
 
 

 

Comunicat de presă 

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 

Municipiul Sighișoara, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 33/19.10.2022, anunță 
lansarea proiectului „Lucrări de consolidare –restaurare la Zidul Cetății Sighișoara – Tronsoanele 
12,16 și 22, Cetatea Sighișoara, Județul Mureș”, Nr. ordine: 33 ( Apel 1). 
 

Beneficiar: Municipiul Sighișoara 

Data începerii proiectului: 06.06.2022 

Data finalizării proiectului: 30.06.2026 

Valoarea totală a proiectului: 12.320.620,44 lei, din care: 

 12.267.070,44 lei, finanțare nerambursabilă din PNRR acordată de Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene; 

 53,550 lei, contribuția municipiului Sighișoara. 

Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență a României în cadrul apelului de proiecte 
Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism, Cultură, Investiția I1 – 
Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice.  

Locul de implementare a proiectului: Municipiul Sighișoara, imobil clasificat monument istoric MS-II-
a-A-15.805 – denumire: „Ansamblu fortificații: incinta fortificată, Turnul cu Ceas, Turnul Tăbăcarilor, 
Turnul Cositorarilor, Turnul Frângherilor, Turnul Măcelarilor și Bastionul Castaldo, Turnul Cojocarilor, 
Turnul Croitorilor, Turnul Cizmarilor, Turnul Fierarilor, curtinele”. 

Lucrările de consolidare – restaurare la Zidul Cetății Sighișoara – Tronsoanele 12,16 și 22 ce vor fi 
realizate în cadrul proiectului „Lucrări de consolidare –restaurare la Zidul Cetății Sighișoara – 
Tronsoanele 12,16 și 22, Cetatea Sighișoara, Județul Mureș” sunt: 

 Tronson 12 - Intervenţia va consta în măsuri de stabilizare a terenului şi de creştere a nivelului 
terenului amenajat în zona tangentă zidului de incintă. Pe lungimea tronsoanelor 3 și 4 se va 
prevede un strat de pământ coeziv armat cu geocompozit, în pantă cu strat de acoperire din 
pământ stabilizat cu geogrile și înierbat ulterior. Se vor adăuga intervenţii directe asupra 
elementelor istorice conservate. Construcţiile anexe parazitare adosate curtinei spre exterior 
vor fi demolate. Este menţinut sistemul constructiv istoric – zonele ce necesită reconstruire 
sau plombare vor fi executate cu materialul istoric recuperat din dărâmătură şi utilizând 
tehnica şi sistemul constructiv istoric (blocuri de gresie cioplite, moloane, cărămidă și mortar 



de var). Coronamentul zidului va fi menținut în forma actuală, din zidărie aparentă de cărămidă 
și se va proteja cu cărămidă clincherizată.  

 Tronson 16 - Intervenţia va consta în reconstruirea parţială a porţiunii de zid prăbuşite. Sunt, 
de asemenea, prevăzute intervenţii directe, de conservare a elementelor constructive istorice 
conservate. Construcţiile anexe parazitare adosate curtinei spre interior vor fi demolate. Este 
menţinut sistemul constructiv istoric – zonele ce necesită reconstruire sau plombare vor fi 
executate cu materialul istoric recuperat din dărâmătură şi utilizând tehnica şi sistemul 
constructiv istoric (blocuri de gresie cioplite, moloane, cărămidă, țiglă și mortar de var/ var 
hidraulic).  

 Tronson 22 - Sunt prevăzute lucrări de conservare a materialului istoric şi de remediere a 
deteriorărilor provocate de intervenţii cu materiale incompatibile. De asemenea, este 
prevăzută remedierea acoperişului curtinei și protrecția contraforților. Este menţinut sistemul 
constructiv istoric – zonele ce necesită reconstruire sau plombare vor fi executate cu 
materialul istoric recuperat din dărâmătură şi utilizând tehnica şi sistemul constructiv istoric 
(blocuri de gresie cioplite, moloane, cărămidă, țigle și mortar de var/ var hidrulic). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact: 
Municipiul Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, tel. 0265.77.12.80,  

E-mail: primaria@sighisoara.org.ro, www.primariasighisoara.ro 
 

 

 

 

 

 

 

 

        „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
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