-2017

4.1.4.

Proiect privind înființarea unui incubator de afaceri, inclusiv pentru populația
tânără45

P.M.S.

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator: CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021

Memoriu general – Versiune preliminară

▪

Utilizarea terenurilor
dezafectate

▪

Creșterea
locuirii

▪

Diversificarea
serviciilor de interes
public

▪

Creșterea
economice
comunității

C.N.I.

4.1.3.

Idem
Idem

Creșterea
accesibilității
în
teritoriul
U.A.T.
Sighișoara

Bugetul local

Bugetul local
centru

▪

calității

puterii
a
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4.2.

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE (INDUSTRIE, DEPOZITARE, CERCETARE ETC.)

4.2.1.

Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și / sau administrativ
pentru companii în vederea înființării de parcuri industriale, logistice, de
afaceri sau științifice și tehnologice

S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE
P.M.S.

DE REZULTATE ESTIMATE

P.N.R.R.

▪

Bugetul de stat
POR Centru 2021-2017

4.2.3.

Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și / sau administrativ
pentru companii din sectorul agro-zootehnic, în special pentru companiile
locale

P.M.S.

Proiect privind înființarea unui centru de cercetare și inovare

P.M.S.

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

Valorificarea
specificului economic
local;

▪

Creștere economică

▪

Diversificarea
activităților
economice;

▪

Crearea unor noi
locuri de muncă

▪

Creșterea
locuirii

▪

Diversificarea ofertei
de petrecere a
timpului liber

▪

Crearea de noi locuri
de muncă

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

4.3.

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

4.3.1.

Proiect privind reamenajarea și modernizarea terenurilor de sport existente

P.M.S.

C.N.I.
POR Centru 2021-2017
Bugetul local

4.3.2.

Proiect privind reamenajarea și modernizarea bazelor sportive existente

P.M.S.

C.N.I.
POR Centru 2021-2017
Bugetul local

4.3.3.

Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și / sau administrativ în
vederea înființării de noi terenuri și baze sportive și de agrement

Memoriu general – Versiune preliminară

P.M.S.

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

de

▪

Bugetul local
4.2.2.

Completarea
infrastructurii
servicii;

calității
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4.4.

DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIO-CULTURALE

4.4.1.

Proiect privind organizarea periodică a unor trasee turistice tematice, care să
pună în valoare elementele arhitectural-urbanistice de valoare ale Sighișoarei
și ale localităților componente

P.M.S.

Bugetul local

▪

Diversificarea
dotărilor
socioculturale

4.4.2.

Proiect privind organizarea de trasee pietonale și ciclabile, care să valorifice
cadrul natural valoros în care este localizat Municipiul Sighișoara

P.M.S.

Bugetul local

▪

Creșterea
atractivității turistice

4.4.3.

Proiect privind organizarea unui festival în cadrul căruia să se deschidă către
public imobilele monument istoric, emblematice pentru istoria și tradiția
Municipiului Sighișoara

P.M.S.

Bugetul de stat

▪

M.C.

A.F.C.N.

Dezvoltare
economică

I.N.P., D.J.C. Mureș

Bugetul local

▪

Valorificarea
tradițiilor locale

Proiect privind organizarea de evenimente culturale tematice (muzică, film,
teatru etc), periodice, care să pună în valoare imaginea Sighișoarei

P.M.S.

Bugetul de stat

▪

D.J.C. Mureș

Bugetul local

Creșterea
locuirii

Proiect privind înființarea unui centru dedicat activităților meșteșugărești cu
tradiție locală ca metodă de perpetuare a specificului local, dezvoltare
economică și creștere a atractivității turistice;

P.M.S.

A.F.C.N.

Proiect de realizarea unor muzee arheologice în aer liber în zonele: Dealul
Turcului, Castrul Roman de la Podmoale și realizarea de cercetări
arheologice neinvazive46

P.M.S.

Bugetul de stat

M.C., D.J.C. Mureș

POR Centru 2021-2017

Muzeul Județean Mureș

Bugetul local

4.4.4.
4.4.5.

4.4.6.

PERIOADA
S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

Instit.
național
arheologie
4.4.7.

46
47

Proiect privind restaurarea / reabilitarea / modernizarea și reconversia
funcțională a clădirilor nefuncționale aflate în patrimoniul municipiului
Sighișoara și amenajarea de dotări socio-culturale (spații multifuncționale
pentru evenimente, expoziții, centre culturale etc)47

P.M.S.

de
Bugetul de stat, POR
Centru
20212017,Bugetul local

Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator: CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021
Idem
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DE REZULTATE ESTIMATE

calității
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4.4.8.

Proiect privind reconversia funcțională a punctelor termice și centralelor
termice nefuncționale din cadrul ansamblurilor de locuințe colective periferice
și transformarea în centre comunitare, servicii socio-culturale sau spații
comerciale48

P.M.S.

Proiect privind modernizarea si extinderea centrului cultural Mihai Eminescu

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

D.J.C. Mureș

Bugetul local

P.M.S.
M.C.

Bugetul de stat
C.N.I., A.F.C.N.

D.J.C. Mureș

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

P.M.S.

Bugetul de stat

Ministerul Sănătății

POR Centru 2021-2017

D.S.P. Mureș

Bugetul local

P.M.S.

Bugetul de stat

Mediul privat

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

4.4.9.
4.4.10.

PERIOADA
S

M

Proiect privind modernizarea si extinderea infrastructurii muzeale: muzee
tematice, case memoriale

4.5.

DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE, EDUCAȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

4.5.1.

Proiect privind renovarea și modernizarea centrelor medicale publice (spitale,
policlinici, cabinete medicale etc.) din Municipiul Sighișoara

4.5.2.

Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și administrativ
investitorilor privați în vederea extinderii serviciilor medicale în localitățile
componente, în satul Hetiur și în zonele de extindere a teritoriului intravilan

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

DE REZULTATE ESTIMATE

Bugetul de stat
POR Centru 2021-2017
Bugetul local

▪

Creșterea
locuirii

▪

Atragerea
locuitori

▪

Acces echitabil la
servicii de interes
comun
(educație,
sănătate)

▪

Integrarea populației
defavorizate

Buget privat
4.5.3.

4.5.4.

48

Proiect privind renovarea și modernizarea centrelor educaționale publice
(licee, școli, grădinițe, creșe etc.) din Municipiul Sighișoara
Proiect privind acordarea de sprijin financiar, tehnic și administrativ
investitorilor privați în vederea extinderii serviciilor educaționale în localitățile
componente și în zonele de extindere a teritoriului intravilan

Idem
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P.M.S.

Bugetul de stat

Ministerul Educației

POR Centru 2021-2017

I.Ș.J. Mureș

Bugetul local

P.M.S.

Bugetul de stat

Mediul privat

POR Centru 2021-2017
Bugetul local, Buget
privat

calității
de

noi
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4.5.5.

Proiect privind înființarea unor centre de formare / reformare profesională

4.5.6.

4.5.7.

PERIOADA
S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

DE REZULTATE ESTIMATE

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

I.Ș.J. Mureș

Bugetul local

Proiect de înființare a unei școli de arte și meserii în Municipiul Sighișoara
(care să valorifice tradițiile meșteșugărești ale municipiului)49

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

I.Ș.J. Mureș

Bugetul local

Proiect privind construirea de locuințe sociale pentru comunitățile de rromi din
zonele marginalizate50

P.M.S.

Bugetul de stat

Direcția de asistență POR Centru 2021-2017
socială Sighișoara
Bugetul local
Agenția
Națională
pentru Egalitatea de
șanse între femei și
bărbați

49

4.5.8.

Proiect de înființare a unei băi publice, pentru deservirea a două cartiere
sărace populate de etnici romi, respectiv str. Parângului și str. Viilor, pentru o
populație de cca. 1000 persoane51

P.M.S.

4.5.9.

Proiect privind construirea unui Centru Social Multifuncțional în cartierul Viilor,
pentru deservirea populației defavorizate52

P.M.S.

5

REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE

5.1.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

5.1.1.

Proiect privind reabilitarea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă
potabilă

P.M.S.

Bugetul de stat
POR Centru 20212017, Bugetul local
Bugetul de stat, POR
Centru
2021-2017,
Bugetul local

Bugetul local

Compania AQUASERV
SA

Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator: CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021

Idem
Idem
52 Idem
50
51
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▪

Condiții optime de
funcționare
și
reducerea pierderilor;
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5.1.2.

Proiect privind extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă în zonele
nou introduse în intravilan

PERIOADA
S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE
P.M.S.

DE REZULTATE ESTIMATE

P.O.D.D.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE

5.2.1.

Proiect privind reabilitarea și modernizarea rețelelor de canalizare

P.M.S.

P.O.D.D.

Compania AQUASERV Bugetul local
SA

5.2.3.

5.2.4.

Proiect privind extinderea rețelelor de canalizare a apelor uzate în zonele nou
introduse în intravilan

P.M.S.

Proiect privind realizarea unei noi stații de epurare în vecinătatea satului
Hetiur (proiect în curs de realizare)

P.M.S.

Proiect privind reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare
a apelor pluviale

P.M.S.

P.O.D.D.

Compania AQUASERV Bugetul local
SA

▪

Creșterea
locuirii

calitatea

▪

Creșterea
locuirii

calității

▪

Evitarea
stagnării
apelor meteorice

▪

Îmbunătățirea
factorilor de mediu

▪

Condițiilor optime de
funcționare
a
rețelelor electrice
Creșterea siguranței
locuirii și a spațiului

Bugetul local

Compania AQUASERV
SA
Bugetul local

Compania AQUASERV
SA

5.3.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI ILUMINAT PUBLIC

5.3.1.

Proiect privind reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor electrice de
joasă tensiune (L.E.A. și L.E.S.), inclusiv trecerea în subteran (L.E.S.) acolo
unde acest lucru este posibil

P.M.S.

Bugetul de stat

DEER Sucursala Mureș

POR Centru 2021-2017
Bugetul local
DEER Sucursala Mureș

Memoriu general – Versiune preliminară

Infrastructură
edilitară
calibrată
pentru cerințele de
dezvoltare

Compania AQUASERV Bugetul local
SA

5.2.

5.2.2.

▪

▪
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5.3.2.

Proiect privind amplasarea în subteran a Liniilor electrice de medie și înaltă
tensiune

PERIOADA
S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

DE REZULTATE ESTIMATE

P.M.S.

Bugetul de stat

DEER Sucursala Mureș

POR Centru 2021-2017

▪

Bugetul local

public
Creșterea
locuirii

calității

DEER Sucursala Mureș
5.3.3.

Proiect privind reabilitarea și modernizarea rețelelor de iluminat public

P.M.S.

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

5.3.4.

Proiect privind extinderea rețelelor de iluminat public în zonele nou introduse
în intravilan

P.M.S.

5.3.5.

Proiect privind conștientizarea populației cu privire la necesitatea și la
beneficiile utilizării energiei electrice din surse regenerabile

P.M.S.

5.4.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE TELECOMUNICAȚII

5.4.1.

Proiect privind reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de
telecomunicații în vederea acomodării de noi consumatori, în special în
zonele de extindere a teritoriului intravilan.

P.M.S.

Proiect privind trecerea în canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații
pentru protejarea rețelelor și înlăturarea aspectelor inestetice.

P.M.S.

5.4.2.

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

Operatori privați
telecomunicații
Operatori privați
telecomunicații

Bugetul local

Bugetul local

Bugetul local
de Surse private

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

5.5.1.

Proiect privind reabilitarea și modernizarea rețelelor de alimentare cu gaze
naturale

P.M.S.

Bugetul local

SC DELGAZ Grid SA

SC DELGAZ Grid SA

Proiect privind extinderea rețelelor de alimentare cu gaze naturale în zonele
nou introduse în intravilan

P.M.S.

Bugetul local

SC DELGAZ Grid SA

SC DELGAZ Grid SA

Memoriu general – Versiune preliminară

Asigurarea accesului
echitabil la rețelele
de telecomunicații a
tuturor locuitorilor

▪

Creșterea
vieții

▪

Asigurarea accesului
echitabil la rețelele
de gaze naturale a
tuturor locuitorilor
Creșterea
calității
locuirii

de Surse privat

5.5.

5.5.2.

▪

▪

calității
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6

▪

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII FACTORILOR DE MEDIU

6.1.

▪

REDUCEREA EFECTELOR FACTORILOR DE RISC NATURAL

6.1.1.

Proiect privind întocmirea de studii de specialitate în vederea stabilirii
măsurilor de protecție împotriva riscurilor naturale

P.M.S.

POR Centru 2021-2017

A.P.M. Mureș

Bugetul local

Proiect privind înființarea unei stații de monitorizare a factorilor de mediu53

P.M.S.

Bugetul de stat

M.M.A.P.

POR Centru 2021-2017

6.1.2.

PERIOADA
S

M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

DE REZULTATE ESTIMATE

▪

Creșterea siguranței
locuirii

▪

Reducerea riscului
de
afectare
a
stabilității terenurilor

▪

Creșterea
locuirii

▪

Creșterea cantității
de deșeuri sortate

A.P.M. Mureș
C.J. Mureș
6.1.3.

6.1.4.

Proiect privind realizarea de perdele de protecție față de infrastructura rutieră
și feroviară, acolo unde acest lucru este posibil

Proiect privind înființarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice54

P.M.S.

Bugetul de stat

C.N.C.F.R.

POR Centru 2021-2017

I.P.J. Mureș

Bugetul local

P.M.S.

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

6.1.5.

Proiect privind achiziționarea de mijloace de transport public electrice

P.M.S.

POR Centru 2021-2017
Bugetul local

6.2.

ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR

6.2.1.

Proiect privind organizarea de campanii de conștientizare a populației prin
care să se promoveze sistemul de colectare selectivă a deșeurilor.

P.M.S.

Proiect privind îmbunătățirea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor,
transport și valorificare selectivă a acestor, în acord cu standardele europene

P.M.S.

6.2.2.

53
54

P.O.D.D.
Bugetul local
P.O.D.D.
Bugetul local

Proiect propus cf. Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sighișoara, în lucru, elaborator: CIVITTA Strategy and Consulting S.A., beneficiar : Municipiul Sighișoara, august 2021
Idem
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NR.
CRT.

PROGRAME - CADRU / PROGRAME / PROIECTE

6.3.

ASIGURAREA ACCESULUI POPULAȚIEI LA SPAȚII VERZI DE INTERES PUBLIC

6.3.1.

Proiect privind renovarea și modernizare spațiilor verzi de interes public
existente

P.M.S.

Bugetul local

▪

Creșterea
locuirii

calității

6.3.2.

Proiect privind amenajarea de noi spații verzi publice de tip parc / scuar

P.M.S.

Bugetul local

▪

Spații
amenajate

publice

▪

Diversificarea
spațiilor verzi

▪

Diversificarea ofertei
pentru
petrecerea
timpului liber

▪

Asigurarea siguranței
și a unui climat
adecvat în zonele
limitrofe zonelor de
apă

6.3.3.

PERIOADA
S

Proiect privind salubrizarea, amenajarea și monitorizarea spațiilor verzi cu rol
de protecție a cursurilor de apă

Plan de acţiune – Municipiul Sighișoara 2021-2031
S = Obiective pe termen scurt (S = < 5 ani)
M = Obiective pe termen mediu(M = 5-10 ani)
L = Obiective pe termen lung (L = > 10 ani)
Abrevieri:
A.F.C.N. – Administrația Fondului Cultural Național
A.P.M. Mureș – Agențial pentru protecția mediului Mureș
C.N.I. – Compania Națională de Investiții
D.E.E.R. - Distribuție Energie Electrică Romania SA
D.J.C. Mureș – Direcţia Judeţeană pentru Cultură – Mureş
I.N.P. – Institutul Naţional al Patrimoniului
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M

L

RESPONSABILI
ȘI SURSE
ALȚI
ACTORI FINANȚARE
IMPLICAȚI
POSIBILE

P.M.S.

DE REZULTATE ESTIMATE

Bugetul local

A.P.M. Mureș

I.P.J. Mureș – Inspectoratul de poliție județean Mureș
I.Ș.J. Mureș – Inspectoratul școlar județean Mureș
M.C. – Ministerul Culturii
M.M.A.P. – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
O.N.G. – Organizaţii non-guvernamentale (fundaţii, asociaţii)
P.M.S.- Primăria Municipiului Sighișoara
P.N.D.L. – Programul Național de Dezvoltare Locală
P.N.R.R. – Planul Național de Redresare și Reziliență
P.O.D.D. – Programul Operațional Dezvoltare Durabilă
P.O.E.O. – Programul Operațional Educație și Ocupare
P.O.R. – Programul Operațional Regional
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ANEXE
Anexa 1
DISTANŢELE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE
DISTRIBUŢIE/INSTALAŢIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE
NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 modificat prin Ord.
ANRE nr. 19 din 6 iulie 2010
Nr.
crt.

Instalația,
construcția
obstacolul

sau

Distanța minimă în Distanța minimă în
[m] de la conducta
[m] de la conducta
de gaze din PE de:

de gaze din oțel de:

pj

pr

pm

pj

pr

pm

1

Clădiri cu subsoluri 1,0
sau aliniamente de
terenuri susceptibile a
fi construite

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2

Clădiri fără subsoluri

0,5

0,5

1,0

1,5

1,5

2,0

3

Canale pentru rețele 0,5
termice, canale pentru
instalații
telefonice,
televiziune etc.

0,5

1,0

1,5

1,5

2,0

4

Conducte
canalizare

de 1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,5

5

Conducte de apă, 0,5
cabluri electrice de
forță, cabluri telefonice
montate direct în sol,
cabluri TV
sau
căminele
acestor
instalații

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

6

Cămine pentru rețele 0,5
termice, telefonice și
canalizare sau alte
cămine subterane

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Copaci

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

8

Stâlpi

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

9

Linii de cale ferată,
exclusiv cele din stații,
triaje
și
incinte
industriale:
1,5*

1,5*

1,5*

2,0*

2,0*

2,0*

3,0**

3,0**

5,5**

5,5**

5,5**

-

în rambleu

-

în debleu, la 3,0**
nivelul terenului
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Notă: Distanțele exprimate în metri se măsoară în proiecție orizontală
între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile
subterane.
*) De la piciorul taluzului;
**) Din axul liniei de cale ferată.
Conductele, fitingurile și armăturile din PE se montează îngropat direct
pământ, adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m.
Se interzice montarea rețelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei
fundațiilor clădirilor, pe trasee paralele cu acestea, până la distanța de 2m de
la clădire.
Se interzice montarea de conducte din oțel supraterane la mai puțin de 20m
de linii electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune.
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Anexa 2
DISTANŢELE DE SECURITATE ÎNTRE STAŢII SAU POSTURI DE
REGLARE SAU REGLARE – MĂSURARE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII
SAU INSTALAŢII
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 modificate conf. Ord.
18 din 6 iulie 2010
Nr.
crt.

Destinația
construcțiilor
învecinate

Distanțele de siguranță [m], pentru stații de
capacitate:
până
m3/h

la

6.000

6.000 … 30.000
m3/h

peste
30.000
m3/h

Presiunea la intrare [bar]

1.

- rezistență redusă
la foc
- risc mediu sau
redus de incendiu

3.

2…6

>6

<2

2…6

>6

<6

>6

7

10

12

11

13

18

22

27

7

10

15

12

15

20

25

30

7

10

12

10

12

15

20

25

7

10

13

11

13

18

18

27

7

10

12

10

12

15

20

25

7

12

15

12

15

20

25

30

20

20

20

20

20

20

25

30

20

20

20

20

20

20

20

25

Clădiri industriale și
depozite
de
materiale
combustibile
- risc foarte ridicat
de incendiu , asociat
pericolului
de
incendiu

2.

<2

Instalații industriale
în aer liber
Clădiri
civile
(inclusiv
cele
administrative de pe
teritoriul
unităților
industriale)
- rezistență mare la
foc
-rezistență mică la
foc.

4.

Linii de cale ferată :
- curentă
- de garaj

5.

Marginea drumurilor
carosabile

4

5

8

4

6

10

6

10

6.

Linii electrice
înaltă tensiune

20

20

20

20

20

20

20

40

de
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Art. 3.20 (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la
1000 m3/h se pot alipi de un perete al clădirii învecinate, cu condiția ca
peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uși) pe:
a) o lungime care depășește 5 m limitele stației în ambele direcții;
b) o înălțime de 3 m, deasupra postului.
(2) Când nu este posibilă respectarea distanțelor indicate la alin. (1), acestea
pot fi reduse cu max. 50% pentru lit. a) și cu max. 65% pentru lit. b), cu
condiția să se prevadă cel puțin una dintre următoarele soluții tehnice:
a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor
scăpări de gaze;
b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze
naturale a imobilului în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea
gazelor naturale.
Art. 3.21 Pentru posturile de reglare sau reglare – măsurare de capacitate
până la 250 m3/h, distanța minimă de securitate față de marginea drumurilor
carosabile este de 1,5 m.
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Anexa 3
DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ DINTRE DEPOZITELE DE GAZ
PETROLIER LICHEFIAT CU RECIPIENTE FIXE SUPRATERANE ŞI
OBIECTIVELE ÎNVECINATE*
Conform Normativului pentru proiectarea și executarea sistemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) I 31 – 1999
Nr.

Obiective

Crt.

≤
3000

3001… 5001… 15001…
5000

15000

30000

3

3

5

7,5

1

Autocisternă

2

Clădiri de locuit și anexe, spații
de producție, ateliere, depozite
5
(altele decât cele cu regim
special)

7,5

10

15

Clădiri publice: săli de
spectacole, hoteluri, școli,
spitale , biserici, birouri, clădiri
administrative, inclusive prizele 15
de aer ale acestora, canalizări,
alte obiective cu destinație
similară

15

20

30

4

Linii electrice de joasă și medie
tensiune (măsurarea se face de 15
la proiecția în plan a acestora)

20

30

35

5

Linii înalte de înaltă tensiune
(măsurarea se face de la 20
proiecția în plan a acestora)

20

25

30

Limita de proprietate

5

10

15

3

6

3

* Distanțe în metri, capacități în litri
Nota: Distanțele menționate la punctele 2,3 și 6 pot fi micșorate cu 50% în
cazul construirii unui zid antifoc, rezistent la explozie, la limita împrejmuirii
depozitului, pe direcția obiectivului considerat

Memoriu general – Versiune preliminară

222

Anexa 4.
DETALII DE ORGANIZARE A INTERSECTIILOR
1.

Propunere amenajare pasaj peste calea ferată DN13 – Kaufland

2. Propunere amenajare intersecție Str. Viilor cu Str. Lealelor – Et. 1
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3. Propunere amenajare intersecție Str. Bujorilor cu Str. Dealul
Gării și arteră acces centru comercial – etapa 1

4. Propunere amenajare intersecție Str. Nouă CF cu Str. Dealul
Gării
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5. Propunere amenajare intersecție Str. Bujorilor cu Str. Dealul Gării
și arteră acces centru comercial – etapa 2

6. Propunere amenajare intersecție Str. Nouă CF cu Str. Ștefan cel
Mare
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7. Propunere amenajare intersecție Str. Viilor și Str. Lalelelor – Etapa
2
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