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1 Informații generale 

1.1 Titularul proiectului 

Municipiul Sibiu – Consiliul Sibiu – Primăria Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Brukenthal, nr.2, cod poştal 

550178, telefon 0269/208 800, fax 0269/208 811, cod fiscal 4270740, cont 

RO67TREZ57621370208XXXXX, deschis la Trezoreria Sibiu. 

1.2 Autorul atestat al raportului de mediu 

Raportul de mediu a fost realizat de KPMG Romania SRL, cu sediul în: DN1, Şoseaua Bucureşti – 

Ploieşti, nr. 69 – 71, Bucureşti, cod poştal 013685, tel. 004 0741 800 800, fax: 004 0741 800 700. 

KPMG România SRL deține certificat de atestare pentru elaborarea studiilor de impact asupra 

mediului nr.: EIM-10-46/25.06.2008, ce acoperă inclusiv domeniul 10 – Proiecte de infrastructură, în 

care este încadrat proiectul Planului Urbanistic General al municipiului Sibiu, pentru perioada 2009-

2019. 

1.3 Obiectul contractului 

Obiectul contractului îl reprezintă elaborarea raportului de mediu pentru Planul Urbanistic General 

(PUG) al municipiului Sibiu, pentru perioada 2009 – 2019, întocmit conform Hotărârii nr. 

1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe. 

Prezentul raport de mediu este întocmit în baza contractului de prestări servicii nr. 7/11.02.2010, 

încheiat între Municipiul Sibiu – Consiliul Local Sibiu – Primăria Sibiu, în calitate de achizitor și 

KPMG România SRL, în calitate de prestator, în urma procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție publică având ca obiect „Evaluare de mediu și întocmire raport de mediu pentru PUG Sibiu 

2009”, cod 90700000-4. 
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2 Descrierea şi obiectivele proiectului Planului urbanistic general 

(PUG) al municipiului Sibiu pentru perioada 2009 - 2019  

 

Planul Urbanistic General (PUG) constituie documentaţia de bază prin care se stabilesc obiectivele, 

acţiunile şi măsurile pe care trebuie să le adopte administraţia locală pe perioada de 10 ani de 

valabilitate a PUG–ului. 

PUG-ul orientează aplicarea unor politici coerente în domeniul amenajării teritoriului şi a investiţiilor, 

în conformitate cu principiile de urbanism şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Prin PUG sunt inventariate zonele ce necesită studii aprofundate precum Planul Urbanistic de 

Dezvoltare (PUD) sau Planul Uranistic Zonal (PUZ), restricţii temporare în zone rezervate unor 

operaţiuni viitoare de anvergură, coordonarea diferitelor strategii de urmat în domenii care ţin în mod 

direct sau indirect de urbanizate, precum: construcţii, circulaţie, protecţia mediului, etc. 

2.1 Date de sinteză ale teritoriului administrat de Primăria Sibiu 

 Suprafaţa totală a teritoriului administrativ: 11.884 ha (mun. Sibiu) + 296 ha (localitatea 

componenta Păltiniş) 

 Suprafaţa totală agricolă: 6.158 ha 

 Suprafaţa teritoriului intravilan existent: 4.201 ha 

 Profil predominant: industrie, servicii, turism, cultură 

 Număr locuitori: 151.967 (2007) 

 Densitate brută a locuitorilor: 36,1 loc/ha 

 Densitate netă a locuitorilor (raportată la zonele de locuinţe): 129 loc/ha 

 Număr gospodării: 54.282 

 Număr locuinţe: 57.628 

 Număr rezidenţe permanente : 2.220.314 (locuinţe) 

 Indice de locuibilitate: 14,8 mp/loc 

 Lungimea totală a străzilor: 18,2 km (artere cat. II, de legătură, care asigură circulaţia majoră între 

zonele funcţionale şi de locuit) 

 Lungime reţele alimentare cu apă: 322 km 

 Lungime reţele canalizare: 315 km 

 Lungime reţele electrice: 260 km Linii Electrificate Subterane (LES) şi 75 km Linii Electrificate 

Aeriene (LEA) 

 Lungime reţele gaze naturale: informaţie necunoscută 

 Număr abonaţi telefonici: informaţie necunoscută 

 Suprafaţa totală a teritoriului intravilan propus prin proiectul PUG: 5121 ha  

 Creşterea suprafeţei în intravilan: 920 ha  

 Densitatea brută prognozată a locuitorilor: 29,6 loc/ha  

 Densitatea netă prognozată a locuitorilor: 89,2 loc/ha. 

2.2 Descrierea proiectului PUG Sibiu 2009 -2019 

Recunoaşterea şi materializarea dezvoltării oraşului înseamnă, în termenii proiectului PUG, pregătirea 

unui cadru de reglementări spaţiale avantajoase, impulsionarea tendinţelor pozitive şi reducerea 

riscurilor de orice natură, atât naturale cît şi cele provocate de activitatea omului. 

Asigurarea unui cadru urban sistematizat şi a infrastructurii adecvate ideii de restructurare afaceri-

evenimente-universităţi-turism este un scop prioritar al proiectului PUG. Asocierea spaţială directă a 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

 
7 

acestor activităţi este esenţială pentru funcţionarea tuturor elementelor de restructurare, concertată, 

pentru obţinerea rezultatelor planificate. 

 

 

Planșa nr. 1 – Teritoriul administrat 

2.2.1 Aspecte generale ale proiectului 

Profilarea Sibiului ca oraş este completată, în mod evident, şi prin dezvoltarea, în proiect, a 

componentei rezidenţiale. Calitatea mediului în spaţiul rezidenţial, alături de îmbinarea profesional-

cultural, este văzută ca un factor esenţial în asigurarea calităţii vieţii pentru sibieni.  

Atragerea de investiţii noi în întreprinderi şi în acelaşi timp de familii noi şi deci a contracarării 

efectelor de scădere şi îmbătrânire a populaţiei este de asemenea un alt deziderat al proiectului PUG.  

Îmbunătăţirea caracteristicilor ecologice, ale reţelei de educaţie, ale reţelei de dotări publice şi 

transport public şi privat, extinderea reţelei de spaţii verzi şi spaţii publice, reabilitarea cartierelor de 

blocuri şi asigurarea calităţii condiţiilor de locuire în viitoarele zone rezidenţiale sunt cele mai 

importante obiective ale proiectului PUG, în acest sens. 

Activităţile economice ce au caracter industrial şi logistic, motorul economic al Sibiului în ultimele 

decade, păstrează un rol important în continuare asigurându-se, prin proiectul PUG, dezvoltarea 

infrastructurii necesare în mod sistematizat şi controlat. 

Actuala concentrare de activităţi industriale din partea de NV (numit Centrul economic Vest – vezi 

foto 7 și 8) a oraşului este structurată şi extinsă spre nord prin includerea de obiective conexe (nu 

neapărat industriale) care vor impulsiona dezvoltarea unui pol de activităţi de importanţă nu numai 

locală, dar şi judeţeană, regională şi internaţională (aşa cum s-a văzut prin desemnarea municipiului 

Sibiu – capitală europeană culturală). 
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Obiectivele de urbanizare propuse sunt: 

 un Centru pentru târguri şi expoziţii, o zonă dedicată dezvoltării IMM-urilor (intreprinderi mici şi 

mijlocii),  

 implementarea şi extinderea terenului urban,  

 o tramă (reţea de căi de comunicaţie) infrastructurală funcţională.  

În contraponderea Centrului Economic Vest va fi extins şi dezvoltat Centrul Economic Est, 

valorificând avantajul proximităţii celor două noduri de acces ale viitoarei autostrăzi şi ale celei mai 

populate zone rezidenţiale a oraşului, ansamblul de cartiere Hipodrom - Vasile Aaron.  

De aceea, obiectivele de interes public propuse în această zonă, prin proiectul PUG, sunt: 

 Centrul de conferinţe, congrese şi spectacole, 

 Campusul universitar  

În poziţii adiacente se află Centrului Istoric: zona Teatru Radu Stanca - Piaţa de Flori - Cazarma 90, 

respectiv ansamblul actualului Spital Judeţean. 

Cele două Centre Economice mizează pe atragerea de investiţii noi în întreprinderi performante 

tehnologic şi nepoluante, angajatoare ale forţei de muncă, calificate, disponibile, prin prezenţa 

centrului universitar, alături de o reprezentare cât mai activă a sectorului IMM-urilor (astăzi situate în 

majoritatea cazurilor în interiorul cartierelor de locuinţe, lucru nedorit într-un spaţiu urbanizat unitar).  

O componentă importantă a Centrelor Economice este cea a serviciilor tehnice şi a celor comerciale, în 

special de tip retail sau en-gros. Conceptul urmăreşte o distribuţie echilibrată a acestor activităţi în 

teritoriu şi prevenirea mono-funcţionalităţii.  

Conform principiului unui „oraş al traseelor scurte", celor două centre economice le corespund zone 

rezidenţiale existente sau dezvoltabile în perspectivă, capabile să asigure necesarul de forţă de muncă 

fără creşterea volumului de trafic motorizat înspre sau dinspre locul de muncă. 

Principiul gestionării spaţiale a oraşului este dezvoltarea de la centru spre periferii. Transpunere 

directă în planul spaţial urbanistic a principiilor dezvoltării sistematice, dezvoltarea de la centru spre 

periferii urmăreşte în primul rând economia de terenuri, unica resursă, care de altfel este şi epuizabilă. 

Gestionarea raţională a acestei resurse, preocuparea pentru economisirea ei, pentru asigurarea şanselor 

de dezvoltare ale generaţiilor viitoare, se traduce, în cadrul proiectului PUG, în trei reguli de 

organizare a structurii urbane: 

 Zonele restructurabile interne ale oraşului (dezvoltare tip brownfield) care primesc prioritate în 

faţa extinderilor pe terenurile neocupate (dezvoltare tip greenfield). 

 Extinderea zonei intravilan, pe baza evaluării necesarului de terenuri pentru perioada de timp în 

prealabil analizată. 

 Extinderea oraşului prin urbanizarea zonelor adiacente, se va face etapizat, condiţia principală 

pentru sistematizarea urbanistică a unei zone noi fiind ocuparea minimă necesară a zonei 

precedente; ocuparea realizându-se dinspre centrul municipiului spre periferii. 

Coridoarele verzi vestice, care contribuie la păstrarea unui impact redus sau inexistent asupra 

factorilor de mediu, sunt: 

 Parcul Sub Arini - pădurea Dumbrava 

 Parcul Cibin Vest (Cîmpuşor) 

 Versantul terasei nordice a Cibinului (la sud de aeroport) 

 Parcul sportiv Vest (Lunca Mare) 

 Parcul Cibin Est 

De asemenea, în lungul limitei sudice a teritoriului administrativ al municipiului Sibiu, între cartierele 

Hipodrom-Vasile Aaron şi zonele de extindere ale comunei Şelimbăr, este propusă păstrarea şi 
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amenajarea unui coridor verde. Acesta se desfăşoară pe malurile pârâului Săpunului şi primeşte forma 

unui parc care deserveşte atât cartierele de locuinţe colectivă (blocuri) din Sibiu cât şi viitoarele 

cartiere rezidenţiale din Şelimbăr.  

Coridorul verde Valea Săpunului este elementul principal al dezvoltării corelate a celor două localităţi, 

alături de artera colectoare aflată în curs de realizare şi de cea colectoare propusă pe relaţia DN1 - 

Şcoala de câini - Calea Dumbrăvii.  

2.2.2 Axele de dezvoltare propuse 

Proiectul PUG a fost imaginat pe axe de dezvoltare. Fiecare axă de dezvoltare grupează un set specific 

de măsuri şi aspecte ale dezvoltării urbanistice şi este organizată în lungul unui element spaţial 

principal.  

Temele, obiectivele şi funcţiunile predominante ale fiecărei axe îi conferă acesteia profilul şi ghidează 

măsurile propuse prin proiectul PUG.  

Principalele măsuri de restructurare şi urbanizare propuse se concentrează în lungul a patru axe de 

dezvoltare: 

 

Planșa nr. 2 – Axele de dezvoltare 

 Axa Centrală care se desfăşoară în continuarea culoarului verde al parcului Sub Arini, include 

Centrul Nou (Piaţa Unirii), continuă în lungul bulevardului Coposu şi are drept capăt zona Balanţa. 

Principalul rol al Axei Centrale este cel cultural şi universitar, incluzând însă şi sectorul serviciilor 

(afaceri, finanţe-bănci, comerţ) şi cel al administraţiei. În lungul acestei axe sunt rezervate 

amplasamente pentru obiective de primă importanţă pentru oraş care însă, prin dimensiuni, nu îşi 
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găsesc loc în interiorul Centrului Istoric. Alături de Centrul Istoric, Axa Centrală este susţinătoarea 

spaţială a conceptului Sibiu ca loc de întâlnire. Principalele puncte de susţinere ale dezvoltării pe Axa 

Centrală vor fi Centrul de conferinţe, congrese şi spectacole (propus a fi amplasat în zona Teatrul 

Radu Stanca – Piaţa Florilor- Cazarma 90) şi Campusul universitar (propus a fi amplasat în ansamblul 

actualului Spital Judeţean, după relocarea acestuia).  

Realizarea Centrului de Conferinţe este cel mai important pas în continuarea dezvoltării renumelui 

oraşului ca cel mai important pol regional pentru organizarea de evenimente culturale, economice, 

ştiinţifice şi politice.  

Prin intermediul noului campus, universităţile Sibiene vor primi o locaţie reprezentativă şi vizibilă, în 

interiorul unui ansamblu arhitectonic deosebit de valoros. Atragerea vieţii academice în centrul 

oraşului urmăreşte şi impulsionarea activităţilor culturale şi economice din zona istorică. 

Prin prelungirea acestei axe spre est, cartierele Lupeni, Lazaret şi Guşteriţa vor fi mai bine conectate 

cu zona centrală a oraşului. Capătul Axei Centrale, aflată în zona Balanţa, va primi rolul unui centru al 

cartierelor estice şi va grupa dotări publice, comerţ, servicii şi locuinţe în jurul unui amplu spaţiu 

public, propus la intersecţia Calea Guşteriţa/str. Lazaretului. 

 Axa Cibin de dezvoltare se desfăşoară în lungul albiei râului Cibin şi este compusă din trei 

segmente: 

- Axa Cibin Vest care are ca destinaţie segmentul de locuire, agrement în Lunca Cibinului - Şoseaua 

Alba lulia. Această axă susţine urbanizarea arealului cuprins între cartierul Ştrand şi Tumişor, areal 

cunoscut sub denumirea Câmpuşor (vezi foto 5 și 6). Noul cartier Câmpuşor, având caracter 

predominant rezidenţial, va fi dezvoltat în lungul unui bulevard de legătură cu zona centrală şi care va 

asigura în acelaşi timp relaţia cu DN1 (racord în zona intreprinderii Lupp Construction Romania SRL 

din Cristian). Bulevardul de legătură urmează să alinieze principalele dotări de interes public ale 

noului cartier. Suplimentar, noul cartier va fi legat cu Turnişor prin intermediul unui pod nou (str. 

Ghiocelului) – vezi foto 1 și 2 şi cu Calea Poplăcii prin intermediul arterei ocolitoare de sud-est 

propuse (DN1 - Spital de Urgenţe – Calea Dumbrăvii - Şcoala de câini - Calea Cisnădiei - DN1 

(Promenada Mall)). Cartierul urmează a fi învecinat de Parcul Cibin Vest - parc ce va fi extins prin 

amenajarea luncii inferioare a Cibinului (zonă inundabilă), şi unde se vor regăsi dotări de agrement şi 

o bază sportivă publică, într-o zonă aflată în proprietatea Consiliului Local. 

- Axa Cibin Centru  cu destinaţie servicii, comerţ, instituţii şi locuire se întinde între Şoseaua Alba 

lulia - calea ferată. Prin restructurarea zonelor industriale subutilizate sunt consolidate poziţia şi rolul 

zonei centrale a oraşului, este impulsionată, de asemenea, dezvoltarea cartierelor nordice şi a Oraşului 

de Jos şi este deschisă calea dezvoltării Zonei Vest. Principalele zone propuse spre restructurare sunt 

Libertatea - Independenţa - Pim şi zona cuprinsă între străzile Autogării - Kogălniceanu - Pedagogilor- 

Metalurgiştilor. Restructurarea presupune trasarea viitoarei reţele stradale urbane, a spaţiilor şi 

dotărilor publice, a infrastructurii şi a viitoarei structuri funcţionale. Structura funcţională este 

predominant orientată spre domeniul terţiar (servicii, administrarea afacerilor, instituţii, comerţ, 

finanţe - bănci), dar include şi o componentă rezidenţială. Elementul structurant al acestei axe este dat 

de cursul râului Cibin, ale cărui maluri sunt propuse să susţină, printr-o amenajare adecvată, un traseu 

pietonal şi ciclistic, dar şi un coridor verde. Elementele de patrimoniu prezente în zonă vor fi protejate 

şi integrate conceptului de dezvoltare urbanistic. 

- Axa Cibin Est  are ca destinaţie activităţi economice, locuire, agrement. Se întinde între calea ferată - 

DJ106 Agnita. Dezvoltarea Centrului Economic Est şi a zonei industriale riverane Cibinului (str. 

Podului) este menită să contrabalanseze concentrarea de activităţi din zona de vest, profitând şi de 

existenţa viitoarei autostrăzi. Parcul Cibin Est (propus a fi amenajat în lunca inundabilă a Cibinului) 

este destinat creşterii necesarului de spaţii verzi şi dotărilor de agrement din zona de est (Vasile Aaron, 

Lazaret, Lupeni, Guşteriţa, Broscărie). Malul nord-estic al Cibinului, în acesta zonă, este dezvoltat 

prin urbanizarea zonei Guşteriţa, la sud-est şi prin impulsionarea activităţilor economice riverane 

străzii Podului, unde alături de industrie vor fi atrase intreprinderi din sectorul terţiar. 
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 Axa Sud, de dezvoltare, este destinată în mod expres reabilitării calităţii vieţii în cartierele de 

locuinţe colective. Principialele măsuri propuse prin proiectul PUG se concentrează asupra reţelei de 

dotări publice, de utilităţi şi de spaţii publice şi verzi. În cadrul acestei axe sunt vizate cartierele 

Hipodrom I – IV şi Vasile Aaron, unde există cel mai mare număr de locuinţe colective (blocuri) ale 

municipiului Sibiu. Prin urbanizarea corectă a zonei rezidenţiale se urmăreşte creşterea calităţii vieţii 

pentru marea parte a locuitorilor oraşului, contracararea degradării clădirilor şi a spaţiilor verzi şi 

evitarea izolării sociale prin păstrarea unui echilibru al condiţiilor de locuit pentru toţi locuitorii 

municipiului. 

Rezervele de teren vor fi utilizate pentru extinderea reţelei de dotări publice şi a măririi numărului de 

locuri de parcare din cartiere. Prin relocarea bazei hipice Vasile Aaron (administrată în prezent de 

CSM Sibiu, în suprafaţă de 38.000 mp şi inaugurată în 1956) se va crea posibilitatea amenajării unui 

parc de cartier şi a construirii unei parcări multietajate destinată locuitorilor zonei. Reutilizarea unei 

suprafeţe aflate în incinta Tursib va prelungi strada Arieşului până la Calea Dumbrăvii, fluidizând 

relaţia str. Rahovei – Dumbrava. Se vor realiza, în acest fel, locuri de parcare şi spaţii verzi pentru 

locuitorii zonei Siretului. 

Este propusă şi reabilitarea spaţiilor publice din cadrul centrelor de cartier (Cireşica, Cedonia, Luptei, 

Mihai Viteazu, Piaţa Rahovei, Piaţa Vasile Aaron) în scopul impulsionării dezvoltării economice a 

cartierelor şi diversificării profilului lor funcţional. Prin creşterea atractivităţii publice a acestor 

subcentre urbane se urmăreşte consolidarea unor concentrări de activităţi (predominant servicii şi 

comerţ), generatoare de locuri de muncă şi de oferte de deservire pentru zona rezidenţială. 

O altă măsură importantă este realizarea unei reţele de parcări multi-etajate (sistem paletă de parcare) 

destinate locuitorilor cartierelor. Aceste parcări de cartier permit comasarea autovehiculelor şi 

eliberarea suprafeţelor necesare pentru amenajarea de spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii. 

Parcul public propus pe ambele maluri ale pârâului Săpunului (este necesară corelarea cu PUG 

Şelimbăr prin intermediul Consiliului Judeţean Sibiu) are rolul de a asigura procentul necesar de spaţii 

verzi din cartiere, în condiţiile în care aceasta atinge local cote îngrijorătoare (Vasile Aaron - mai puţin 

de 2mp/locuitor). În acelaşi timp, parcul Valea Săpunului are rolul de articulare urbanistică a celor 

două localităţi (Sibiu şi Şelimbăr) dezvoltate acum după structuri urbanistice diferite. 

 Axa Vest care are ca obiect zona de extindere a activităţilor economice, de locuire şi de 

agrement/sport. Componentele Zonei Vest sunt: Centrul Economic Vest (extinderea şi dezvoltarea 

actualei Zone Industriale Vest) şi Zona Rezidenţială Vest (dezvoltată preponderent la nordul Căii Şurii 

Mici). Pentru extinderea Centrului Economic Vest, prin proiectul PUG, este trasată infrastructura 

majoră (artere colectoare şi utilităţi) şi schema funcţională care prevede completarea profilului 

industrial al zonei cu activităţi din domeniul serviciilor şi al comerţului en-gros şi retail. Sunt rezervate 

şi zone pentru IMM-uri (un sector cu o dinamică deosebită în Sibiu) şi un areal pentru realizarea unui 

Centru de Târguri şi Expoziţii (absenţa în regiune a unei infrastructuri moderne pentru astfel de 

evenimente, reprezintă o oportunitate pentru afirmarea Sibiului ca oraş – gazdă). 

Întregul areal de dezvoltare va fi conectat zonei centrale atât prin reţeaua stradală extinsă şi 

modernizată, cât şi prin implementarea programului trenului urban (tren orbital) iniţiat în 2008 şi aflat 

în faza de evaluare. Valorificarea acestei oportunităţi este preluată în proiectul PUG prin rezervarea 

culoarului necesar acestei linii de tren urban (şi a dublării acesteia) şi prin prelungirea ei spre nord 

pentru accesarea zonei rezidenţiale. Zona rezidenţială va fi conectată cu centrul oraşului prin 

intermediul celor trei artere existente: Calea Şurii Mici, str. Tractorului şi str. Ţiglari, fapt care 

condiţionează dezvoltarea acestei zone prin realizarea pasajelor denivelate în punctele unde cele trei 

străzi traversează calea ferată. Axa centrală, a zonei rezidenţiale Vest, va fi construită dintr-o 

succesiune de trasee pietonale, orientate est-vest şi conectate prin intermediul unor pieţe urbane cu 

caracter de sub-centru (centru de cartier). Această axă pietonală, cunoscută sub termenul de 

„generatoare rezidenţială”, va concentra cea mai mare parte a dotărilor publice aferente cartierelor de 

locuinţe: comerţ, servicii, şcoli, grădiniţe, spaţii verzi, pieţe agro-alimentare etc. Toate parcelele 
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riverane acestei artere pietonale vor avea oportunitatea de a dezvolta la parter funcţiuni de interes 

public. Accesul auto se va realiza prin străzi paralele cu axa pietonală, trasate în planul de zonificare al 

proiectului PUG. La capătul vestic al generatoarei rezidenţiale pietonale, pe un amplasament cu o 

accesibilitate de excepţie (centura ocolitoare, str. Salzburg, Calea Şurii Mici, tren urban - prin 

prelungirea fostei căii ferate industriale pe traseul str. Lyon şi viitoarea Zonă rezidenţială Vest) este 

prevăzută realizarea unui centru comercial de mari dimensiuni. 

Limita nordică a zonei rezidenţiale Vest este dată de cursul pârâului Ruscior, care marchează de 

asemenea noua limită a intravilanului. Această limită este definitivă, arealul aflat la nord de pârâu 

fiind propus spre protejare (arie naturală protejată) şi primind interdicţie definitivă de construire (ce 

excepţia centurii ocolitoare, unde vor fi prevăzute pasaje ecologice care să permită traversarea pentru 

animale şi insecte).  

Raportată la capacitatea economică şi demografică de creştere a oraşului în teritoriu, dezvoltarea Zonei 

Vest depăşeşte pragul de valabilitate al proiectului PUG, adică 2019. Zona Vest urmează să asigure 

rezerva de terenuri pentru dezvoltări de perspectivă, ea reprezentând direcţia strategică prioritară 

pentru operaţiuni de urbanizare viitoare.  

2.2.3 Lista zonelor funcţionale, sub-zonelor funcţionale, a Unităţilor teritoriale de referinţă (UTR) şi a 

procentelor de ocupare al terenului (POT) şi coeficienţilor de utilizare al terenului (CUT) 

Proiectul PUG al municipiului Sibiu stabileşte următoarele zone şi sub-zone funcţionale, precum şi 

UTR: 

 

ZONE FUNCȚIONALE 

 

1. Zona de locuire - L 

 
Planșa nr. 3 – Zonele urbanistice cu destinaţie locuire 
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L1u - Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban 

 

Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe 

unifamiliale), de parcelarul omogen rezultat al unor operaţiuni de urbanizare şi de regimul de 

construire izolat, dat de dimensiunile medii ale fronturilor la stradă. 

Se admite un POT maxim de 35 şi un CUT maxim de 0,7. 

 

L1p - Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic 

 

Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe 

unifamiliale), de parcelarul omogen rezultat al unor operaţiuni de urbanizare şi de regimul de 

construire cuplat sau înşiruit, dat de dimensiunile reduse ale fronturilor la stradă. 

Se admite un CUT maxim de 0,7, nu sunt stabilite restricţii POT. 

 

L1r - Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural 

 

Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe 

unifamiliale) însoţite de anexe şi suprafeţe agricole, de parcelarul omogen de tip rural, dezvoltat în 

profunzime, şi de regimul de construire cuplat sau inşiruit, dat de dimensiunile reduse ale fronturilor la 

stradă şi de tipologiile tradiţionale de ocupare a terenului. 

Se admite un POT maxim de 25 şi un CUT maxim de 0,7. 

 

L1i - Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de 

locuinţe colective 

 

Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe 

unifamiliale) şi de parcelarul fragmentar, rămas în urma realizării ansamblurilor de locuinţe colective, 

prin înlocuirea unor zone rezidenţiale unifamiliale. Diversitatea situaţiilor şi relaţiilor de vecinătate, 

precum şi riscul ridicat de apariţie a  disfuncţionalităţilor, impune detalierea prezentărilor şi 

reglementări prin PUD. 

Se admite un CUT maxim de 0,7. Nu sunt stabilite restricţii pentru POT. 

 

Lv - Case de vacanţă 

 

Se consideră, în acest parcelar, case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare, 

destinate odihnei şi recreerii. Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de 

existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în proprietatea acestuia. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp, POT maxim admis este 10%. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp, POT maxim admis este 5%. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,2. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,1. 

Indiferent de dimensiunea parcelei, aria desfăşurată construită nu va depăşi 250 mp. 

 

L3 - Locuinţe cu regim mediu de înălţime 

 

Zona este destinată locuinţelor individuale (uni-familiale) şi locuinţe colective (multi-familiale). 

Se admite un CUT maxim de 0,9. Nu sunt stabilite restricţii POT. 
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Lcd - Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic deschis 

Lci - Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic închis 
 

Reprezintă ansamblurile de locuinţe colective realizate înainte de 1990 şi concentrează cel mai mare 

număr al locuitorilor municipiului, în condiţii marcate de densităţi mari până la foarte mari de ocupare 

a terenului. Calitatea locuirii în aceste cartiere este afectată în mare parte de starea deficitară a fondului 

construit, a infrastructurii edilitare şi a dotărilor publice, precum şi de insuficienţa spaţiilor verzi şi a 

locurilor de parcare. Construcţiile deja există.  

Procentele POT şi CUT sunt aplicate deja conform legislaţiei în vigoare. 

 

2. Zona funcţională „mixtă” - M 

 

Zona este destinată pentru intervenţii, cu rol administrativ. Are efecte importante asupra organizării 

parcelei sau funcţionării zonei. Se va elabora în mod obligatoriu un PUZ (Plan urbanistic zonal) pentru 

stabilirea culoarelor de intervenţii. 

Se admite un POT maxim de 70 şi CUT maxim de 1,6. 

 

3. Zona centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate - C 

 

C - Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate (ZCP) 

 

Funcţiunile din acest tip de zonă sunt conform conform HG 525/1996, pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism (RGU), Anexa 6.  

Se admite un POT maxim de 80 şi CUT maxim 3. 

 

Cc - Centru de cartier 

 

Funcţiunile sunt administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, cultură, servicii 

aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de 

locuinţe, pieţe agro-alimentare.  

Se admite un POT maxim de 80 şi CUT maxim 2. 

 

4. Zona de instituţii şi servicii - Is 

 

Is - Zonă de instituţii şi servicii 

 

Funcţiunile sunt administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, cult, cultură,  

învăţămînt, sănătate, activităţi sportive, turism cu caracter intraurban, transport public, servicii aferente 

zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. 

Se admite un POT maxim de 80 şi CUT maxim de 2,4. 

 

IsT - Zonă de insituţii şi servicii turistice 

 

Funcţiunile sunt administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, cult, cultură, 

învăţămînt, sănătate, activităţi sportive, turism cu caracter intraurban, turism cu caracter extraurban, 

recreere.  

Se admite un POT maxim de 50 şi CUT maxim de 1.8. 
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5. Zonă de gospodărire comunală - G 

 

G - Zonă de gospodărire comunală 

 

Funcţiunile sunt de gospodărire comunală.  

Coeficientul POT va fi conform  cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 70 iar CUT identic cu cel 

deja existent, însă nu mai mare de 2. 

 

6. Zona de activităţi economice – E  

 

Et - Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar 

 

Funcţiunile specifice acestei zone sunt: comerciale (terţiare) cu caracter extraurban şi servicii tehnice, 

comerciale (terţiare) cu caracter intraurban, financiar-bancare, cultură, sănătate, cult, învăţământ, 

activităţi sportive, recreere, transport public.  

Se admite un POT maxim de 70% şi CUT maxim de 2,4. 

 

Ei - Zonă de activităţi economice cu caracter industrial 

 

Funcţiunile sunt cu destinaţie industrială.  

Se admite un POT maxim de 70 şi CUT maxim de 2,4. 

 

7. Zona de construcţii aferente lucrărilor edilitare - D 

 

ED - Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare 

 

Funcţiunile sunt aferente echipării tehnico-edilitare.  

Ceficientul POT este conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 70 iar coeficientul CUT este 

conform cerinţelor tehnice, dar nu mai mult decât 2. 

 

8. Zona cu destinaţie specială - S 

 

S - Zonă cu destinaţie specială 

 

Reprezintă unităţi militare sau cu destinaţie specială.  

Ceficienţii POT şi CUT sunt conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiţiei, SRI, SIE, 

STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea 

condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. 

 

9. Zona de căi de comunicaţie - T 

 

Tr - Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente 

 

Funcţiunile aferente sunt: construcţii, instalaţii şi amenajări aferente traficului rutier, unităţi de 

întreţinere şi depozitare aferente traficului rutier, terminale de persoane sau bunuri, depozite logistice 

şi  infrastructura de transport public.  

Se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 2,4. 
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Ta - Zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente 

 

Funcţiunile sunt de: construcţii, instalaţii şi amenajări aferente traficului aerian, unităţi de întreţinere şi 

depozitare aferente traficului aerian, terminale de persoane şi bunuri, alte depozite, infrastructura de 

transport public.  

Coeficienţii POT şi CUT vor fi conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază (reglementate 

specific). 

 

Tf - Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente 

 

Funcţiunile sunt de: instalaţii şi amenajări feroviare, unităţi de întreţinere şi depozitare aferente 

infrastructurii feroviare, terminale, depozite, centre de transfer (intermodal) de mărfuri, construcţii şi 

instalaţii destinate transportului combinat,  Muzeul locomotivei,  infrastructura de transport public.  

Coeficienţii POT şi CUT vor fi conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază (reglementate 

specific). 

 

Tfu - Zonă de circulaţie feroviară rezervată trenului urban 

 

Funcţiunile sunt aferente infrastructurii de transport public, instalaţii şi amenajări feroviare destinate 

trenului urban.  

Coeficienţii POT şi CUT vot fi conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

 

10. Zona de unităţi şi terenuri agricole în intravilan - A 

 

A - Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan 

 

Funcţiunile zonei sunt agricole (cu excepţia unităţilor zootehnice), împăduriri, ferme şi unităţi 

zootehnice (numai în baza unor studii de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, 

cu respectarea zonelor de protecţie sanitară instituită prin aceste studii de impact).  

Se admite un POT maxim de 10 şi CUT maxim de 0,2. 
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11.  Zonă verde – V  

 

 
Planșa nr. 4 – Zonele urbanistice cu destinaţie spaţii vetzi 

 

Va - Zonă verde cu rol de agrement sau sport 

 

Funcţiunile sunt: spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală, amenajări ale spaţiului public, alei 

pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de apă, 

mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement.  

Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite POT maxim de 5, calculat la nivelul întregii 

UTR.  

Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregii 

UTR. 

 

Vt - Zonă verde cu caracter tematic 

 

Această zonă are funcţiuni de: spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală, amenajări ale spaţiului 

public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi 

jocuri de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement. 

Se admite un POT maxim de 10, calculat la nivelul întregii UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9 - privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane).  

CUT se va stabili prin  PUZ sau PUD. 

 

Vs - Zonă verde cu rol de complex sportiv 

 

Această zonă include spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. 

Funcţiunile incluse sunt: amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, locuri de joacă 

pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement, funcţiuni sportive.  

Se admite un POT maxim de 10, calculat la nivelul întregii UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9).  
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CUT se va stabili prin PUZ sau PUD. 

  

Ve - Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic 

 

În această zonă sunt incluse: zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic (instituite 

de Legea 107/1996 (Legea Apelor), Art. 40, privind instituirea zonelor de protecţie în lungul cursurilor 

de apă şi a lacurilor). 

Zona de protecţie a apelor (la care se adaugă zona de protecţie ecologică) se măsoară de la limita albiei 

inferioare, după cum urmează: 

- Lacul Binder – 20 m 

- Râul Cibin – 15 m 

- Pârâuri, canale, izvoare şi alte cursuri minore de apă – 5 m. 

În această zonă se admit lucrări hidrotehnice şi lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice traversări 

ale cursurilor de apă, căi de comunicaţie rutieră, în sensul păstrării, întreţinerii şi modernizării celor 

existente, spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală, alei pietonale şi ciclistice, mobilier urban, locuri 

de joacă, iluminat public. 

În zonele verzi de protecţie a apelor, cu rol de coridor ecologic aflate pe proprietăţi private se admit 

spaţii verzi şi plantate, de folosinţă publică sau privată.  

Legat de indicatorii POT şi CUT: este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi, de protecţie a 

apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a 

lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform 

cerinţelor tehnice specifice. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

12. Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră – P  

 

Această zonă este reprezentată de plantaţii cu rol de perdea verde de protecţie, cu avizul 

administratorului infrastructurii care generează zona de protecţie. 

Indicatorii referitor la POT şi CUT - este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de 

infrastructura majoră, cu excepţia celor necesare utilităţilor urbane. 

3. UTILIZ 
Pa - Păduri 

 

Zona reprezintă parte a Fondului silvic sau îndeplineşte condiţiile legii de introducere în Fondul silvic 

(împăduriri cu rol de stabilizare a versanţilor, cu rol de protecţie sau de compensaţie ecologică), 

conform proiectului PUG. Administrarea şi gestionarea zonei se va face conform Codului silvic şi a 

Planurilor de Management specifice.  

Indicatorii POT şi CUT sunt stabiliţi conform Codului Silvic, Planului de Management al Pădurii 

Dumbrava şi al amenajamentelor silvice. 
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ZONE DE RESTRUCTURARE: 

 

 
Planșa nr. 5 – Zonele urbanistice cu destinaţie circulaţie 

 

1. Zonă de restructurare a suprafeţelor industriale, feroviare sau de gospodărire comunală - Ri 

 

RiM - Zonă mixtă 

 

Zona este destinată pentru locuinţe prin restructurarea sau prin înlocuirea activităţilor cu caracter 

industrial, infrastructură de tip industrial, de depozitare sau de gospodărire comunală cu activităţi cu 

caracter mixt de locuire, instituţii şi servicii. Componenta rezidenţială este obligatorie, în vederea 

păstrării echilibrului funcţional la nivelul zonei. Schimbarea destinaţiei şi reorganizarea urbanistică a 

zonei se va face pe bază de PUZ, aprobat conform legii.  

Se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 1,6. 

 

RiC - Zonă centrală 

 

Zona este destinată restructurării, prin înlocuirea activităţilor cu caracter industrial, infrastructură de 

tip industrial, de depozitare sau de gospodărire comunală cu activităţi cu caracter central (funcţiuni 

administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, cult, cultură, învăţămînt, sănătate, 

sportive, turism (cu caracter intra-urban), infrastructură de transport public, locuinţe, servicii aferente 

zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), echipamente publice (aferente zonelor de locuinţe). 

Componenta rezidenţială este opţională, dar recomandată, în vederea echilibrării profilului funcţional 

la nivelul zonei. 
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Schimbarea destinaţiei şi reorganizarea urbanistică a zonei se va face pe bază de PUZ, aprobat 

conform legii.  

Se admite un POT maxim de 80 şi un CUT maxim de 3. 

 

RiIs - Insituţii servicii 

 

Zona este destinată restructurării, prin înlocuirea activităţilor cu caracter industrial, infrastructură de 

tip industrial, de depozitare sau de gospodărire comunală cu instituţii şi servicii (funcţiuni 

administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, cult, cultură, învăţămînt, sănătate, 

sportive, turism cu caracter intraurban, infrastructură de transport public, servicii aferente zonelor de 

locuinţe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinţe). 

Schimbarea destinaţiei şi reorganizarea urbanistică a zonei se va face pe bază de PUZ, aprobat 

conform legii.  

Se admite un POT maxim de 80 şi un CUT maxim de 2,4. 

 

RiL3 - Locuinţe cu regim de înălţime mediu 

 

Zona este destinată restructurării, prin înlocuirea activităţilor cu caracter industrial, infrastructură de 

tip industrial, de depozitare sau de gospodărire comunală cu locuinţe. 

Schimbarea destinaţiei şi reorganizarea urbanistică a zonei se va face pe bază de PUZ. Se vor construi 

locuinţe şi se va asigura, la nivelul sub-zonei, un mixaj echilibrat al tipurilor de locuire: locuinţe 

unifamiliale, locuinţe semi-colective şi locuinţe colective. Ponderea fiecărui tip de locuire în interiorul 

zonei, va fi stabilită prin PUZ.  

 

Se recomandă, de asemenea, mixarea regimurilor de construire la nivelul zonei studiate în PUZ: clădiri 

izolate, cuplate, înşiruite sau formule combinate. De asemenea se vor construi echipamente publice 

aferente zonelor de locuinţe. 

Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă, se admite un POT de maxim 35 şi un 

CUT maxim de 0,7.  

Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă, se admite un POT maxim de 25 

şi un CUT maxim de 0,9. 

 

2. Zonă de restructurare a parcelarului rezidenţial - Rr 

 

RrM - Parcelar riveran bulevardelor, destinat restructurării 

 

Operaţiunea de realiniere, prevăzută de RGU, vizează lărgirea amprizei stradale. Pentru parcelele cu 

adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60.  

Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40 şi un POT 

maxim de 1,8.  

Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2.  
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ZONE DE URBANIZARE: 

 

 
Planșa nr. 6 –Zonele urbanistice propuse pentru sistematizare 

 

1. Locuinţe cu regim redus de înălţime - UL1  

 

Funcţiunile incluse în aceste zone sunt: reţele de echipare edilitară, căi de acces carosabile şi pietonale, 

spaţii publice şi zone verzi cu rol de agrement, echipamente publice aferente zonelor de locuinţe, 

locuinţe.  

Se admite un POT maxim de 35 şi un CUT maxim de 0,7. 

 

2. Locuinţe cu regim mediu de înălţime - UL3 

 

Funcţiunile incluse sunt: reţele de echipare edilitară, căi de acces carosabile şi pietonale, spaţii publice 

şi zone verzi cu rol de agrement, echipamente publice aferente zonelor de locuinţe.  

Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă, se admite un POT maxim de 35 şi un 

CUT maxim de 0,7 

Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă, se admite un POT maxim de 25 

şi un CUT maxim de 0,9.  

 

3. Zonă mixtă - UM 

 

Funcţiunile incluse sunt: reţele de echipare edilitară, căi de acces carosabile şi pietonale, spaţii publice 

şi zone verzi cu rol de agrement, locuinţe.  

Se admite un POT maxim de 70şi un CUT maxim de 1,6. 
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4. Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate - UC 

 

Funcţiunile incluse sunt: reţele de echipare edilitară, căi de acces carosabile şi pietonale, spaţii publice 

şi zone verzi cu rol de agrement,  funcţiuni administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter 

intraurban, cult, cultură, învăţămînt, sănătate, sportive, turism cu caracter intraurban, infrastructura de 

transport public, locuinţe, servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), echipamente 

publice aferente zonelor de locuinţe.  

Se admite un POT maxim de 80 şi un CUT maxim de 3. 

 

5. Zonă de instituţii şi servicii - UIs 

 

Funcţiunile incluse sunt: reţele de echipare edilitară, căi de acces carosabile şi pietonale, spaţii publice 

şi zone verzi cu rol de agrement, administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, 

cult, cultură, învăţămînt, sănătate, activităţi sportive, turism cu caracter intraurban, infrastructura de 

transport public, servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), echipamente publice 

aferente zonelor de locuinţe.  

Se admite un POT maxim de 80% şi CUT maxim de 2,4. 

 

6. Zonă de activităţi economice mici şi mijlocii - UEmm 

 

Funcţiunile incluse sunt: reţele de echipare edilitară,  căi de acces carosabile şi pietonale, spaţii publice 

şi verzi, spaţii de producţie şi/sau prelucrare, spaţii administrative aferente activităţii de 

producţie/prelucrare, spaţii şi anexe destinate personalului (exclus locuinţe), spaţii de depozitare 

aferente activităţii de producţie/prelucrare, auto-service, spălătorie auto, staţie de combustibili cu 

servicii aferente.  

Se admite un POT maxim de 80 şi un CUT maxim de 2. 

 

7. Zonă de activităţi economice cu caracter commercial - UEt 

 

Funcţiunile incluse sunt: reţele de echipare edilitară, căi de acces carosabile şi pietonale, spaţii publice, 

spaţii verzi, funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter extraurban şi servicii tehnice, comerciale 

(terţiare) cu caracter intraurban, financiar-bancare, cultură, sănătate, cult, învăţământ, sportive, 

recreere, infrastructura de transport public.  

Se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 2,4. 
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8. Zonă de activităţi economice cu caracter industrial - UEi 

 

 

Planșa nr. 7 – Zonele marcate ca UTRi cu destinație industrială (inclusiv zona Păltiniș) 

 

Această zonă conţine: reţele de echipare edilitară, căi de acces carosabile şi pietonale, funcţiuni 

industriale.  

Se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 2,4. 

 

9. Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente rezervată trenului urban - UTfu 

 

Reprezintă segmentul de infrastructură destinat implementării proiectului de Tren urban, prin 

prelungirea fostei căi ferate industriale pe traseul str. Lyon – viitoarea Zonă rezidenţială Vest. 
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Prelungirea traseului existent vizează accesarea principalei zone de extindere şi dezvoltare a oraşului, 

care include Centrul Economic Vest şi Zona Rezidenţială Vest.  

Indicatorii POT şi CUT se vor stabili cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

 

10. Zonă de circulaţie pietonală - UTp 

 

Zona este destinată realizării unei axe pietonale, majore, cu rol de generatoare pentru cartierele 

rezidenţiale din nord-vestul oraşului.  

Se admite POT maxim de 10 şi un CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregii zone funcţionale.  

 

11. Zonă verde cu rol de agrement sau sport - UVa 

 

Zona este destinată spaţiilor verzi şi plantate (de folosinţă generală), amenajări ale spaţiului public, 

alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de 

apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement.  

Se admite POT maxim de 10 şi CUT maxim de 0,1, ambele calculate la nivelul întregii UTR. 

 

12. Zonă verde cu caracter tematic - UVt 

 

Zona este destinată spaţiilor verzi şi plantate, de folosinţă generală, alei pietonale şi ciclistice, lucrări 

de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de apă, mobilier urban, locuri de 

joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agreement.  

Se admite POT maxim de 10, calculat la nivelul întregului UTR.  

CUT-ul se va stabili prin PUZ sau PUD. 

 

13. Zonă verde cu rol de complex sportiv - UVs 

 

Este destinat special pentru extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiul Sibiu, pe baza 

Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cf. 

Legii 343/2007.  

Se pot construi: spaţii verzi şi plantate, de folosinţă generală, amenajări ale spaţiului public, alei 

pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de apă, 

mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement, amenajări cu rol 

sportiv.  

Se admite POT maxim de 10, calculat la nivelul întregii UTR.  

CUT se va stabili prin PUZ sau PUD. 

 

14. Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic - UVe 

 

Zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic instituite pe baza Legii 107/1996, Art. 

40, actualizată, , privind instituirea zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă şi a lacurilor. Zona 

de protecţie a apelor (la care se adaugă zona de protecţie ecologică) se măsoară de la limita albiei 

inferioare, după cum urmează: 

- Lacul Binder – 20 m 

- Râul Cibin – 15 m 

- Pârâuri, canale, izvoare şi alte cursuri minore de apă – 5 m 

Cu privire la coeficienţii POT şi CUT: este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie 

a apelor şi cu rol de coridor ecologic, cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a 

lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform 

cerinţelor tehnice specifice. 
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UTR SUPUSE UNOR REGLEMENTĂRI SPECIFICE: 

 

UTR Ansamblul locuinţelor CFR 

 

Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării acestEI UTR este definită de perimetrul urban 

rezidenţial constituit în perioada postbelică în zona de locuinţe individuale Ştefan cel Mare, format din 

locuinţe înşiruite şi locuinţe colective de mici dimensiuni, construite pentru angajaţii societăţii 

feroviare. 

În cazul înlocuirii, parţiale sau în întregime, a unei clădiri existente, noua clădire va respecta amprenta 

la sol, înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii, corpului de clădire sau a elementelor 

constructive desfiinţate, cît şi indicatorii POT şi CUT.  

Pentru alte situaţii, aceşti indicatori vor fi stabiliţi conform PUZ sau Planul urbanistic pentru zona 

construită protejată (PUZCP). 

 

UTR Ansamblul locuinţelor colective – Aleea Şelimbăr 

 

Zona de referinţă care stă la baza delimitării acestei UTR este definită de o porţiune a perimetrului 

urban rezidenţial constituit în perioada postbelică (anii 1960 - 1970), respectiv, cartierul de locuinţe 

colective Hipodrom I. 

Nu există parcelar. Amplasarea parcajelor, amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face 

conform PUZ sau PUZCP (după caz). 

 

UTR Ansamblul locuinţelor colective – Mihai Viteazu 

 

Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării acestei UTR este definită de o porţiune a 

perimetrului urban rezidenţial constituit în perioada postbelică (anii 1960 -1970). 

Nu există parcelar. Amplasarea parcajelor, amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face 

conform PUZ sau PUZCP, după caz. 

 

UTR Ansamblul locuinţelor colective – Strada Ştrandului 

 

Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării este definită de perimetrul urban rezidenţial 

constituit în perioada postbelică.  

În cazul înlocuirii, parţiale sau în întregime, a unei clădiri existente, noua clădire va respecta amprenta 

la sol, înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii, corpului de clădire sau a elementelor 

constructive desfiinţate. 

Pentru alte situaţii, coeficienţii POT şi CUT vor fi conform PUZ sau PUZCP. 

 

UTR Ansamblul vilelor de coastă 

 

Pentru acest UTR nu sunt stabiliţi încă coeficienţii POT şi CUT. 

 

UTR Arsenal – Steaua Roşie 

 

Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării acestei UTR este formată din arealul aferent 

unităţii funcţionale militare istorice, formate din spitalul garnizoanei (porţiunea centrală a UTR), 

arsenalul şi depoul diviziei de artilerie (porţiunea sud-vestică) şi depozitele, precum şi magaziile 

comunale şi ale armatei, astăzi unitatea industrială de confecţii. 

 

Acestă UTR este constituit de următoarele subzone, delimitate conform proiectului PUG: 

UTR Arsenal - Steaua Roşie_a – Subzona riverană bulevardului Victoriei 

UTR Arsenal - Steaua Roşie_b – Subzona adiacentă parcelarului rezidenţial 
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UTR Arsenal - Steaua Roşie_c – Spitalul Militar 

 

Pentru UTR Arsenal - Steaua Roşie_a se admite un POT maxim de 40 şi un CUT maxim de1,8. 

Pentru UTR Arsenal - Steaua Roşie_b se admite un POT maxim de 30 şi un CUT maxim de 0,9. 

Pentru UTR Arsenal - Steaua Roşie_c indicatorii POT şi CUTse stabilesc conform Ordinului MLPAT, 

MApN, MI, Ministerul Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 

3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de 

autorizare a construcţiilor cu caracter militar. 

 

UTR Balanţa 

 

Restructurarea fostei platforme industriale Balanta instituie obligativitatea întocmirii PUZ pentru 

întreaga UTR.  

UTR Balanţa este divizat în: 

UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier 

UTR Balanţa_b – zonă mixtă 

UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială 

UTR Balanţa_d – spaţii publice şi spaţii verzi 

 

UTR Balanţa_a – Se admite un POT maxim de 80 şi un CUT maxim de 2,4. 

UTR Balanţa_b – Se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 1,6. 

UTR Balanţa_c – Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă, se admite un POT 

maxim de 35 şi un CUT maxim de 0,7. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât 

P+1+mansardă, se admite un POT maxim de 25 şi un CUT maxim de 0,9. 

 

UTR Baza hipică Vasile Aaron 

 

Zona bazei hipice constituie cea mai importantă rezervă de teren disponibilă pentru ameliorarea 

situaţiei spaţiilor verzi şi a dotărilor de agrement aferente cartierului Vasile Aaron. 

 

Această UTR este divizată în: 

UTR Baza hipică_a – locuinţe colective cu funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare, străzi, alei 

pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), parcaje colective, spaţii verzi, locuri de 

joacă, amenajări ale spaţiului public, grădini de folosinţă individuală în jurul clădirilor de locuinţe. 

UTR Baza hipică_b – echipamente publice, cu echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. 

UTR Baza hipică_c – spaţii verzi, şi plantate, de folosinţă generală, amenajări ale spaţiului public, alei 

pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, terenuri de sport, fântâni şi jocuri de apă, 

mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement. 

 

Pentru UTR Baza hipică_a – Nu este cazul propunerii unei limite POT şi CUT. Amplasarea 

construcţiilor se va face pe baza reglementărilor ulterioare. 

Pentru UTR Baza hipică_b – Se admite POT maxim de 70 iar indicatorul CUT se va stabili conform 

cerinţelor tehnice. 

Pentru UTR Baza hipică_c – Se admite POT maxim de 10 şi un CUT maxim de 0,1. 

 

UTR Cartierul Turnişor 

 

Reprezintă zona istorică alcătuită din  teritoriul ocupat de satul Turnişor (Neppendorf). 

 

Această UTR este constituită din următoarele subzone, delimitate conform proiectului PUG: 

UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil 

funcţional predominant rezidenţial 
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UTR Cartierul Turnişor_b – subzona afectată de transformări, cu profil funcţional predominant mixt 

UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă 

UTR Cartierul Turnişor_d – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării 

 

UTR Cartierul Turnişor_a – Se admite un POT maxim de 25 şi un CUT maxim de 0,45. 

UTR Cartierul Turnişor_b –Se admite un POT maxim de 30 şi un POT maxim de 1. 

UTR Cartierul Turnişor_c – Se admite un POT maxim de 50 şi un POT maxim de 1,2. 

UTR Cartierul Turnişor_d – Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT 

maxim de 60 şi un CUT maxim de 2. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite 

un POT maxim de 40 şi un POT maxim de 1,8. 

 

UTR Lacul lui Binder 

 

În interiorul acestui UTR se consideră următoarele subunităţi de referinţă: 

UTR Lacul lui Binder_a – zonă verde cu rol de agrement 

UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central 

UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă 

UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială 

 

UTR Lacul lui Binder_b – Se admite un POT maxim de 80 şi un CUT maxim de 2,4. 

UTR Lacul lui Binder_c – Se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 1,6. 

UTR Lacul lui Binder_d –Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă, se admite un 

POT maxim de 35 şi un CUT maxim de 0,7. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât 

P+1+mansardă, se admite un POT maxim de 25 şi un CUT maxim de 0,9. 

 

UTR Lupeni 

 

Reprezintă zona istorică de referinţă care alcătuită din teritoriul ocupat de intrarea porţii Elisabeta pe 

latura estică a traseului căii ferate. 

 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 350 mp se admite un POT maxim de 35 şi un CUT 

maxim de 0,7. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 350 mp se admite un POT maxim de 30 şi un CUT 

maxim de 0,6. 

 

Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei: 

Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60 şi un CUT maxim de 

2. 

Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40 şi un POT 

maxim de 1,8. 

 

UTR Măierimea Porţii Ocnei – Terezian 

 

Reprezintă zona istorică constituită din teritoriul ocupat de măierimea porţii Ocnei pe malul nordic al 

Cibinului, inclusiv zona asociată, ansamblul Theresianum (orfelinatul şi biserica), târgurile istorice de 

vite şi de cai. 

 

Această UTR este constituită din următoarele sub.zone, delimitate conform proiectului PUG: 

 

UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 

Rezultat al primei etape de construire a cartierului, cu o reprezentare consistentă a urbanismului 

deschis şi a arhitecturii moderniste postbelice. 
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UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 

Rezultat al diferitelor etape de construire a cartierului de după 1975. 

UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. Râului 

Subzonă cu caracter predominant industrial şi de servicii, restructurabilă. 

UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial, subzonă rezidenţială omogenă. 

UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil 

Subzonă predominant rezidenţială, eterogenă, riverană arterelor principale. 

 

Procentele POT şi CUT sunt propuse astfel: 

 

UTR Măierimea Porţii Ocnei_a –Nu există parcelar. Amplasarea parcajelor, amenajarea şi mobilarea 

urbană a spaţiilor libere se va face conform PUZ sau PUZCP. 

UTR Măierimea Porţii Ocnei_b Nu există parcelar. Amplasarea parcajelor, amenajarea şi mobilarea 

urbană a spaţiilor libere se va face conform PUZ sau PUZCP. Pentru parcele izolate între clădirile de 

locuinţe colective se admite POT maxim de 30 şi un CUT maxim de 0,6. 

UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT 

maxim de 60 şi un CUT maxim de 2. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite 

un POT maxim de 40 şi un POT maxim de 1,8. 

UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mică decât 500 mp se admite un 

POT maxim de 35 şi un CUT maxim de 0,7. Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mare decât 500 mp se 

admite un POT maxim de 30 şi un CUT maxim de 0,6. 

 

UTR Măierimea Porţii Turnului 

 

Reprezintă zona istorică alcătuită din teritoriul ocupat de zona porţii Turnului pe malul nordic al 

Cibinului, porţiune de teren ocupată în etape succesive, inclusiv zona asociată şi parcelarea 

Konradwiese. Măsurile de restructurare care se impun în zonă sunt date de importanţa viitoare a axei 

Calea Şurii Mici – str. M. Kogălniceanu – str. Reconstrucţiei, ca principală legătură între zona centrală 

a oraşului şi zonele de extindere din nord vest. 

 

Subdivizare acestui UTR se prezintă astfel: 

 

UTR Măierimea Porţii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 320 mp se admite un POT maxim de 50. 

Pentru parcelele cu suprafaţa cuprinsă între 320 mp şi 700 mp se admite un POT maxim de 35. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 700 mp se admite un POT maxim de 30 şi un CUT 

maxim de 0,6. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 700 mp se admite un CUT maxim de 0,7. 

Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60 şi un CUT maxim de 

2. 

Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40 şi un CUT 

maxim de 1,8. 

 

UTR Măierimea Porţii Turnului_b – fosta ţigănie 

Se admite un POT maxim de 35 şi un CUT maxim de 0,7. 

Pentru parcele riverane străzii M. Kogălniceanu se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 

1,6. 

 

UTR Măierimea Porţii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului 

Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60 şi un CUT maxim de 

2. 
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Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40 şi un CUT 

maxim de 1,8. 

 

UTR Parcelarea Drotleff 

 

Reprezintă zona istorică constituită din teritoriul ocupat de parcelarea pentru locuinţe individuale 

urbane, realizată la începutul sec. XX pe terenul cunoscut drept Câmpul Drotleff, 

Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mică de 550 mp se admite un POT maxim de 35 şi un CUT maxim 

de 0,9. 

Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mare de 550 mp se admite un POT maxim de 25. 

Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mică de 550 mp se admite şi un CUT maxim de 0,7. 

 

UTR Parcelarea Mărăşti – Mărăşeşti 

 

Reprezintă zona istorică formată din parcelarea de locuinţe pentru funcţionari la începutul perioadei 

interbelice pe fostul teren de instrucţie de pe frontul opus cazarmei de artilerie (Calea Dumbrăvii).  

Se admite un POT maxim de 25 şi un CUT maxim de 0,65. 

 

UTR Siretului 

 

Zona este divizată în: 

UTR Siretului_a – locuinţe colective şi funcţiuni aferente echiparii tehnico-edilitare, echipamente 

publice aferente zonelor de locuinţe, străzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje 

individuale), parcaje colective, spaţii verzi, locuri de joacă, amenajări ale spaţiului public, grădini de 

folosinţă individuală în jurul clădirilor de locuinţe. 

UTR Siretului_b – baza Tursib cu funcţiuni de gospodărire comunală: depou pentru vehiculele 

tranportului public 

UTR Siretului_c – spaţii verzi, locuri de joacă, terenuri de sport, funcţiuni de loisir privat 

UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale.  

 

Coeficienţii POT şi CUT sunt propuşi astfel: 

UTR Siretului_a – Nu este cazul stabilirii POT şi CUT. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza 

reglementărilor ulterioare. 

UTR Siretului_b – Se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 1,6. 

UTR Siretului_d – Se admite un POT maxim de 30 şi un CUT maxim de 0,8. 

 

UTR Tropinii Noi 

 

Trupul Tropinii Noi este prevăzut ca zonă pentru case de vacanţă şi agrement privat. Parcelarea 

Tropinii Noi este introdusă în intravilan sub forma unui trup (trup nr. 6 – Tropinii Noi) prin proiectul 

PUG. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp, POT maxim admis este 10, CUT maxim admis 

este 0,2. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp, POT maxim admis este 5, CUT maxim admis 

este 0,1. 

Indiferent de dimensiunea parcelei, aria desfăşurată construită nu va depăşi 250 mp. 

 

UTR Vilele de Coastă 

 

Reprezintă zona istorică formată din perimetrul urban rezidenţial constituit după primul război 

mondial pe coasta dintre cornişa şi terasa superioară a văii Cibinului, în continuarea cartierului Iosefin 

spre vest-sud-vest. 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

 
30 

 

Această UTR este format din următoarele subzone, delimitate conform proiectului PUG: 

Vilele de coastă_a – subzona parcelarului rezidenţial. Se admite un POT maxim de 25. 

Vilele de coastă_b – subzona verde. Se admite un CUT maxim de 0,65. 

 

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE (ZCP): 

 

 

Planșa nr. 8 – UTR-uri cu destinație zone construite protejate (inclusiv zona Păltiniș) 
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1. ZCP Ansamblul spitalicesc 

 

Reprezintă zona istorică formată din arealul aferent Spitalului orăşenesc Franz-Josef, Cimitirului 

evanghelic (ocupat şi de construcţia noului spital judeţean) şi Şcoala de gimnastică.  

Se admite un POT maxim de 50 şi un CUT maxim de 2. 

 

2. ZCP Cartierul Guşteriţa 

 

Reprezintă zona istorică de referinţă alcatuită din teritoriul ocupat de nucleul central al satului 

Guşteriţa (Hammersdorf), constituit în jurul ansamblului bisericii fortificate. 

Pentru parcele mai mici decât 500 mp, se admite un POT maxim de 30 şi un CUT maxim de 0,6. 

Pentru parcele mai mari decât 500 mp, se admite un POT maxim de 20 şi un CUT maxim de 0,4. 

 

3. ZCP Cartierul Iosefin 

 

Reprezintă zona istorică constituită în principal din teritoriul ocupat de parcelarea pentru locuinţe 

individuale urbane, în lungul bd.-ului Victoriei, ceea ce motivează extinderea spre vest a zonei istorice 

de referinţă. 

 

ZCP Cartierul Iosefin este constituit din următoarele subzone construite protejate (SZCP), delimitate 

conform proiectului PUG astfel: 

SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei Şaguna – str. Banatului. 

SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. George Coşbuc – str. Dealului 

SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raţiu 

 

SZCP Cartierul Iosefin_a –Se admite un POT maxim de 55 şi un CUT maxim de 1,2. Pentru parcelele 

riverane străzii Banatului se admite un CUT maxim de 1,2. 

SZCP Cartierul Iosefin_b – Se admite un POT maxim de 35 şi un CUT maxim de 1. 

SZCP Cartierul Iosefin_c – Se admite un POT maxim de 55 şi un CUT maxim de 1,2. 

 

4. ZCP Centrul Istoric 

 

Reprezintă centrul Sibiului, teritoriul ocupat de centrul istoric, cuprinzând şi sistemul defensiv propriu, 

încadrat integral ca ansamblu în Lista Monumentelor Istorice (2004) precum şi secvenţial, sub forma 

elementelor constitutive: 

- SZCP Centrul Istoric_01 (Piaţa Huet) - funcţiuni de centru religios şi de reprezentare, intercalate 

cu locuire urbană şi funcţiuni publice de tip central 

- SZCP Centrul Istoric_02 (Piaţa Mare şi Piaţa Mică) - funcţiuni de centru istoric commercial şi de 

reprezentare, intercalate cu locuire urbană şi cu funcţiuni publice de tip central 

- SZCP Centrul Istoric_03 (Nicolae Bălcescu) - funcţiuni de stradă comercială şi de reprezentare, 

intercalate cu locuire urbană şi cu funcţiuni publice de tip central 

- SZCP Centrul Istoric_04 (Mitropoliei) - funcţiuni de locuire urbană de tip central, cu un grad de 

reprezentare mediu în expresia fondului construit, mixate cu servicii conexe locuirii şi cu unele 

funcţiuni de tip central in lungul strazii principale a subzonei 

- SZCP Centrul Istoric_05 (Teatrul Gong) - funcţiuni de locuire urban, cu un grad de reprezentare 

scăzut în expresia fondului construit, sporadic prezenţa unor funcţiuni de tip central sau comerţ-

servicii conexe locuirii 

- SZCP Centrul Istoric_06 (9mai - Faurului - Turnului) - funcţiuni de stradă comercială racordată la 

sistemul drumurilor comerciale în teritoriu, mixate cu locuire urbană 

- SZCP Centrul Istoric_07 (Movilei) - funcţiuni de locuire urban, cu un grad de reprezentare scăzut 

în expresia fondului construit, sporadic prezenţa unor funcţiuni de tip comerţ-servicii conexe 

locuirii 
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- SZCP Centrul Istoric_08 (Avram Iancu - Magheru) - funcţiuni de locuire urbană de tip central, cu 

un grad de reprezentare mediu în expresia fondului construit, mixate cu servicii conexe locuirii şi 

cu unele funcţiuni de tip central in lungul străzilor principale ale subzonei 

- SZCP Centrul Istoric_09 (Timotei Popovici - Tipografilor - Filarmonicii) - funcţiuni de locuire 

urbană de tip central, cu un grad de reprezentare mediu şi ridicat în expresia fondului construit, 

sporadic prezenţa unor servicii conexe locuirii 

- SZCP Centrul Istoric_10 (fortificaţii Coposu) - fostă funcţiune defensivă cu suprapunerea 

funcţiunilor publice de recreere, cultură şi educaţie 

- SZCP Centrul Istoric_11 (Gimnasticii) - funcţiuni de locuire, cu un grad de reprezentare scăzut şi 

mediu în expresia fondului construit, sporadic prezenţa unor funcţiuni de tip comerţ-servicii 

conexe locuirii 

- SZCP Centrul Istoric_12 (Parcul Astra) - porţiune a sistemului defensiv cu rol actual de zona de 

loisir, în conjuncţie cu polul funcţional multivalent învecinat şi cu funcţiuni reprezentative 

ulterioare de tip central 

- SZCP Centrul Istoric_13 (Bastionului - Alba Iulia) - funcţiuni mixte grefate pe fondul defensiv şi 

în proximitatea acestuia 

- SZCP Centrul Istoric_14 (Filozofilor) - funcţiuni de locuire cu un grad redus de reprezentare în 

expresia fondului construit, intercalate cu funcţiuni de tip comerţ-servicii 

- SZCP Centrul Istoric_15 (Scandia)- funcţiuni care şi-au păstrat caracterul productiv pe parcursul 

perioadei istorice de referinţă 

- SZCP Centrul Istoric_16 (Morilor) - funcţiuni de locuire, cu un grad de reprezentare scăzut în 

expresia fondului construit, sporadic prezenţa unor funcţiuni de tip comerţ-servicii conexe locuirii 

- SZCP Centrul Istoric_17 (Dârstelor - Piaţa Cibin) – funcţiuni de locuire cu un grad de reprezentare 

scăzut şi mediu în expresia fondului construit, funcţiuni de tip comerţ-servicii 

- SZCP Centrul Istoric_18 (Zidului - Valea Mare - Plopilor) - funcţiuni de locuire urbană de tip, cu 

un grad de reprezentare scăzut în expresia fondului construit, sporadic prezenţa unor funcţiuni de 

tip comerţ-servicii conexe locuirii 

- SZCP Centrul Istoric_19 (Ocnei) - funcţiuni de stradă comercială de legătură între nucleul central 

şi drumuri de legătură cu teritoriul, mixate cu locuire urbană 

- SZCP Centrul Istoric_20 (Pielarilor - Strada Nouă) - funcţiuni de locuire urbană, cu un grad de 

reprezentare scazut in expresia fondului construit, sporadic prezenta unor funcţiuni de tip comert-

servicii conexe locuirii 

- SZCP Centrul Istoric_21 (Teclu) - funcţiuni de tip comerţ-servicii, locuire cu un grad de 

reprezentare scăzut şi mediu în expresia fondului construit, 

- SZCP Centrul Istoric_22 (Regele Ferdinand) - porţiune de perimetru urban restructurată după 

principiile urbanismului socialist post 1975 (combinaţie a urbanismului liber cu cel de tip 

tradiţional)  

- SZCP Centrul Istoric_23 (Pescarilor) – funcţiuni de locuire cu un grad de reprezentare scăzut şi 

mediu în expresia fondului construit, sporadic funcţiuni de tip comerţ-servicii 

- SZCP Centrul Istoric_24 (Uzinei) - porţiune de perimetru urban restructurată după principiile 

urbanismului socialist post 1975 (combinaţie a urbanismului liber cu cel de tip tradiţional)  

- SZCP Centrul Istoric_25 (Piaţa Gării) - funcţiune polarizatoare de terminal CF (al Societăţii 

Naţionale Căile ferate Române), care are funcţiuni publice, industriale şi de infrastructură.  

POT şi CUT vor fi stabilite conform PUZCP. 

 

5. ZCP Cibin Centru 

 

Reprezintă zona istorică constituită din teritoriul ocupat de funcţiunile istorice manufacturiere, ulterior 

atelierele fabricii de maşini Rieger, abatorul, fabrica de postavuri, fabrica de spirt, fabrica de cazane de 

aburi, inclusiv fosta cazarmă a Honvezilor. 

 

ZCP Cibin Centru este constituită din următoarele subzone, delimitate conform proiectului PUG: 
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SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger 

SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator 

SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria 

SZCP Cibin Centru_d - Pim – Siemens 

SZCP Cibin Centru_e - parcele rezidenţiale str. Cibinului 

SZCP Cibin Centru_f - scuar public 

 

SZCP Cibin Centru_a, b,c,d, Se admite un POT maxim de 60 şi un CUT maxim de 2,4. 

SZCP Cibin Centru_e – Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 

60 şi un CUT maxim de 2. 

Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40 şi un CUT 

maxim de 1,8. 

 

6. ZCP Măierimea Porţii Cisnădiei 

 

Reprezintă teritoriul ocupat de zona porţii Cisnădiei, la sud de citadela tip Vauban, exclusiv subzona 

porţii Cisnădiei (între str. Someşului, Lomonosov şi Calea Dumbrăvii). 

 

ZCP Măierimea Porţii Cisnădiei este constituită din următoarele sub-zone, delimitate conform 

proiectului PUG: 

SZCP Măierimea Porţii Cisnădiei_a – Subzona rezidenţială, cu parcelar intact 

SZCP Măierimea Porţii Cisnădiei_b – Subzona locuinţelor colective riverană bd.-ului 

Victoriei 

 

SZCP Măierimea Porţii Cisnădiei_a – Se admite un POT maxim de 35 şi un CUT maxim de 0,7. 

Pentru parcelele riverane străzilor Şcoala de Înot şi Someşului se admite un POT maxim de 40 şi un 

CUT maxim de 1,5. 

SZCP Măierimea Porţii Cisnădiei_b –Nu există parcelar. Se vor respecta reglementările ce vor fi 

propuse. Parcelele pe care se află sedii de instituţii publice POT şi CUT se stabileşte conform PUZCP. 

 

7. ZCP Muzeul Astra 

 

Este definită ca ansamblul Muzeului Civilizaţiei şi Tehnicii Populare Astra, amplasat în pădurea 

Dumbrava, în vestul oraşului.  

CUT şi POT vor fi stabiliţi conform PUZCP. 

 

8. ZCP Parcelarea Fonn 

 

Este situată între străzile Bîlea şi respectiv Ştefan cel Mare. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 500 mp se admite un POT maxim de 35. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 500 mp se admite un POT maxim de 30. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 500 mp se admite un CUT maxim de 1. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 500 mp se admite un CUT maxim de 0,8. 

 

9. ZCP Parcelarea Zimmermann 

 

Este situată între Străzile Budislavu, Constantin Negruzzi/ Independenţei - Constantin Noica. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 500 mp se admite un POT maxim de 35 şi un CUT 

maxim de 1. 

Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 500 mp se admite un POT maxim de 30 şi un POT 

maxim de 0,8. 

 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

 
34 

10. ZCP Piaţa Unirii 

 

ZCP Piaţa Unirii este amplasată şi formată din următoarele subzone, delimitate conform proiectului 

PUG: 

SZCP Piaţa Unirii_a - Cazarma 90 - Teatru - berărie 

SZCP Piaţa Unirii_b - Centrul civic postbelic 

SZCP Piaţa Unirii_c - parcelarul rezidenţial Dobrun – Noica 

 

Coeficienţii POT şi CUT sunt stabiliţi astfel: 

 

SZCP Piaţa Unirii_a, SZCP Piaţa Unirii_b, POT şi CUT se va stabili conform PUZCP. 

SZCP Piaţa Unirii_c - Se admite un POT maxim de 70 şi un CUT maxim de 1,6.. 

 

11. TDA – Terenuri cu destinaţie agricolă 

 

Sunt cele existente, delimitate şi de actualul PUG. 

 

12. TDF – Terenuri cu destinaţie forestieră 

 

Conform Codului silvic. 

 

13. TDH – Terenuri aflate permanent sub ape 

 

Conform Legii 107/1996, actualizată. 

 

14. DR – Terenuri ocupate de căi de comunicaţie 

 

Conform legislaţiei în vigoare. Realizarea căilor de comunicaţie reprezintă obiectiv de utilitate 

publică. 
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Planșa nr. 9 – UTR-uri cu destinație circulaţie (inclusiv zona Păltiniș) 

 

15. N – Terenuri neproductive 

 

Sunt definite conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor RGU privind zonele şi subzonele 

funcţionale precum şi UTR-uri care nu au destinaţii şi funcţiuni atribuite sau care nu pot avea 

funcţiuni. 

 

16. TDS – Terenuri cu destinaţie specială 

 

Sunt definite conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 

3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de 

autorizare a construcţiilor cu caracter militar. 

 

17. TP – Zone de protecţie a reţelei de transport a energiei electrice 

 

18. ANP (propuneri arii naturale protejate) 

 

ANP1 - Aria naturală Valea Fărmăndoala (propunere) 

ANP2 - Aria naturală Lunca Cibinului (propunere) 

ANP3 - Aria naturală Ruscior Rosbav (propunere) 

 

Zona colinară a Guşteritei (cu Dealul Guşteriţei, Padina Goală, Padina Tiişelului, colinele spre Fântâna 

Rece, Valea Fărmândoala etc). 

Până la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauză, se instituie 

interdicţie temporară de construire, cu excepţia măsurilor propuse prin proiectul PUG şi prin RGU.  
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După finalizarea procedurii de instituire, POT şi CUT se vor stabili conform Planului de management 

şi a Regulamentului Ariei naturale protejate. 

 

19. Localitatea Păltiniş 

 

Se recomandă elaborarea PUZ Păltiniş pe baza unui Plan director aprobat, în corelare cu Planul de 

Amenajare a Teritoriului Zonal (PATZ) Periurban al Municpiului Sibiu, existent. 

2.3 Relaţii cu alte planuri şi programe relevante 

La fundamentarea acestui proiect PUG al municipiului Sibiu, au stat la bază documentaţii şi studii, 

elaborate pentru identificarea tuturor aspectelor critice din amplasamentul administrat de Primăria şi 

Consiliul local Sibiu, în măsura în care acestea au putut fi observate, analizate şi anticipate. 

Lista documentaţiilor este redată mai jos: 

Planuri de amenajare a teritoriului 

 „Planul de amenajare a teritoriului judeţean Sibiu”, elaborator Urbanproiect Bucureşti, 2006 

 „Planul de amenajare al teritoriului zonal, Zona periurbană Sibiu”, elaborator Urbanproiect 

Bucureşti, 2005 

Documente strategice ale dezvoltării locale 

 „Program urban de acţiune 2001-2004", elaborator Proiectul de Cooperare Româno-German 

„Reabilitarea Centrului Istoric Sibiu/ Hermannstadt”, 2001 

 „Ghidul de dezvoltare Sibiu", elaboratori Primăria Municpiului Sibiu, Centrul Teritorial de 

Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu, 2004 

 „Planul Local de Dezvoltare Durabilă pentru Sibiu /Agenda 21", elaborator Primăria Municipiului 

Sibiu, 2004 

Studiile de fundamentare pentru proiectul PUG Sibiu şi a documentaţiilor de interes urbanistic, 

elaborate anterior PUG 2009 

 "Studiu de fundamentare pentru PUG al municipiului Sibiu. Strategia de dezvoltare durabilă a 

întregului oraş", elaborator SC Planwerk SRL, Cluj, 2004 

 "Masterplan de transport", elaborator WSP Group România, Bucureşti, 2007 

 „Zone protejate, zone istorice, zone peisagere şi zone de risc natural Sibiu", elaborator arh. loan 

Bucur, Sibiu, 2006 

 "Studiu pentru includerea Centrului Istoric în patrimoniul UNESCO", elaborator Paul 

Niedermaier, Sibiu, 2007 

Studiile de fundamentare pentru proiectul PUG Sibiu 2009, elaborate concomitent cu 

definitivarea proiectului PUG 

 "Studiu de fundamentare în domeniul mediului al Planului Urbanistic General al Municipiului 

Sibiu 2009" elaborator Centrul de Cercetări de Ecologie Aplicată, Facultatea de Ştiinţe, 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu, director proiect conf. dr. Corneliu Bucşa 

 "Problematica demografica si sociala. Studiu de fundamentare PUG Sibiu 2009", elaborator: Conf. 

dr. Rudolf Poledna, prof. dr. Traian Rotariu (proiectare demografica), masterand Mircea Troc 

(asistent documentare), Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai 

Cluj Napoca 
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 "Studiu de fundamentare pentru pentru determinarea zonelor protejate cu materializare 

semnificativă a valorii culturale", elaborator: SC A.PLAN SRL Sibiu, arh. Lucian Alexandru 

Găvozdea 

2.4 Obiective prioritare şi reglementări ale proiectului PUG Sibiu 2009-2019 şi 

obiectivele de protecţie a mediului 

Datorită extinderii explozive a oraşului din ultimii ani, nevoia de a actualiza şi modifica PUG Sibiu, 

având în vedere termenii de dezvoltare durabilă era imperios necesară. După un drum lung, cu multe 

analize şi studii preliminare, au fost trasate obiectivele prioritare de dezvoltare ale oraşului, acestea 

fiind clasificate în următoarele direcţii: 

 Relaţii în teritoriu 

 Locuire 

 Profil economic 

 Elemente de mediu 

 Echipare edilitară 

 Circulaţie şi transporturi 

2.4.1 Relaţiile în teritoriu 

Obiectivul nr. 1 - Extinderea rolului de pol regional al municipiului Sibiu asupra întregii zone 

periurbane, prin distribuţia activităţilor în acord cu potenţialul local şi prin modernizarea reţelelor de 

comunicaţie şi transport 

Obiectivul nr. 2 - Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea activităţilor în anumite zone din 

teritoriul administrat (industrie la nord, locuire la sud); atenuarea discrepanţelor economice şl sociale 

între cartiere 

Obiectivul nr. 3 - Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şl 

valorificării durabile a resurselor naturale.  

Obiectivul nr. 4 - Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului 

cultural, ca factor al dezvoltării şl al identităţii teritoriale 

Obiectivul nr. 5 - Sibiul – „Loc de întâlnire” 

2.4.2 Locuire 

Obiectivul nr. 1 - Reabilitarea şi asigurarea calităţii locuirii în cartierele constituite 

Obiectivul nr. 2 - Asigurarea necesarului de suprafeţe pentru locuinţe noi, cu prioritate în zone aflate 

în proximitatea oraşului şi în vecinătatea unor elemente naturale cu potenţial de agrement 

Obiectivul nr. 3 - Asigurarea unor condiţii echilibrate de configurare a noilor zone de locuinţe  

2.4.3 Profil economic 

Obiectivul nr. 1 - Profilarea şi dezvoltarea Sibiului ca centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, 

media şi educaţie superioară, de importanţă regională şl naţională (Sibiul - loc de întâlnire) 

Obiectivul nr. 2 - Protejarea şi valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu pentru creşterea 

atractivităţii oraşului pentru turism şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
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Obiectivul nr. 3 - Menţinerea şi modernizarea profilelor industrie şi transporturi  

Obiectivul nr. 4 - Gestiunea eficientă a resursei teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe 

termen lung şi pentru evoluţii imprevizibile 

2.4.4 Elemente de mediu 

Obiectivul nr. 1 - Satisfacerea necesarului de spaţii verzi raportat la numărul de locuitori (26 mp / 

locuitor), cf. OUG 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia 

mediului 

Obiectivul nr. 2 - Protejarea habitatelor naturale valoroase şi a cadrului natural 

Obiectivul nr. 3 - Protejarea şi reabilitarea spaţiilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă 

Obiectivul nr. 4 - Reducerea emisiilor şi a factorilor de poluare, precum şi prevenirea riscurilor 

alunecărilor de teren şi al inundaţiilor  

Obiectivele şi măsurile propuse privind protecţia factorilor de mediu vor fi descrise detaliat în 

următoarele capitole ale acestui raport de mediu. 

2.4.5 Echipare edilitară 

Obiectivul nr.1 - modernizarea şi eficientizarea reţelelor edilitare 

Obiectivul nr. 2 - asigurarea echipării edilitare pentru zonele de urbanizare 

2.4.6 Circulaţie şi transporturi 

Obiectivul nr. 1 - Modernizarea, eficientizarea şi extinderea sistemului de circulaţie urbană 
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3 Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă a stării mediului în 

situaţia neimplementării proiectului PUG 

3.1 Starea actuală a mediului 

Starea actuală a factorilor de mediu este analizată, în acest raport de mediu, pe baza Rapoartelor 

existente privind starea mediului în judeţul şi municipiul Sibiu, cît şi monitorizările efectuate de 

Autoritatea Rutieră Română (ARR) ţinând cont de impactul prognozat al dezvolării ne-sistematizate a 

municipiului Sibiu. 

3.1.1 Descrierea amplasamentului 

Municipiul Sibiu este situat din punct de vedere geografic la intersecţia paralelei de 45
o
 48‟ latitudine 

nordică cu meridianul de 24
o
 09‟ longitudine estică, în plină zonă temperată şi aproape central, în 

cadrul României. 

 

 

Planșa nr. 10 – Amplasarea municipiului Sibiu, conform actualului PUG 

3.1.2 Aerul şi monitorizarea calităţii aerului 

3.1.2.1 Calitatea aerului în municipiul Sibiu 

Monitorizarea calităţii aerului în municipiul Sibiu se face de către Agenţia de Protecţie a Mediului 

(APM) Sibiu în două puncte: sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr.10 şi SC Compa SA str. 

Oţelarilor, nr. 10. 

În aceste puncte sunt amplasate staţii automate care analizează şi transmit valorile, cu frecvenţă orară, 

pentru următorii parametrii: SO2, NO, NOx, NO2, CO, O3, pulberi în suspensie cu particule >10µ 

(PM10).  
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Emisiilor combinate de compuşi organici volatili (COV) şi compuşi ai metalelor grele (ex. cupru, 

mangan, zinc, plumb, etc.) le sunt asociate cu două areale de suprafaţă mare, reprezentând cele două 

subdiviziuni ale Zonei Industriale Est:  

i) arealul corespunzator străzii H. Coanda, pe de o parte, cu spaţiile de producţie ale SC Compa SA, 

SC Krupp Bilstein SA, SC Sembraz SA şi SC Stirya Arcuri SA 

ii) arealul ocupat de SC Independenţa SA şi SC Hidrosib SA. La acestea se adaugă emisiile de COV 

de la SC Poliflex SRL, dar şi emisiile de solvenţi organici de la SC Hidrosib SA şi SC Solvosib SA.  

O sursă punctuală de astfel de emisii de ioni şi compuşi metalici cu COV este reprezentată de SC 

Flagav SA.  

Emisii de COV, fără a fi combinate cu ioni sau compuşi metalici mai provin de la surse disparate: SC 

Balanţa SA şi SC Pim SA, în zona Guşteriţa şi SC Rasital SRL, în zona Ţiglari. Ultimele două 

contribuind şi cu emisii solvenţilor organici.  

De menţionat ca cele trei surse de emisie sunt la distanţă în teritoriu de alte posibile surse de emisii 

(SC.PIM SA poate fi considerata în apropierea şantierului autostrăzii).  

Emisii de COV sunt asociate cu SC Steaua SA şi SC Bere Trei Stejari SA în zona Gării Sibiu, în 

apropierea imediată a zonelor ocupate de reţeaua de transport, contribuind la degradarea calităţii 

atmosferei. 

Procesul de producţie al SC Bere Trei Stejari SA este asociat cu poluare olfactivă periodică, deoarece 

se simt emanaţiile de la recipienţii de fermentaţie ai malţului. 

În această zonă se regăsesc valori depăşite la oxizi de sulf, azot şi carbon.  

Emisii de gaze gaze rare (He, Ar) sunt asociate cu spaţiile de producţie ale SC Hidrosib SA. 

3.1.2.2 Monitorizarea caliăţii aerului 

Vom încerca să prezentăm o sinoptică a calităţii aerului, în municipiul Sibiu ,începând cu anul 2005 

până în prezent. 

Poluarea atmosferică generată de traficul auto în municipiul Sibiu a fost monitorizată în perioada 2000 

– 2005 de către Autoritatea Rutieră Română (ARR), în colaborare cu APM Sibiu, în două puncte: 

Şoseaua Alba Iulia nr.40 şi Piaţa Unirii nr. 10.  

În anul 2005, acestora li s-a adăugat un nou punct de monitorizare situat pe Str. Constituţiei nr. 23. 

Indicatorul unic de monitorizare a imisiilor este concentraţia CO, rezultatele monitorizării pentru anul 

2005 fiind prezentate mai jos: 
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Tabel nr. 1 – Concentrație medie CO la nivelul municipiului Sibiu în anul 2005 

Concentraţie CO med

Ore Şoseaua Alba Iulia, nr. 40 Str. Constituţiei, nr. 23 Piaţa Unirii, nr. 10

1 1,39 1,40 2,43

2 1,16 1,39 2,21

3 1,05 1,32 1,94

4 0,95 1,14 1,61

5 0,86 1,07 1,38

6 0,85 1,05 1,19

7 0,93 1,09 1,17

8 1,12 1,31 1,41

9 1,29 1,47 1,57

10 1,52 1,55 1,99

11 1,70 1,62 2,18

12 2,13 1,67 2,25

13 2,39 1,68 2,27

14 2,55 1,63 2,29

15 2,71 1,52 2,23

16 2,74 1,26 1,92

17 2,77 1,10 1,84

18 2,77 1,03 1,64

19 2,70 1,04 1,71

20 2,36 1,16 1,98

21 2,19 1,23 2,19

22 2,05 1,29 2,36

23 1,80 1,36 2,45

24 1,59 1,40 2,50

 

Emisiile de gaze de eşapament sunt concentrate în zona marilor intersecţii, datorită traficului. Aceste 

intersecţii sunt:  

 Alba Iulia – Malului – Maramureşului – Autogării; 

 Piaţa Unirii; 

 Constituţiei – Bâlea – Bulevardul Spitalelor; 

 Mihai Viteazu – Calea Dumbrăvii; 

 Vasile Milea – Rahovei – Semaforului. 

Mai jos redăm valorile medii, maxime absolute şi minime absolute pentru perioada ianuarie – iunie 

2008, ale indicatorilor monitorizaţi de APM Sibiu, în cele două puncte, Hipodromului (SB1) şi Compa 

(SB2), comparativ cu valorile CMA stabilite în standardele de mediu în vigoare. 

Tabel nr. 2 – Valori monitorizare indicatori  Stația SB1 

Concentraţie SO2 (µg/m3) NO (µg/m3) NOX (µg/m3) NO2 (µg/m3) CO (mg/m3) O3 (µg/m3) PM10 (µg/m3)

MED 7,92 20,55 71,35 40,52 1,48 45,74 26,16

MAX 175,34 393,38 765,60 162,45 79,09 459,80 175,81

MIN 0,00 0,74 0,00 3,02 0,00 0,00 0,86

CMA 125 - 200 - 10 120 50

Indicatori monitorizaţi : SO2, NO, Nox, NO2, CO, CO, O3, PM 2,5, BTX

STAŢIA SB 1 - Sibiu

Staţie de fond urban

 

Tabel nr. 3 – Valori monitorizare indicatori Stația SB2 

Concentraţie SO2 (µg/m3) NO (µg/m3) NOX (µg/m3) NO2 (µg/m3) CO (mg/m3) O3 (µg/m3) PM10 (µg/m3)

MED 8,64 9,75 60,65 35,18 0,17 63,38 43,83

MAX 184,92 163,98 352,61 117,54 3,45 161,36 424,08

MIN 1,88 1,25 7,26 4,31 -0,01 -0,68 0,19

CMA 125 - 200 - 10 120 50

Staţie industrială

Indicatori monitorizaţi : SO2, NO, Nox, NO2, CO, CO, O3, PM 10, BTX

STAŢIA SB 2 - Sibiu
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Se observă că valorile medii şi minime nu depăşesc CMA, valorile maxime înregistrate nedepăşindu-le 

pe acestea, pentru toţi indicatorii măsuraţi. 

Conform Raportului privind Starea mediului în judeţul Sibiu, pe luna ianuarie anul 2010, rezultatele 

măsurătorilor continue cu transmisie automată, sunt următoarele: 

Grafic nr. 1 – Rezultate măsurători automate Stația SB 1 (ianuarie 2010) 

 

 

Grafic nr. 2 – Rezultate măsurători automate Stația SB 2 (ianuarie 2010) 
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Evoluţia indicelui general (conform Normativ din 02/07/2007, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 513 din 31/07/2007) de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului a 

municipiului Sibiu, în luna ianuarie este următoarea: 

 

Grafic nr. 3 – Indicele general de calitatea aerului Stația SB 1 (ianuarie 2010) 

 

 

Grafic nr. 4 – Indicele general de calitatea aerului Stația SB 2 (ianuarie 2010) 

 

3.1.3 Apa 

Monitorizarea calitatii apei implica monitorizarea tuturor elementelor incluse in subsistemele: ape de 

suprafata (rauri, lacuri), ape subterane si ape uzate. 
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3.1.3.1 Calitatea apei 
Acest spaţiu depresionar al Sibiului a fost intens modelat de artera hidrografică principală – Cibinul şi 

de afluenţii acestuia. Cibinul, amonte de Gura Râului, are un bazin hidrografic amenajat, procesele din 

albia minoră în aval de acesta fiind subordonate acestei retenţii, fluxului oscilant ca debit şi nivel în 

funcţie de volumul de apă eliberată din lac precum şi regimului hidric al scurgerii pe afluenţii 

Cibinului aval de lacul de acumulare. 

 

Râul Cibin este caracterizat, în funcţie de zona care o străbate, astfel: 

 Amonte baraj Gura Râului – apa s-a încadrat în limitele clasei a-I-a de calitate (conform Legii nr. 

310/2004, pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 , anexa 11); 

 Amonte Sibiu – apa s-a încadrat în limitele clasei a-II-a de calitate; 

 Mohu – apa s-a încadrat în limitele clasei a-III a de calitate; 

 Tălmaciu – apa s-a încadrat în limitele clasei a-II-a de calitate, îmbunătăţindu-se calitatea apei faţă 

de anul trecut când facea parte din clasa a III-a de calitate. 

 

În judeţul Sibiu, în cazul surselor de poluare punctiformă, ponderea cea mai mare aparţine unităţilor 

din domeniile gospodăriei comunale, industriei metalurgice neferoase şi zootehniei. Din analizele 

efectuate privind calitatea efluenţilor cu impact negativ asupra râurilor din judeţ, au fost puse în 

evidenţă principalele surse poluatoare din BH Olt şi BH Mureş, acestea fiind: SC Carmolimp SRL - 

complex zootehnic Veştem, SC Venturelli Prod. SRL Avrig, SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş, SC 

Apa Târnavei Mari SA Mediaş - sucursala Dumbrăveni, SC Sometra SA Copşa Mică, SC Apă-Canal 

SA Sibiu, Gospodărire Comunală şi Locativă- Consiliul Local Copşa Mică, indicatorii depăşiţi fiind: 

amoniu, fosfor, fluoruri, sulfuri, zinc, detergenţi, suspensii, CBO5. 

 

Analizată zilnic, calitatea apei potabile prezintă valori mici ale radioactivităţii beta-globale, situate în 

majoritatea cazurilor sub limita inferioară de detecţie a aparaturii. Valorile semnificative se află sub 

limita de 1000 Bq/ mc, stabilită prin legislaţia în vigoare (Legea apei potabile nr. 458/ 2002). 

3.1.3.2 Resursele de apă 
 

Municipiul Sibiu este străbătut de o reţea hidrografică principală cu debit permanent chiar în 

perioadele secetoase. Cibinul primeşte în intravilan doi afluenţi de dreapta, pârâul Trinkbach şi Valea 

Săpunului, cu care confluează aval de Guşteriţa, şi doi afluenţi de stânga, Rozbavul şi Pârâul 

Fărmândoala, confluenţele fiind situate între cartierele Terezian şi Guşteriţa.  

 

Regimul de alimentare şi cel de scurgere este dependent direct de condiţiile climatice ale regiunii de 

formare.  

Este necesar să menţionăm că râul Cibin a fost amenajat în amonte de localitatea Gura Râului (1973-

1980) prin construirea unui baraj de beton cu contraforţi, cu scopul principal de alimentare cu apă a 

Municipiului Sibiu şi a localităţilor din aria periurbană,  retenţia având şi un important rol 

hidroenergetic, de regularizare a debitelor şi de atenuare a undei de viitură în perioadele cu exces de 

precipitaţii. Ca urmare a acestei amenajări, regimul de scurgere pe râul Cibin în limitele administrative 

ale municipiului Sibiu s-a modificat, acesta fiind dependent de regimul de funcţionare al barajului şi 

de aportul reţelei hidrografice din aval de baraj. Înainte de amenajare, Cibinul avea un debit mediu 

multianual de 4,72 m
3
/s, iar în regim amenajat râul tranzitează un debit mediu multianual de 2,8 m

3
/s, 

cu valori variabile în funcţie de anotimp şi de regimurile de stocare/eliberare/uzinare a apei la baraj. 

Reţeaua hidrografică autohtonă podişului are o alimentare predominant pluvială. Aceasta tranzitează 

depresiunea în partea de nord a municipiului (Rozbavul, Valea Plopilor) şi colectează surplusul de apă 

subterană prelevat prin canalele de drenaj care împânzesc acest sector.  Valea Fărmândoala cu 

afluentul său Nepindoala şi Valea Pe Remeţi drenează partea vestică a Podişului Hârtibaciului, iar prin 
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caracterul lor puternic torenţial în timpul ploilor de primăvară - vară aduc un aport solid semnificativ 

în colector. 

Afluenţii de pe partea dreaptă au şi ei un regim de alimentare predominant pluvial. Pârâul Trinkbach a 

fost şi el amenajat prin amplasarea a patru baraje în Pădurea Dumbrava - Muzeul Satului, retenţiile 

având rol de agrement şi de regularizare a debitelor. La sud – sud- est, intravilanul este delimitat de 

Valea Săpunului - un canal alimentat din pârâul Şteaza aval de Răşinari, care transportă un debit de 

apă controlat.  

 

Lacurile sunt reduse ca număr, inegal distribuite în cadrul teritoriului administrativ al municipiului 

Sibiu si  fac parte din categoria lacurilor artificiale (create pe cale antropică).  

Lacul lui Binder (vezi foto 11 și 12) este situat în partea de nord-vest a oraşului, în cartierul ţiglari. 

Denumirea lacului şi a cartierului sugerează şi geneza antropică a acestui lac. Lacul are o suprafaţă de 

circa 7 ha, un perimetru de 1,6 km şi 10 m adâncime maximă si s-a format prin acumularea apelor 

meteorice şi a apelor din pânza freatică a şesului aluvial de la nord de Sibiu în excavaţiile antropice de 

exploatare a argilei realizate la începutul secolului al XX-lea pentru fabricarea cărămidei şi ţiglei.  

 

A doua categorie, o constituie lacurile de acumulare amenajate prin  bararea cursului Văii Aurii 

(Trinkbach) din Muzeul Civilizaţiei  Populare (16 ha), Grădina zoologică şi din amonte de Cabanei 

Valea Aurie. Aceste lacuri au o funcţie principală de regularizare a debitelor şi atenuare a viiturilor 

precum şi o funcţie de agrement. 

 

Importante rezerve de apă freatică sunt prezente în depozitele de terasă sub forma unor lentile, a căror 

acumulare este favorizată de componenta lutoasă- argiloasă în care sunt înglobate pietrişurile de 

terasă. Adâncimea acestora variază, de la 2 - 3 m la 15 - 16 m. La contactul luncă – terasă, sau la 

contactul dintre două terase succesive, pe frunţile teraselor aceste ape freatice apar la suprafaţă sub 

forma de izvoare, care întreţin suprafeţe mlăştinoase în afara oraşului. Apele freatice cantonate în 

treapta piemontană se gasesc la adâncimi de circa 18 - 20 m şi pot constitui alături de cele de terasă 

surse de alimentare cu apă a oraşului.  

3.1.3.3 Alimentarea cu apã, canalizarea menajerã şi pluvialã 

SC APĂ - CANAL SA Sibiu, înfiinţată în septembrie 1998, asigură serviciile de alimentare cu apă şi 

canalizare în Municipiul Sibiu, precum şi activităţi de distribuţie de apă în staţiunea Păltiniş, livrare 

apă  potabilă în localităţile Şura Mică şi Ocna Sibiului, epurare a apelor uzate provenite din 

Municipiul Sibiu şi oraşul Cisnădie. 

 

Alimentarea cu apă a Municipiului Sibiu, se efectuează din: 

 două surse subterane (Şteaza şi izvoare Păltiniş); 

 trei surse de suprafaţă (baraj cu priză la Gura Râului, baraj cu acumulare Gura Râului şi priză - 

canal de fugă Centrala Hidroelectrică Sadu II pe râul Sadu). 

 

Alimentarea cu apă a Municipiului Sibiu s-a făcut din surse care au depins ca mărime de dezvoltarea 

socio-economică a Sibiului. Prima sursă de apă în alimentare a fost amplasată în aval de localitatea 

Răşinari, din lunca Ştezii, care ulterior a fost completată cu captarea din izvoarele din Păltiniş. După 

1975, debitele asigurate din sursele existente au devenit insuficiente, fiind identificată o nouă sursă de 

alimentare, râul Cibin, în amonte de localitatea Gura Râului. Astfel, s-a proiectat şi executat barajul de 

beton, ca acumulare permanentă, la 25 km amonte de Sibiu, cu un volum de 15,5 milioane metri cubi 

de apă, care poate livra Sibiului şi localităţilor limitrofe un volum de circa 50 milioane metri cubi 

anual. Apa prelevată, din lacul de acumulare, îndeplineşte condiţiile de calitate necesare potabilizării şi 

reprezintă o sursă de apă sigură pentru municipiul Sibiu şi localităţile limitrofe. În stare brută, apa este 

transportată prin două conducte cu Ø1000 şi Ø600 până la staţia de tratare Poplaca şi de acolo, 

gravitaţional, la consumatori. 
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S-a identificat ca sursă suplimentară de alimentare, în rezervă, râul Sadu, fiind executate în acest sens 

o captare şi o aducţiune pe acest curs. Ca sursă, pentru viitor, este posibilă o nouă acumulare pe unul 

din afluenţii Oltului. 

 

Transportul apei se realizează prin conducte de aducţiune în lungime totală de 75,345 km, având 

diametre cuprinse între 250-1.200 mm. 

Tratarea apei se realizează în Staţia de Tratare ST1 Calea Cisnădioarei pentru apele ce provin din 

sursele subterane şi Staţia de Tratare ST2 Dumbrava pentru apele din sursele de suprafaţă, cu o 

capacitate totală de tratare de 1.560 l/s. 

Staţia de Tratare Sibiu Sud ST3 se află în construcţie, fiind proiectată pentru o capacitate de tratare de 

400 l/s. 

Pentru compensarea variaţiilor de consum din  reţeaua de distribuţie, păstrarea rezervei de incendiu, a 

rezervei necesare în caz de avarie pe aducţiuni şi realizarea procesului de dezinfecţie al apei, există 

şapte rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală de 34.200 mc. 

Reţeaua de distribuţie este compusă dintr-un complex de conducte cu diametre cuprinse între 50 – 

1.000 mm, executată din următoarele materiale: 65 % fontă, 20 % oţel, 2,5 % azbociment, 10 % tuburi 

de beton şi 2,5 % polietilenă. În reţeaua de distribuţie funcţionează şapte staţii de pompare, cu 

rezervoare tampon, grupuri de pompare şi recipienţi de hidrofor. Distribuţia se realizează prin 314,674 

km de reţele. 

 

Sistemul de canalizare al Municipiului Sibiu cuprinde reţeaua de canalizare în lungime totală de 

252,248 km, din tuburi de beton, majoritatea în sistem unitar pentru ape uzate menajere şi pluviale. Pe 

malul stâng al râului Cibin reţeaua este construită în sistem separativ, dar lungimea colectoarelor 

pluviale reprezintă o mică parte din total. În zona spitalului judeţean nu există nici infrastructură de 

canalizare corespunzătoare, astfel că apele reziduale ajung direct sau indirect în râul Cibin. 

 

Pentru evacuarea apelor uzate din zona malului stâng al râului Cibin, funcţionează patru staţii de 

pompare, cu o capacitate totală instalată de 1 500 mc/h. Apele uzate sunt transportate la staţia de 

epurare printr-un canal colector principal, în lungime de 5,3 km (Statia de epurare a apei uzate din 

Sibiu a fost reabilitata cu 9,39 milioane euro, iar fondurile au fost asigurate de Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, printr-un program ISPA). 

Epurarea apelor uzate se realizează la staţia de epurare Şelimbăr, realizată în 1970 şi compusă dintr-o 

treaptă de epurare mecanică, cu o capacitate de 1.500 l/s şi o treaptă biologică cu o capacitate de 1.000 

l/s. 

3.1.4 Solul 
 

Tectonica Depresiunii Sibiului şi a oraşului Sibiu este simplă şi caracteristică zonelor stabilizate. 

Investigaţiile geofizice au evidenţiat, în zona Sibiului şi a împrejurimilor o anomalie gravimetrică ce 

corespunde unei ridicări a fundamentului. Pe baza rezultatelor seismometrice se poate explica şi 

hidrografia regiunii. Astfel, Cibinul este forţat să ocolească ridicarea de la Sibiu şi împiedicat să se 

îndrepte spre nord de către obstacolul format de legătura dintre Ocna Sibiului şi Daia, astfel încât este 

nevoit să-şi croiască drum în lungul sinclinalului Şura Mică – sud de Guşteriţa, îndreptându-se spre 

sud către Olt. Fundamentul geologic al spaţiului depresionar peste care se extinde teritoriul 

administrativ al Municipiului Sibiu este alcătuit din şisturi cristaline (identificate prin foraje la o 

adâncime de 1500 m) şi este acoperit cu o cuvertură groasă alcătuită din depozite sedimentare mio-

pliocene şi cuaternare. Prelungirea cristalinului Carpaţilor Meridionali în fundamentul Depresiunii 

Transilvaniei este evidenţiată în apropierea Municipiului  Sibiu prin măgurile cristaline care ies la zi la 

limita sudică şi sud-vestică a depresiunii: Cisnădioara, Măgureaua Poplaca, Dealul Zidul. 

 

Din punct de vedere seismic teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu se înscrie într-o zonă cu 

intensitate seismică scăzută spre moderată (7 scara MSK). Având în vedere zonarea seismica conform 
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SR 11100 – 1:1993 (Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei) conform căreia 

intensitatea seismică care se poate atinge la nivelul ţării noastre este de 6 si 9 pe scara MSK, regiunea 

geografică în care este amplasat Sibiul se caracterizează prin risc seismic scăzut, cu o perioadă medie 

de revenire de  minim 50 ani ceea ce nu ridică probleme majore din punct de vedere al expunerii la 

riscul seismic  a construcţiilor civile, a obiectivelor industriale  sau a infrastructurii de transport de 

toate tipurile (căi de comunicaţie, transport special prin conducte etc.).  

3.1.4.1 Tipuri de relief 
 
(Sinteză după Studiu de Fundamentare în Domeniul Mediului al Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu 2009, Subcapitolul - 
1.2.2.1. Tipuri genetice de relief, pus la dispoziţie de Primăria Sibiu şi parte integrantă din proiectul PUG) 

Morfologia teritoriului înscris municipiului Sibiu şi ariei sale periurbane aparţine treptei 

morfogenetice depresionare submontane şi podişului, diferenţiată funcţional în raport de formele de 

relief. La nivelul întregii Depresiuni a Sibiului, dar mai cu seamă în limitele administrative ale 

Municipiului Sibiu, se înregistrează o asimetrie netă a reliefului impusă de  tendiţa de deplasare a 

Cibinului spre nord şi nord-est, fapt pus în evidenţă pe dreapta râului de  scăderea altitudinală sub 

forma unor trepte a formelor de relief (dealuri submontane, piemonturi, terase, luncă) şi pe stânga 

râului de râpa de împingere a Podişul Hârtibaciului, afectată de procese gravitaţionale. 

 

Dealurile submontane ale Cisnădioarei, bine împădurite, se desfăşoară la sud de Valea Sevişului şi 

sunt rezultatul fragmentării unui piemont. Prezintă caracterele unei regiuni deluroase, cu altitudini de 

500 - 600 m şi cu văi puternic adâncite, rezultând o energie de relief de circa 100 - 150 m. Altitudinea 

scade de la sud-vest spre nord-est, acestea dominând şesul aluvial al Sevişului cu care vine în contact 

direct şi Piemontul Cibinului de la nord de aceasta. 

 

Piemontul Cibinului se desfăşoară la nord de Valea Sevişului şi coboară altitudinal până la 500  şi 

chiar 470 m, având caracterul unei suprafeţe slab înclinate cu extensiune mare (lăţime de 0,5 - 2 km) 

care face racordul cu terasa superioară a Cibinului. Din punct de vedere morfogenetic este un piemont 

de acumulare rezultat în urma descărcării la ieşirea din munte a unui con de mari dimensiuni. Este 

alcătuit din materiale erodate şi transportate de către Cibin (pietrişuri puternic rulate, alterate, 

înglobate într-o masă nisipoasă) cu o structură torenţială a depunerilor succesive, acoperit de o 

cuvertură groasă (1,5 – 2 m) de luturi argiloase şi nisipuri lutoase, care conferă versanţilor o 

morfodinamica accentuată. Trecerea spre terasele Cibinului este insesizabilă şi este marcată de un 

glacis continuu cu pante slabe (2 – 5
o
). 

 

Terasele Cibinului  în număr de trei au o dezvoltare maximă şi pot fi urmărite cu uşurinţă pe partea 

dreaptă a râului şi mai puţin pe stânga. Podurile au înclinare slabă 0 – 3
o
 şi extensiune mare pe partea 

sudică a Cibinului, sub forma unor câmpuri larg evazate spre nord, sub formă de evantai. Podurile 

teraselor au o stabilitate accentuată comparativ cu frunţile de terasă, care au pante accentuate (peste 

20
o
 şi sunt fragmentate de o reţea de văi cu caracter temporar al scurgerii. În deschiderile teraselor pot 

fi identificate orizonturi groase de pietrişuri mărunte, şi pietrişuri grosiere, foarte bine rulate, nisipuri 

grosiere şi marne nisipoase, într-un amestec lutos-argilos şi nisipos-lutos care întreţine umezeala la 

suprafaţă şi împiedică drenajul intern din depozitele de terasă.  

 

Terasa 1 – a are o altitudine absolotă de 405 - 410 - 418 m şi este suspendată faţă de Cibin cu 5 - 10 m. 

Lăţimea ei este mult mai redusă comparativ cu celelalte două nivele, iar trecerea la nivelul de luncă al 

Cibinului este foarte greu de sesizat datorită modificărilor antropice. Ea este foarte bine reprezentată 

pe partea dreaptă a Cibinului, între limita vestică a extravilanului şi cotul Cibinului de la Turnişor, de 

unde se insinuează spre est, cuprinzând o parte a  Cartierului Ştrand, o parte a Sibiului Vechi, parţal 

Cartierul Lupeni, Lazaret şi zona industrială sud-est Broscărie). Pe partea stângă a Cibinului această 

terasă se regăseşte în Turnişor - Şoseaua Alba Iulia - Frigoriferului, continuându-se cu cea mai mare 

parte a Cartierului Terezian. La nivelul acestei terase este amplasată  calea ferată şi cea mai mare parte 
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din Şoseaua naţională (aceasta coboară insesizabil uneori la nivelul luncii, iar alteori urcă la nivelul 

celei de a doua terase). 

 

Terasa a 2-a are o altitudine absolută de 420 - 435 m şi un pod cu extensiune mare (0,5 - 2,5 - 3 km 

lăţime), fiind suspendată faţă de albia Cibinului cu 15 – 25 m. Acest nivel de terasă este foarte bine 

reprezentat în cadrul teritoriului administrativ al oraşului Sibiu, la nord –est de Cartierul Turnişor şi 

nord de Valea Cibinului, la nivelul acesteia fiind amplasat aeroportul, zona industrială Sibiu Vest, 

şoseaua naţională DN1 şi europeană E 81, precum şi drumul de legătură Sibiu - Şura Mică până în 

Dealul Cucului (vezi foto 9 și 10). Pe partea dreaptă a Cibinului, această terasă este slab reprezentată 

între Valea Poplaca şi extremitatea vestică a Cartierului Poplaca, însă ea este foarte bine reprezentată 

în perimetrul intravilan al oraşului Sibiu, cea mai mare parte a acestuia desfăşurându/se la nivelul 

acestei terase (Hipodrom, Calea Dumbrăvii, Calea Victoriei, Centrul istoric al oraşului, Vasile Aron). 

În perimetrul intravilanului, această terasă este fragmentată, ca şi cea superioară,de Valea Aurie, în 

lungul căreia Parcul Sub Arini penetrează sub forma unei zone verzi compacte până aproape în centrul 

oraşului. Deşi, datorită intervenţiei antropice deosebit de intense,  această terasă nu îşi mai păstrează 

caracterul natural, ea poate fi recunoscută cu uşurinţă în peisajul urban prin structura cartierelor şi a 

tramei stradale.  

 

Terasa a 3-a are o altitudine de 450 - 475 m, fiind suspendată faţă de albia Cibinului cu  50 - 60 - 70 

m. O bună parte a teritoriului extravilan al oraşului Sibiu din partea de sud - sud-vest se află situată la 

nivelul podului acestei terase, care se continuă şi cuprinde extremitatea vestică a cartierelor Valea 

Aurie, Calea Poplăcii şi extremitatea estică a Pădurii Dumbrava şi Calea Dumbrăvii până la cimitir. 

Această terasă este fregmentată aproape median pe direcţia sud-vest – nord-est de Pârâul Valea Aurie, 

care de la podul de pe Strada Argeşului se continuă spre aval şi fragmentează nivelul  celei de a doua 

terase a Cibinului.  

 

Lunca Cibinului şi şesul aluvial al afluenţilor acestuia constituie treapta cea mai joasă din punct de 

vedere altitudinal, fiind supuse în permanenţă ritmului anotimpual al scurgerii râurilor dar şi unor 

fenomene accidentale care se produc în albii, respectiv inundaţii şi scăderi puternice de nivel. Lunca 

Cibinului este foarte larg extinsă la vest de Turnişor şi în Cartierul Ştrand, unde atinge lăţimi de 0,5 - 1 

km. Panta este foarte redusă (0 – 2°) iar altitudinea luncii scade în sensul de curgere a Cibinului, 

aceasta insinuându-se în lungul râului de la altitudini de  410 - 418 m  în partea de vest amonte de 

Turnişor şi coborând treptat până la 396 m – 405 m în partea de sud-est a oraşului. Lunca este 

dezvoltată foarte bine pe ambele părţi ale Cibinului în sectorul vestic. Aval de Guşteriţa, lunca 

Cibinului este asimetrică, cu dezvoltare maximă pe partea dreaptă, unde pe alocuri depăşeşte 1 km 

lăţime şi cu dezvoltarea unei fâşii late de numai 100 - 300 m pe partea stângă, la baza versantului 

abrupt al Podişului Hârtibaciului. Şi în acest sector surplusul de umezeală datorat pânzei freatice 

favorizează igrasia clădirilor, iar în extravilan utilizarea sub formă de fâneaţă. La nord de Sibiu se 

desfăşoară şesul aluvial al Rozbavului, Văii Popilor şi Văii Hamba. Acestea formează o arie de 

convergenţă hidrografică  între Cartierul Tineretului şi Cartierul Guşteriţa. Se prezintă sub forma unui 

câmp larg deschis spre nord, cu altitudini de 405 - 410 - 414 m şi cu pante foarte reduse (0 -  2
o
), ceea 

ce împiedică drenajul suprafeţelor şi stagnarea apelor meteorice. De asemenea solurile gleice, cu un 

regim percolaţie scăzut favorizează menţinerea aproape de suprafaţă a apelor freatice. 

 

Podişul Hârtibaciului este reprezentat pe teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu printr-un abrupt 

de eroziune (front de cuestă) care mărgineşte depresiunea Sibiului la est, respectiv interfluviul care 

aliniază pe direcţie nord-vest – sud-est Dl. Hâia (528 m) – Dl. Padina Goală (538,6 m) – Dl. Pădurii 

(598 m) - Dl. Galben – Capul Dealului - Dealul Bucăţii (508 m). Acest aliniament domină lunca 

Cibinului cu 150 - 175 m şi este dublat la limita nord-estică a teritoriului de culmi deluroase cu 

orientare nord-sud impusă de fragmentarea exercitată de afluenţii din podiş ai Cibinului: Dealul lui 

Gumuşel, Dl. Cocoşului (621 m), Dealul La Tablă (642 m). Versanţii sunt modelaţi prin deplasări 

gravitaţionale de tipul prăbuşirilor, alunecărilor profunde şi superficiale, procese de ravenare, 
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torenţialitate şi spălare în suprafaţă, care în mare măsură au contrubuit şi contribuie la formarea şi 

evoluţia glacisului deluvio-coluvial de la bază. Acesta este dispus sub forma unei fâşii aproape 

continui între Viile Sibiului şi limita sud-estică a teritoriului, având o lăţime de circa 80 - 150 m şi 

pante de 10 – 2
o
, care scad spre contactul cu lunca Cibinului. Este alcătuit din depozite argiloase şi 

argilo-nisipoase cu grad ridicat de instabilitate, provenite în urma meteorizării, eroziunii şi retragerii 

versantului abrupt al podişului şi acumulate la baza cuestei pe grosimi de circa 5 - 6 m, având aspectul 

unei terase înclinate spre albia Cibinului. La nivelul acestui glacis şi în lunca Cibinului este situat 

cartierul Guşteriţa. 

3.1.4.2 Monitorizarea calităţii solului  
 

Calitatea solului, la nivelul municipiului Sibiu, este monitorizată permanent de APM Sibiu. 

Concentraţia de Pb, Zn, Cd, Cu şi valoarea pH-ului în sol, în cele 7 puncte de monitorizare a calităţii 

soluluiale APM, comparativ cu pragurile admisibile stabilite de Ord. 765/1997. 

Sunt prezentate în tabele măsurătorile efectuate în iunie 2007: 

 

Tabel nr. 4 – Monitorizarea calității solului (iunie 2007) 

 

Punct monitorizare  Nivel adâncime pH Pb Cd Zn Cu

(cm) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)  (mg/kg)

Pădurea Poplaca 0-20 5,5 2.50 0.00 15.25 6.75

Pădurea Poplaca 20-40 5,5 2.75 0.00 19.5 6.5

Intersecţie Poplăcii - Cristian 0-20 6,5 0,00 0.00 7.75 1.75

Intersecţie Poplăcii - Cristian 20-40 6,5 "44.25 0.00 1198.5 30.5

Poligrafie 0-20 6,0 0.75 0.00 14.5 4.25

Poligrafie 20-40 6,5 18.75 0.00 43.25 11.25

Spital Municipal 0-20 6,5 32.75 0.00 111 21.5

Spital Municipal 20-40 6,5 33.75 0.00 83.5 22.5

Hotel Continental 0-20 6,0 15.75 0.00 66 14.8

Hotel Continental 20-40 6,5 5.75 0.00 371 8.5

Intersecţie Semaforului - Rahovei 0-20 6,5 0.00 0.00 12.75 2.25

Intersecţie Semaforului - Rahovei 20-40 6,5 7.50 0.00 50 12.5

Sediul A.P.M. 0-20 7,0 17.75 0.00 73.5 16

Sediul A.P.M. 20-40 6,5 0.00 0.00 20.75 6

6.5 250 5 700 250PRAGURI DE ALERTA CONFORM ORD. 756/1997

MONITORIZAREA SOLULUI

 
Se observă în două situaţii, depăşiri uşoare ale valorilor maxime admise la indicatorii privind Zn şi pH.   

3.1.5 Clima 
 

Sibiul este amplasat într-o regiune cu climat temperat-continental moderat. Pe acest fond, relieful este 

factorul principal de diferenţiere a valorilor elementelor climatice. Având în vedere poziţia geografică 

la contactul dintre munte şi podiş, desfăşurarea pe trepte altitudinale şi mularea depresiunii 

submontane, teritoriul municipiului Sibiu se caracterizează prin prezenţa a două tipuri de topoclimate 

complexe: topoclimatul complex depresionar şi topoclimatul complex de podiş. 

 

Principalele elemente climatice care caracterizează teritoriul  municipiului Sibiu sunt următoarele 

(valori obţinute prin prelucrare după datele climatice pe un şir de observaţii realizate  pe perioada 1901 

– 2000  la staţia meteorologică Sibiu, cu restrângere pentru unii parametri la observaţiile din iltimii 30 

de ani): 
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 Temperatura medie multianuală: 8,9 º C cu o amplitudine medie de 23 º C, cu valori medii a lunii 

celei mai reci – ianuarie, de -4,4 º C şi a lunii celei mai calde – iulie, de 19,5 º C; 

 Temperatura maximă absolută: 39,5 (7.IX.1946);  (valoarea de 37,5 º C  s-a produs relativ recent la 

25. VII. 1997); 

 Temperatura minimă absolută: -31,8 (23. I. 1963); (-28,1º C produsă în ultimii 30 de ani 13. I. 

1985); 

 Nebulozitatea – media multianuală a ultimilor 30 de ani: 6,0; 

 Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor: 649 mm/an; 

 Maxima absolută în 24 ore produsă în ultimii 20 ani este de 70,4 l/m
2
 produsă la data de 

18.VI.1998; 

 Umezeala  relativă a aerului atmosferic – valoarea medie multianuală pe ultimii 30 de ani este de 

81%. 

 Durata medie posibilă cu îngheţ  este de 184 zile pe an, cu atingerea unei valori extreme de  210 

zile cu îngheţ  în iarna 1991-1992; 

 Frecvenţa mare a calmului atmosferic - 60 % din an. 

3.1.6 Fauna 

Pe lângă elementele de floră şi de faună europeană aici se găsesc elemente (specii de plante şi animale 

/insecte) caracteristice stepelor pontice din estul Europei, considerate a fi rămăşiţe ale unor stepe 

diluviale sau a perioadei postglaciare termice. 

În Pădurea Dumbrava trăiesc mamiferele: căpriori, veveriţe, arici, mistreţi, şoareci, pârşi, vulpi şi 

următoarele păsări: piţigoiul mare, mierla, presura, ciocănitoarea mare, gaiţa, turtureaua, bufniţa, 

pupăza, cucul, cinteza, sticletele, vrabia, corbul şi un număr foarte mare de specii de insecte şi alte 

nevertebrate terestre. 

Multe dintre speciile de plante citate constitue baza nutritivă pentru insecte deosebite, importante nu 

numai pentru zona Sibiului, ci remarcabile în general din punct de vedere biogeografic. Dintre acestea 

amintim doar câteva, lista lor putând fi completată cu multe alte specii. 

Dintre insecte /coleoptere menţionăm ca deosebite: Lucanus cervus (rădaşca); Cerambyx cerdo 

(croitorul mare al stejarului); Argoptochus periteloides (curculionid descris de entomologul sibian C. 

Fuss); Stenodera caucasica (Meloidae); Meloe hungarus (Meloidae); Copris lunaris (Scarabaeidae); 

Potosia hungarica (Scarabaeidae); Perotis lugubris (Buprestidae). 

 

Dintre lepidoptere sunt de remarcat: 

Fluturi de zi:Zerynthia polyxena (cu unicul loc pe panta nordică a Padinei Goale pe specia de plante 

Mărul lupului Aristolochia pallida-foarte rară în zonă); Limenitis populi; Apatura ilia; Lopinga achine; 

Pyrgus sidae; Pseudophilotes schiffermuelleri Fluturi de noapte: Saturnia pavonia; Chariclea delphinii 

( Noctuidae).  

3.1.7 Flora 

Flora prezintă o mare varietate de habitate (pajişti, tufişuri, păduri). Habitate xerofile şi xero-mezofile 

(ochiuri de stepă) cu specii caracteristice. Cele mai reprezentative fitocenoze aparţin asociaţiilor Carici 

humilis-Brachipodietum, Medicagini-Festucetum valesiacae, Stipetum pulcherrimae, Amygdaletum 

nanae, Pruno-Cerasietum fruticosae.  

Dintre rarităţi menţionăm: Adonis vernalis, Allium ammophilum, Allium flavum, Amygdalus nana, 

Astragalus austriacus, Astragalus monspessulanus, Centaurea atropurpurea, Cephallaria uralensis, 

Cerasus fruticosa, Cirsium pannonicum, Crambe tataria, Dictamnus albus, Echium russicum, Iris 

hungarica, Iris pumila, Jurinea mollis, Jurinea simonkaiana, Onosma pseudarenaria, Pulsatilla 
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montana, Salvia austriaca, Salvia nutans, Salvia transsilvanica, Silene bupleuroides, Stipa pulcherrima, 

Stipa stenophylla, Vinca herbacea. 

Achillea asplenifolia, Allium angulosum, Carex melanostachya, Carex panicea, Clematis integrifolia, 

Galium rubioides, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Iris spuria, Juncus 

subnodulosus, Oenanthe banatica, Orchis elegans, Orchis incarnata, Plantago maxima, Sanguisorba 

officinalis, Veronica longifolia, Viola stagnina.  

Blysmus compressus, Butomus umbellatus, Carex melanostachya, Fritillaria meleagris, Iris sibirica, 

Utricularia vulgaris ş.a. 

Rarităţi din flora României precum migdalul pitic, vişinelul, ruscuţa de primăvară, frăsinelul, coliliile 

ş.a. Speciile Echium russicum şi Crambe tataria sunt înscrise în anexele Directivei Habitate a CEE. 

Spaţii de agricultură tradiţională, pajişti şi îndeosebi fâneţe naturale nealterate sau puţin modificate în 

structura lor floristică. 

Peisaje colinare foarte diversificate cu variate elemente structurale (păduri, tufărişuri, vechi terase de 

vii, pajişti de diferite tipuri) fiind rezultatul îmbinării reliefului, a vegetaţiei naturale şi a activităţilor 

tradiţionale, extensive ale omului de alungul secolelor.  

Există puţine locuri în zona colinară din sudul Transilvaniei, unde se găseşte de exemplu migdalul 

pitic (Amygdalus nana) şi vişinelul pitic (Cerasus fruticosa), ambele elemente de silvostepă, ele fiind 

bine prezente formând comunităţi de plante bine închegate în zona Guşteriţei pe Padina Goală, Padina 

Tiişelului şi spre Fântâna Rece.  

Multe dintre speciile de plante citate constitue baza nutritivă pentru insecte deosebite, importante nu 

numai pentru zona Sibiului, ci remarcabile în general din punct de vedere biogeografic. Dintre acestea 

subliniem prezenta unor coleoptere şi lepidoptere rare. 

Specii unicat precum pătlagina uriaşă (Plantago maxima) aflată aici în singurul loc din Romania şi trei 

specii de orhidee.  

Pajişti de luncă cu fitocenoze higrofile şi hidrofile. Asociaţiile caracteristice sunt Agrostietum 

stoloniferae, Alopecuretum pratensis, Eleocharietum palustris, Festucetum pratensis, Phragmitetum 

australis, Typhaetum latifoliae ş.a.  

3.1.7.1 Parcul natural Pădurea Dumbrava Sibiului 

Pădurea Dumbrava Sibiului se află situată în Depresiunea Sibiului, la contactul dintre cristalinul 

Munţilor Cindrel şi sedimentul depresiunii propriu-zise şi ocupă în prezent câmpia piemontană şi 

piemontul colinar, situate în partea de sud-vest a oraşului Sibiu. 

Pădurea Dumbrava Sibiului ocupă o suprafaţă de 974,9 ha fiind  situată la sud-vest de municipiul 

Sibiu la o altitudine cuprinsă între 433,5 m. şi 604,5 m. (Dealul Obrejii). Teritoriul pădurii Dumbrava 

Sibiului este cantonat pe partea terminala a glacisului piemontan al Răşinarilor acoperind bazinul 

hidrografic al pârâului Valea Aurie şi cele două interfluvii ce separă Valea Aurie de râul Cibin şi de 

pârâul Seviş. Pădurea este delimitată spre nord şi nord-vest de lunca râului Cibin (păşuni, terenuri 

agricole, şoseaua Sibiu-Poplaca) şi spre sud, sud-vest şi sud-est de comunele Poplaca şi Răşinari. Spre 

est şi sud-est, prin lunca pârâului Seviş (păşuni şi terenuri agricole) se învecinează cu gorunetul din 

Pădurea Cisnădioarei şi subunităţile sale: Catrina şi Dumbrava Mică. La nord-est pădurea pătrunde 

până în zona cartierului Valea Aurie al municipiului Sibiu, fiind continuată de parcul “Sub Arini”. 

Structura verticală este relativ simplă. Pe lângă Quercus robur ca edificatoare principală, înălţimea 

medie a arborilor fiind de (12) 15-20 (25) m, în porţiunile de pădure tânără se găsesc infiltraţii 

puternice de Carpinus betulus care alcătuieşte un subetaj (e3) cu o înălţime de (5) 8-10 (12) m, 

devenind codominantă şi uneori chiar dominantă. De altfel, în locurile cu drenaj deficitar, mai ales în 
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expoziţii nordice se semnalează prezenţa mai mare a carpenului, care se înmulţeşte repede în locurile 

unde stejarul a fost rărit. Pe lângă aceste două specii se găsesc şi alte specii de amestec ca: Cerasus 

avium, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus minor, Populus tremula şi altele, 

care nu ajung însă la proporţiile şi nici la importanţa pe care le au în componenţa pădurilor de stejar 

din regiunile de dealuri din podişul Transilvaniei, ci sunt de importanţă subordonată.  

Pe alocuri mai pot fi întâlnite Quercus petraea şi specii de Salix. Unele locuri, mai ales în urma 

defrişărilor, au fost împădurite cu răşinoase: Picea excelsa, Larix decidua şi Pinus sylvestris; pentru 

pin, staţiunile fiind favorabile dezvoltării, acesta are cea mai mare întindere în enclave din diferite 

puncte ale pădurii. 

Stratul de arbori este bine dezvoltat, închegarea coronamentului variind între 0,5 şi 0,9 iar diametrul 

arborilor variază între (25) 30 - 40 (50) cm. 

În stratul arbustiv (E2) edificatoarele principale sunt Crataegus monogyna şi Lygustrum vulgare, de 

asemenea, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica şi Cornus sanguinea, specii cu punctul de greutate în 

cadrul asociaţilor din ordinul Prunetalia spinosae. Mai apar în stratul arbustiv Rosa canina, Frangula 

alnus, Viburrnum lantana. În locurile defrişate aflate în stadiul de reîmpădurire se instalează tufărişuri 

de Coryllus avellana. 

Semnificativă în combinaţia de specii caracteristice este Festuca heterophylla, specie mezoxerofilă, 

oligo–mezotrofa, moderat acidofilă care dă un aspect caracteristic fitocenozelor cu Quercus robur, mai 

ales în partea dinspre lunca pârâului Seviş a pădurii Dumbrava. Apropierea faţă de pădurile de 

Quercus petraea din Depresiunea Sibiului este indicată şi de specii caracteristice pentru clasa 

Quercetaea Pubescenti - Petraeae, la care se mai ataşează un grup de specii răspândite  mai mult în 

bordurile termofile ale pădurii, fiind intercalate între acestea şi pajişti. Astfel, la marginea spre pârâul 

Seviş şi în staţiunile cu uşoară înclinare spre sud, se instalează sub formă de bandă îngustă cenoze care 

se încadrează alianţei Geranion sanguinei. 

Mai puţin frecvente sunt specii de Carpinion, respectiv de Carpinion dacicum. În afară de esenţele 

lemnoase Carpinus betulus şi Cerasium avium, răspândite mai mult în asociaţiile aparţinând la Fagion, 

respectiv Carpinion, în stratul ierbos apare Melampyrum bihariense şi Crocus banaticus, care dă pe 

alocuri un aspect autumnal caracteristic, iar foarte rar apare Silene dubia. Larg răspândite sunt însă 

speciile mezofile frecvente în toate pădurile de foioase, specii caracteristice pentru clasa Querco - 

Fagetea ca: Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Fragaria vesca, Poa nemoralis, Viola 

reichenbachiana, Galium schultesii, etc). 

Pe cursul Văii Aurii sunt bine dezvoltate arinişurile Aegopodion - Alnetum, 1961, sub formă de 

tufişuri şi arborete, având ca dominantă pe Alnus glutinosa şi Aegopodium podagrariae. Mai apar şi 

specii de Rhamnus catharctica, Cornus sanguinea, Evonymus europaea, Crataegus monogyna, etc. Ca 

însoţitoare se pot cita speciile Rudbeckia laciniata, Salix fragilis, Sambucus nigra, Salix capraea şi 

altele. 

3.1.8 Biodiversitatea 

Biodiversitatea în mediu urban este în general caracterizată de specii comune, fără o valoare deosebită. 

Însă la nivelul municipiului Sibiu întilnim mai multe arii naturale deosebite şi zone protejate. De aceea 

vom descrie detaliat flora şi fauna din aceste areale. 

Trebuie menţionat că au fost realizate studii de specialitate în acest sens. Informaţiile ce vor urma sunt 

sintetizate din studiile puse la dispoziţie de Primăria Sibiu. 
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3.1.8.1 Arii naturale propuse pentru a fi protejate 
 

 
Planşa nr. 11 – Zone protejate  

Pajişti şi tufişuri de pe dealurile Văii Fărmăndoala şi afluenţi-Guşteriţa: Padina Goală, Padina 

Tiişelului, Fântâna Rece ş.a. prezintă un peisaj mozaicat cu mare varietate de habitate (pajişti, tufişuri, 

păduri), xerofile şi xero-mezofile (ochiuri de stepă) cu specii caracteristice. Cele mai reprezentative 

fitocenoze aparţin asociaţiilor Carici humilis-Brachipodietum, Medicagini-Festucetum valesiacae, 

Stipetum pulcherrimae, Amygdaletum nanae, Pruno-Cerasietum fruticosae. Dintre rarităţi menţionăm: 

Adonis vernalis, Allium ammophilum, Allium flavum, Amygdalus nana, Astragalus austriacus, 

Astragalus monspessulanus, Centaurea atropurpurea, Cephallaria uralensis, Cerasus fruticosa, Cirsium 

pannonicum, Crambe tataria, Dictamnus albus, Echium russicum, Iris hungarica, Iris pumila, Jurinea 

mollis, Jurinea simonkaiana, Onosma pseudarenaria, Pulsatilla montana, Salvia austriaca, Salvia 

nutans, Salvia transsilvanica, Silene bupleuroides, Stipa pulcherrima, Stipa stenophylla, Vinca 

herbacea. 
Zona  colinară a Guşteritei (cu Dealul Guşteriţei, Padina Goală, Padina Tiişelului, colinele spre 

Fântâna Rece, Valea Fărmândoala etc), se prezintă cu un peisaj colinar foarte diversificat cu variate 

elemente structurale (păduri, tufărişuri, vechi terase de vii, pajişti de diferite tipuri) fiind rezultatul 

îmbinării reliefului, a vegetaţiei naturale şi a activităţilor tradiţionale, extensive ale omului de alungul 

secolelor.  

Diversitatea formelor de relief, coline cu diferită expoziţie şi grad de inclinaţie a pantelor, văi şi 

vâlcele, condiţionate la rândul lor de substratul geologic – depozite terţiare cu o alternanţă de straturi 
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de  argilă, marne şi gresie – constitue baza pentru gama largă de macro- şi microhabitate naturale şi a 

celor influenţate de activitatea omului.  

Există puţine locuri în zona colinară din sudul Transilvaniei, unde se găseşte de exemplu migdalul 

pitic (Amygdalus nana) şi vişinelul pitic (Cerasus fruticosa), ambele elemente de silvostepă, ele fiind 

bine prezente formând comunităţi de plante bine închegate în zona Guşteriţei pe Padina Goală, Padina 

Tiişelului şi spre Fântâna Rece.  

Pajişti umede din Lunca Ruşciorului şi a Pârâului Strâmb, între Sibiu,Ruşciori şi Şura Mică rămase 

insular în urma drenărilor din această luncă. Asociaţiile caracteristice sunt Alopecuretum pratensis 

inclusiv plantaginetosum maximae, Agrostietum stoloniferae, Festucetum pratensis şi fragmente de 

Molinietum coeruleae. Ele se încadrează în Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 

6430, 6440 şi 6510. Cele mai rare şi semnificative specii sunt: Achillea asplenifolia, Allium 

angulosum, Carex melanostachya, Carex panicea, Clematis integrifolia, Galium rubioides, Gentiana 

pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Iris spuria, Juncus subnodulosus, Oenanthe 

banatica, Orchis elegans, Orchis incarnata, Plantago maxima, Sanguisorba officinalis, Veronica 

longifolia, Viola stagnina.  

Teritoriul ar putea perpetua o serie de specii unicat precum pătlagina uriaşă (Plantago maxima) aflată 

aici în singurul loc din Romania şi trei specii de orhidee. Pentru o buna conservare a vegetaţiei umede 

de aici se recomanda renunţarea la drenaje. 

Pârâul Rusciorului şi Pârâul Strâmb, păstrate nemodificate ar constitui un mediu natural pentru o serie 

de animale şi coridoare de migraţie.  

Această zonă umedă ar contribui la umectare aerului Sibiului în timpul verii, creând un microclimat 

mai plăcut pentru locuitorii municipiului. 

Lunca Cibinului între calea ferată şi Turnişor pajişti de luncă cu fitocenoze higrofile şi hidrofile. 

Asociaţiile caracteristice sunt Agrostietum stoloniferae, Alopecuretum pratensis, Eleocharietum 

palustris, Festucetum pratensis, Phragmitetum australis, Typhaetum latifoliae ş.a. Unele dintre ele se 

încadrează în Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 6430, 6440. Specii cu valoare 

deosebită sunt: Blysmus compressus, Butomus umbellatus, Carex melanostachya, Fritillaria meleagris, 

Iris sibirica, Utricularia vulgaris ş.a. 

3.1.9 Peisajul 
 

În prezent peisajul municipiului Sibiu se caracterizează pritr-o fărâmiţare a covorului vegetal şi un 

aspect mozaicat generate de conlucrarea factorilor naturali şi a celui antropic. Astfel în lunca Cibinului 

şi a Ruşciorului precum şi în lacurile din Dumbrava Sibiului şi Lacul Binder. 

 

Zăvoaiele care au mai rămas pe Cibin şi afluenţii săi (cu cenoze din asociaţiile Salicetum albae-fragilis 

şi Salicetum triandrae, în Parcul Arinilor şi Aegopodio-Alnetum) sunt invadate de specii adventive 

(unele formând chiar asociaţii precum Astero- Rubietum caesii, Rudbeckio- Solidaginetum, 

Polygonetum cuspidati) şi de buruieni nitrofile datorită gunoaielor de pe maluri. 

Pădurile din împrejurimile Sibiului aparţin asociaţiilor Querco robori-Carpinetum şi Querco petraeae-

Carpinetum (Dumbrava Mare şi Mică, Pădurea Catrinei) şi Quercetum robori-petraeae (Dealurile 

guşteriţei la Padina Goală, Padina Lungă). 

3.1.9.1 Parcuri și spații verzi 
 

Distribuţia spaţială a acestor zone veryiîn jurul perimetrului intravilan al Sibiului este concentrată şla 

Sud-Vest – Pădurea Dumbrava şi Pădurea Dumbrava Mică şi Nord- Est – Pădurea Guşteriţa, 

constituind doi poli naturali majori în configurarea peisajului. Această repartizare spaţială a pădurilor 

în jurul oraşului este dejavantajoasă din punct de vedere ecologic şi agravată de absenţa coridoarelor 

de vegetaţie forestieră între acestea. În acest context elemente naturale majore cum sunt cursurile de 

apă, culoarele naturale definite de acestea, Parcul Subarini, prin care Pădurea Dumbrava se 
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prelungeşte şi pătrunde în oraş. Aceste spaţii se cer revigorate şi integrate viitoarelor planificări ale 

dezvoltării spaţiale a teritoriului administrativ al Municipiului Sibiu în sensul unei continuităţi natură – 

spaţiu urban.  

Lista parcurilor şi spaţiilor verzi este următoarea: 

 

Tabel nr. 5 – Parcuri și spații verzi 

 

PARCURI ŞI SPAŢII VERZI 

Nr. 

fişă Nume Localizare Suprafaţă (mp) Tipul spaţiului 

1  Parcul “Sub Arini” La inter. B-dul Victoriei, str. O.Goga si Valea 

Aurie 

212688 PARC 

2  Parc Ştrand La inter. str. Doljului, str. Bihorului, str. 
Gorjului şi str. Maramureşului 

13880 PARC 

3  Parc V. Aron  la inter. dintre str. V. Aaron şi str. Şureanu 8230 PARC 

4  Parc Piaţa Cluj In V-ul oraşului, la inter. str. Kiev, str. 

Timişoara, P-ţa Cluj 

2204 PARC 

5  Parc Cetăţii In C-ul oraşului pe str. Cetăţii 8309 PARC 

6  Parc Tineretului In N-E-ul oraşului în apropr. Gării, delimitat 

de str. Constituţiei, str. Manejului, 
str.Funarilor, str.Onofreiu si Bd. Coposu 

8850 PARC 

7  Parc Policlinicii La inter. str. Oberth, Bd Coposu, şi str. 
Fabricii 

1974 PARC 

8  Parc Ţiţeica la inter. str. Gh. Ţiţeica, str. C. Diaconu şi str. 

Axente Sever 

2783 PARC 

9  Parc Astra In C-ul orasului, între str. Gh. Bariţiu, str. 
Mitropoliei, str. Lupaş şi parcarea de la Hotel 

Forum 

7803 PARC 

10  Parc Terezian La inter. str. Lungă, str. Rusciorului, str. 
Gladiolelor şi Aleea Petuniei 

9250 PARC 

11  Parc Petofi Sandor Delimitat de pasajul Petofi Sandor şi şos. 

A.Iulia 

5100 PARC 

12  Parc Reconstrucţiei In N-V-ul oraşului, la inter. str. 
Reconstrucţiei, str. Câmpului, str. Caragiale  

si str. Lungă 

5438 PARC 

13  Parc Cristianului în S-V-ul oraşului, la inter. str. Litovoi, str. 

Cristianului, str. Dragalina 

29340 PARC 

14  Parc C. Coposu Delimitat de blv. Coposu, str. Gimnasticii 8000 PARC 

15  Parc C. Coposu 2 Delimitat de blv. Coposu, şi str. Gh. Lazar 2000 PARC 

  TOTAL Suprafaţa totală (plus Parcul Sub Arini) : 320.889 mp          

(fără Parcul Sub Arini) : 108.201 mp 

15 PARCURI 

16  Scuar verde “Broscărie” Pe str. Ştefan cel Mare 15963 SCUAR 

17  Scuar verde Mihai 

Viteazu 

face legatura între Calea Dumbrăvii, şi str. 

Rahovei 

10200 SCUAR 

18  Scuar Pedagogilor Str. Grădinarilor şi str. Pedagogilor 4325 SCUAR 

19  Scuar verde Ţiglari In N-ul oraşului pe str. Ţiglari 1699 SCUAR 

20  Scuar verde Infrăţirii în N-V-ul oraşului pe str. Infrăţirii 10197 SCUAR 

21  Scuar Spitalului + D In N-E-ul oraşului, apropr. Gării, la inters. 
Constituţiei, str. Oberth şi B-dul Coposu 

4797 SCUAR 

22  Scuar “Palatul 

Copiilor” 

la inter. dintre str. Gen. Magheru şsi str. 

Constituţiei 

1274 SCUAR 
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23  Scuar „9MAI‟-2 La inter. dintre str. Harmuzache şi 
Constituţiei 

3767 SCUAR 

24  Scuar Magheru la intersecţia dintre str. 9 Mai şi str. Gen. 

Magheru 

1123 SCUAR 

25  Scuar Teclu la inter. dintre str. Constituţiei şi str. 
Abatorului 

549 SCUAR 

26  Scuar Oituz pe str. Oituz (marginita de str. Hipodromului 

şi str.Mărăşeşti 

548 SCUAR 

27  Scuar Someşului pe str. Someşului (lângă Universitate) 1182 SCUAR 

28  Scuar Şcoala de Inot In C-ul oraşului, inters. str. Justiţiei, str. 
Lomonosov şi str. Aleea Eminescu 

5400 SCUAR 

29  Scuar Dragoner Pe str. 9 Mai 168 SCUAR 

30  Scuar Bucegi la inter. dintre str. Ştefan cel Mare, str. 
E.Murgu şi str. Bucegi 

465 SCUAR 

31  Scuar Bâlea-Ştefan cel 

Mare   

la intersecţia dintre str. Bâlea, şi str. Ştefan 

cel Mare  

250 SCUAR 

32  Scuar ”Dumbrava” pe bd-ul. Coposu 740 SCUAR 

33  Scuar cămine 
studenţeşti 

pe blv. Victoriei în faţa căminelor studenţeşti 1500 SCUAR 

34  Scuar Rusciorului Pe str. Rusciorului 9818 SCUAR 

35  Scuar sens giratoriu 
Bieltz 

La inter. str.Bieltz, Calea Turnişorului şi şos. 
Alba Iulia 

400 SCUAR 

36  Scuar Darwin la inters. dintre str.Turismului şi str. Ch. 

Darwin 

769 SCUAR 

37  Scuar Raţiu La inter. dintre str. Dealului şi str. Dr. Raţiu 308 SCUAR 

38  Scuar Cârlova la inter. dintre str.Cârlova şi varianta (în 

Ştrand) 

703 SCUAR 

39  Scuar Triunghi Spital 
CFR 

la intersecţia str. C. Noica, str. Independentei 
şi str. Negruzzi 

827 SCUAR 

  
TOTAL Suprafaţă totală : 76.972 mp 24 SCUARURI 

40 Spaţiu verde Polsib La inter. dintre şoseaua Alba Iulia şi str. 

Malului 

27308 S.V.I. 

41  Spaţiu verde Spitalul de 
Psihiatrie 

delimitată de cursul râului Cibin, pârâul 
Rusciorul şi str. Dr. Bagdasar 

53998 S.V.I. 

42  Spaţiu verde 

Protopopiatul Ortodox 

la inters. dintre str. Transilvaniei şi Blv. 

Victoriei  

11431 S.V.I. 

43  Spaţiu verde Catedra de 
Pshiologie 

pe blv. Victoriei vis-à-vis de caminele 
student. 

11761 S.V.I. 

44  Spaţiu verde Facultatea 

de Drept 

la inters. dintre Calea Dumbrăvii, str. N. 

Olahus şi str. Dr. Anghel 

5466 S.V.I. 

45  Spaţiu verde Oituz la intersecţia dintre str. Hipodromului şi str. 
Oituz   

12407 S.V.I. 

46  Spaţiu verde Spital Boli 

pulmonare 

la inters. dintre şos. Alba Iulia şi str. Morilor 6386 S.V.I. 

47  Spaţiu verde spital Wolf la inter. dintre str. Hameiului şi Pedagogilor 28082 S.V.I. 

48  Spaţiu verde “Casa de 

Cultură” 

La inter. dintre str. E. Cioran, str. Dr. Stanca 

şi Someşului 

3407 S.V.I. 

49  Spaţiu verde Biserica-
M. Viteazu 

la inter. dintre Bd-ul Victoriei şi pasajul 
Spitalului 

2574 S.V.I. 

50  Spaţiu verde Parcarea 

Thalia 

In C-ul orasului pe Bd Coposu 698 S.V.I. 

51  Spaţiu verde B-dul  
Victoriei 

In C-ul orasului, unde este Primaria şi 
Tribunal 

5709 S.V.I. 

52  Spaţiu verde Spitalul 

Municipal 

La inter. dintre str. Oberth şi Bd-ul Coposu 

(in interiorul Spitalului) 

23398 S.V.I. 

  TOTAL 
Supafaţa totală : 186.916 mp 12 S.V.I. 
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53  Spaţiu verde Gradina 
Zoologica 

În pădurea Dumbrava Sibiului, delimitată de 
Muzeul Astra şi zona Valea Aurie 

48000 P.G.S. 

54  Spaţiu verde Muzeul 

Astra 

În pădurea Dumbrava Sibiului, Gradina 

Zoologică, delimitat de şoseaua Sibiu-
Răşinari şi Sibiu-Poplaca  

960000 P.G.S. 

  TOTAL Suprafaţa totală : 1.008.000 mp 
2 P.G.S. 

55 Spaţiu verde Piaţa 

Unirii 

In C-ul oraşului 8134 S.V.P.P 

56 Spatiu verde Schiller In C-ul oraşului, la inter. str. Arhivelor str. 
Popovici, str. Tipografilor 

327 S.V.P.P 

57 Spaţiu verde Piaţa Iancu 

de Hunedoara 

La inter. str. Bieltz , str. Toparceanu şi P-ţa 

Iancu de Hunedoara 

4257 S.V.P.P 

58 Spaţiu verde Piaţa 
Tălmaciu 

pe Calea Poplăcii 8736 S.V.P.P 

59 Spaţiu verde  Piaţa 

Sadu 

la inter. str. Calea Poplacii, str.Aciliu, str. 

Bobâlna, str.Orlat (zona verde are o 

dispoziţie radiară)               

1781 S.V.P.P 

  TOTAL Suprafaţa totală : 21.454 mp 5 S.V.P.P. 

60 Spaţiu verde stadion 
Municipal 

delimitată de Aleea Eminescu, str. Goga şi 
str. Maiorescu 

10182 S.V.S 

61 Spaţiu verde stadion 

CFR 

delimitată de str. Ştefan cel Mare str, 

Triajului şi pârâul Valea Săpunului 

6937 S.V.S 

62 Spaţiu verde stadion 
Şoimii 

delimitată de str. H.Coandă, str. Oţelarilor 13461 S.V.S 

63 Spaţiu verde stadion 

Voinţa 

la inter. dintre str Maramureşului, Vasile 

Cârlova şi şos. Alba Iulia 

8335 S.V.S 

64 Spaţiu verde Baza 
Hipică 

pe str. Vasile Aaron 7629 S.V.S 

  TOTAL Suprafaţa totală : 46544 mp 5 S.V.S. 

65 Spaţii verzi între blocuri 

Calea Dumbrăvii-Milea 

delimitat de Calea Dumbrăvii, blv. V. Milea 

şi str. Lomonosov 

21345 S.V.I.B 

66 Spaţii verzi între blocuri 

Luptei 

Pe str.Luptei 3310 S.V.I.B 

67 Spaţiu verde între 
blocuri zona Cireşica 

la inter. str. Arieşului, str. Siretului şi Calea 
Cisnădiei  

9644 S.V.I.B 

68 Spaţii verzi între blocuri 

Turnişor 

pe str. Alea Pajiştei şi str. Iasomiei 7614 S.V.I.B 

  TOTAL  Suprafaţa totală : 41.913 mp 4 S.V.I.B. 

69 
  

Aliniament stradal V. 
Aaron 

Pe str. V. Aaron 9167 A.S. 
  

70 Aliniament stradal 
Reşiţa 

in N oraşului, pe str. Reşiţa 12557 A.S. 

71 Aliniament 

stradalŞtefan cel Mare 

In E-ul oraşului 1688 A.S. 

72 Aliniament stradal B-
dul Coposu 

In C-ul oraşului 8788 A.S. 

  TOTAL Suprafaţa totală : 32.200 mp 4 A.S. 

73 Spaţiu verde Cimitirul 

Municipal 

pe Calea Dumbrăvii (in capat) 371200 S.V.C. 

74 Spatiu vede Turnişor 2 pe str. G. Topârceanu (in capat) 19635 S.V.C. 

75 Zona verde cimitir 
Guşteriţa 

delimitată de str. Mălinului, str. Viilor 1156 S.V.C. 

  
TOTAL Suprafaţa totală : 391991 mp 3 S.V.C. 

  

76 Spaţiu verde Baza 

sportivă Pompieri 

La inter.  str. Maramureşului, şi cursul râului 

Cibin 

13927 S.V.M. 
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77 Spaţiu verde Lacul lui 
Binder 

pe str. Zidarilor 16847 S.V.Cb 

78 Spaţiu verde 

Rusciorului 

pe str. Cerbului, de-a lungul pârâului 

Rusciorului 

5429 S.V.Cb 

  TOTAL Suprafaţa totală : 22276 mp 2 S.V.C. 

79 Spaţiu verde Viile 
Sibiului 

 93745   

80 Spaţii verzi intre blocuri 

Rahova 

pe str. Rahova 30746 S.V.I.B 

81 Spaţii verzi intre blocuri 
V. Aaron 

pe str. V.Aaron 2013 S.V.I.B 

82 Spaţii verzi intre blocuri 

Rusciorului 

delimitate de str. Rusciorului, str. Râului, str. 

Lungă şi str. Gladiolelor 

11082 S.V.I.B 

83 Spaţii verzi intre blocuri 
Terzian 

delimitate de str. Râului, str. Lungă, str. 
Târgul Cailor şi str. Daliei 

12931 S.V.I.B 

84 Spaţii verzi intre blocuri 

Ştrand 

delimitate de str. Maramureşului, str. V. 

Cârlova şi str. Ştrandului 

19460 S.V.I.B 

85 Spaţii verzi intre blocuri 
Mihai Viteazu 

delimitate de str. Mihai Viteazu, str. 
Hipodromului, str. N. Iorga 

57191 S.V.I.B 

86 Spaţiu verde cimitir 

«Cimitirul Saşilor » 

pe str. Cimitirului 7102 S.V.C 

87 Spatiu verde cimitir 
Guşteriţa2 

str. Mălinului 3119 S.V.C 

88 Spatiu verde Padurea 

Dumbrava 

 1204618   

TOTAL SUPRAFEŢE Suprafaţă totală : 3.626.946 mp   

3.1.10 Populaţia 

Cu cei 151.967 locuitori permanenţi (în 2007) şi 25000 de locuitori temporari, în special studenţi, 

Sibiul este cel mai populat oraş din judeţ.  

Comunitatea locală este alcatuită din grupuri etnice diverse. Marea majoritate a populaţiei este 

reprezentată de români (95%) care convieţuiesc împreună cu germani, unguri, romi şi evrei.  

Structura etnică a populaţiei este următoarea:  

 95 % sunt români 

 2 % sunt maghiari 

 1,6 % sunt germani 

 1,4 % sunt de alte naţionalităţi 

Aceeaşi diversitate caracterizează şi viaţa religioasă. Alături de ortodocşi, la Sibiu îşi practică liber 

credinţa reformaţi, romano catolici, greco catolici şi evanghelici-lutherani. Majoritatea populaţiei este 

de religie ortodoxă. Protestanţii şi catolicii reprezintă 4 % din populaţie.    

Populaţia oraşului înregistrată în anul 2002 a fost de 170.000 locuitori, de aici putându-se observa o 

regresie demografică în zona Sibiului.  

25 % din populaţie are peste 50 ani, iar 18 % din populaţie are studii superioare. 
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3.1.11 Sănătatea umană 

Întrucât nu sunt disponibile, public, informaţii despre sănătatea populaţiei doar la nivelul municipiul 

Sibiu, am folosit, sintetizate, informaţiile publice, aflate pe site-ul Consiliului judeţean Sibiu, 

informaţii regăsite în PATZ-ul judeţului Sibiu. 

Starea de sănătate a unei populaţii poate fi prezentată prin indicatori precum speranţa de viaţă la 

naştere, rata mortalităţii infantile, numărul cazurilor de îmbolnăviri.  

Speranţa de viaţă la naştere exprimă numărul mediu de ani pe care i-ar putea trăi un individ în 

condiţiile în care mortalitatea ar avea intensitatea anului de referinţă. Speranţa de viaţă la naştere este 

un indicator atât al stării de sănătate cât şi al dezvoltării unei populaţii.  

 

Tabel nr. 6 – Speranța de viață la naștere 

Speranţa de viaţă la naştere 1997-1999

Total Femei Bărbaţi

România 69,7 73,7 66,1

Centru 70,1 74,3 66,2

Sibiu 70,2 74,6 66,2

*Sursa : Raportul Naţional al Dezvoltării Umane - România, 2000  

 

Aşa cum relevă datele prezentate în tabelul de mai sus, speranţa de viaţă la naştere a populaţiei Judeţul 

Sibiu este uşor mai mare decât media naţională. Totodată, valorile speranţei de viaţă la naştere sunt 

mai ridicate decât cele înregistrate la nivel naţional atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, ceea ce 

înseamnă că starea de sănătate a populaţiei Judeţului Sibiu este mai bună decât media pe ţară.  

Rata mortalităţii infantile sau frecvenţa deceselor sub 1 an raportată la totalul născuţilor vii dintr-o 

perioadă determinată este un alt indicator care reflectă gradul de dezvoltare al unei populaţii. După 

cum se poate observa şi din tabelul de mai jos, rata mortalităţii infantile la nivelul Judeţului Sibiu a 

scăzut în 2001 comparativ cu 1999, de la 16.3‰ la 15.4‰.  

 

Tabel nr. 7 – Rata mortalității infantile 

Rata mortalităţii infantile (la 1000 naşteri)

1999 2001

România 18,6 18,4

Centru 16,9 15,2

Sibiu 16,3 15,4

*Sursa : Raportul Naţional al Dezvoltării Umane - România, 2000  
 

Atât în anul 1999 cât şi în 2001 mortalitatea infantilă a avut valori mai scăzute decât media naţională 

ea păstrându-se însă aproape de nivelul înregistrat la nivel de regiune.  

Referitor la numărul de cazuri de infecţii şi boli parazitare, cele existente la nivelul Judeţului Sibiu 

sunt aproape duble faţă de cele de la nivel naţional. Cazurile de TBC sunt însă mult mai puţin 

numeroase. Trebuie menţionat că regiunea Centru are cea mai mică rată a cazurilor noi de TBC. Se 

poate afirma că la nivelul Judeţului Sibiu populaţia are un nivel mai ridicat al calităţii vieţii decât 

media pe regiune, ştiut fiind faptul că aceste cazuri de îmbolnăviri au o frecvenţă ridicată în mediile 

sărace.   
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Tabel nr. 8 – Rata îmbolnavirilor 
România Centru Sibiu

Cazuri noi de infecţii şi boli parazitare (la 100 000 loc.) 3403,6 4820,5 6442,6

Cazuri de TBC (la 100 000 de loc.) 101,2 72,7 56,7

Populaţie per doctor (1998) 530 532 464

Populaţie per cadru sanitar mediu (1998) 183 175 174

Consultaţii medicale per locuitor în clinici locale 2,3 3,2 3,1

*Sursa : Raportul Naţional al Dezvoltării Umane - România, 2000  
 

În ceea ce priveşte dotarea serviciilor medicale, comparând principalii indicatori de sănătate (paturi în 

spitale la 1000 de locuitori, medici la 1000 de locuitori şi personalul sanitar mediu ce revine la 1000 

de locuitori) se observă că valorile înregistrate la nivel de judeţ deşi uşor mai ridicate sunt foarte 

apropiate de cele de la nivel regional şi naţional.  

 

Tabel nr.9 – Dotarea serviciilor medicale 
România Centru Sibiu

Paturi în spitale 166817 21657 3725

– la 1000 de loc – 7.4 8.2 8.4

Medici 42371 5084 920

– la 1000 de loc – 1.9 1.9 2.1

Personal sanitar mediu 111326 13448 2235

– la 1000 de loc – 5 5.1 5

*Sursa : Anuarul Statistic al României, 2001  
 

În anul 2001 în Judeţul Sibiu, funcţionau 10 spitale, 6 dispensare, 12 creşe, 9 policlinici, 137 de 

cabinete medicale, 105 cabinete stomatologice, 95 de farmacii dintre care 85 private. Serviciile 

medicale erau asigurate de 969 de medici (dintre care 920 în sectorul public), 217 stomatologi (dintre 

care 122 în sectorul pulic), 192 farmacişti (dintre care 37 în sectorul public), 2345 cadre sanitare medii 

(dintre care 2235 în sectorul public). 

 

Tabel nr. 10 – Situația cadrelor medico-sanitare 

Cadrele medico-sanitare din judeţul Sibiu

Sector  public Sector  privat Total

Medici 920 49 969

Stomatologi 122 95 217

Farmacişti 37 155 192

Personal mediu 2235 110 2345

*Sursa : INS, Fişa localităţii, 2001  
INS- Institutut naţional de statistică 

 

Distribuţia teritorială a spitalelor arată că acestea sunt concentrate în oraşe, astfel: 

 

Tabel nr. 11 – Distribuția spitalelor în județul Sibiu 

 

Distribuţia teritorială a spitalelor

Spitale Nr. paturi

Municipiul Sibiu 6 2,736

Municipiul Mediaş 1 631

Oraş Agnita 1 84

Oraş Avrig 1 114

Oraş Cisnădie 1 160

*Sursa : INS, Fişa localităţii, 2001  
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3.1.12 Valorile materiale 

Zona industrialã Est este compusã din perimetre urbanistice pentru unităţi industriale existente şi 

propuse în subzonele Ei - Zonă de activităţi economice cu caracter industrial şi Is - Zonă de instituţii şi 

servicii. Zona este destinatã unităţilor cu profil mecanic (construcţii de maşini, ateliere confecţii 

mecanice), şantier de prefabricate, ateliere de prelucrarea lemnului, mici ateliere meşteşugãreşti. 

Zona industrială mal Cibin este compusă numai din terenuri pentru unităţi industriale existente. 

Există şi unităţi industriale profilate pe industrie uşoarã şi industrie constructoare de maşini, dispersate 

de trupul de bazã şi izolate 

Ramurile industriale cu pondere semnificativă în dezvoltarea municipiului Sibiu sunt: industria 

alimentară cu 20,1%, industria mijloacelor de transport rutier cu 17,4%, fabricarea produselor textile 

cu 11,7%, industria pielăriei şi a produselor din piele cu 7,5%, industria de maşini şi echipamente cu 

4,7%, fabricarea produselor din cauciuc şi a maselor plastice cu 4,6%, fabricarea produselor din lemn 

(exclusive mobilier) cu 3,5%, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal cu 3,1%. 

Zona Industrială Vest este compusă din perimetre urbane pentru unităţi industriale existente dar şi 

propuse. Zona este profilată pe producţia alimentară şi depozite. 

Sibiul a revenit în 2003 –2004 în competiţia oraşelor cu o mare dinamică a dezvoltării economice. 

Zona Industrială Vest a devenit un magnet pentru firme interesate în a cumpăra terenuri în scopul 

construirii unor unităţi de producţie, găzduind în aprilie 2004 nu mai puţin de 15 dintre numele mari 

ale industriei europene. Valoarea totală a investiţiilor străine pe care Zona Industrială Vest le va aduce 

Sibiului în următorii ani va trece de 70 milioane euro. Numărul locurilor de muncă nou înfiinţate în 

2004 va fi de aproape 1.000, urmând ca în 2005 să ajungă la 2.000. SNR Roulments din Grupul 

Renault a achiziţionat 13 hectare de teren pentru construirea unei fabrici de rulmenţi pentru cutii de 

viteză, investiţie în valoare de 6 milioane euro. 

Corporaţia Continental AG, liderul pieţei europene de producţie a subansamblelor pentru industria de 

automobile, a deschis la Sibiu o nouă locaţie de producţie a componentelor electronice pentru sisteme 

de frânare şi un centru de cercetare. Firma Continental Termic a cumpărat 22,7 hectare de teren pentru 

o investiţie de 20 de milioane de euro. Continental este cel mai mare investitor din România. 

În paralel au fost atrase în Zona Industrială Vest firmele Bramac, producător de sisteme de învelitori 

pentru acoperiş, care planifică o investiţie de 6 milioane euro, apoi Gühring OHG, numărul 2 pe piaţa 

europeană a producătorilor de scule aşchietoare, cu o investiţie planificată de 5 milioane euro. 

Acestora li sau adăugat firma RUD Kettenfabrik Rieger & Dietz, lider european în producţia de lanţuri 

industriale şi antiderapante, a cărui investiţie totală se va ridica la 5 milioane euro. În scurt timp a 

apărut în Zonă şi primul investitor român – firma sibiană Polisano Pharmaceuticals, care a cumpărat 

teren pentru ridicarea unei fabrici de medicamente. 

Acestora li s-a alăturat firmele Brandl cu o fabrică de piese auto, TAS - producătoare de roboţi 

industriali de asamblare, MEWA - producătoare de panouri prefabricate pentru construcţii şi Phoenix 

Mecano Plastic, producătoare de matriţe şi mase plastice. Întrucât terenurile din Zona Industrială Vest 

s-au epuizat, Primăria Sibiu are în vedere posibilitatea creării unei noi zone industriale. 
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3.1.13 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic 

 
Lista monumentelor istorice din municipiul Sibiu în 2004 (monumentele sunt preluate şi în proiectul 

PUG, recomandate în continuare ca obiective de patrimoniu (vezi foto 13 și 14), deci nu sunt incluse 

modificări, prin excludere ale acestora). Lista actualizată este următoarea (codificarea este următoarea 

– nr. site, cod site, numele, locaţia), conform ordinelor Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului 

Național, emise în ultima decadă: 

 

1 SB-I-s-A-11925 Situl arheologic de la Sibiu municipiul SIBIU; comuna SIBIU "Fântâna Rece" sec. 

II a. Chr.  

2 SB-I-m-A-11925.01 Necropolă de incineraţie municipiul SIBIU; comuna SIBIU "Fântâna Rece" sec. 

VIII - X Epoca  medieval timpurie  

3 SB-I-m-A-11925.02 Ateliere meşteşugăreşti municipiul SIBIU; comuna SIBIU "Fântâna Rece" sec. 

II - III p.Chr. Epoca romană  

4 SB-I-m-A-11925.03 Aşezare municipiul SIBIU; comuna SIBIU "Fântâna Rece" sec. II a. Chr. 

Latčne  

5 SB-I-s-A-11926 Aşezare municipiul SIBIU; comuna SIBIU sec. II - III Epoca romană  

165 SB-II-a-A-12010 Ansamblul fortificaţiilor oraşului medieval municipiul SIBIU sec. XII-XVII 

166 SB-II-m-A-12010.01 Incinta I: Turnul Scărilor, curtine (fragmente) municipiul SIBIU Turnul 

Scărilor: P-ţa Huet 3. - 1191-1224 Curtine: P-ţa Huet 1, P-ţa Huet, între turnul de apărare de la nr.3 şi 

nr. 4-Casa capitulară; P-ţa Mică 13 (adresă dublă cu P-ţa Huet 13).  

167 SB-II-m-A-12010.02 Incinta II: Turnul Sfatului, Turnul Scării municipiul SIBIU Turnul Sfatului: 

P-ţa Mică 1; 1224-1241 Aurarilor, curtine (fragmente) Turnul Scării Aurarilor: P-ţa Mică 24. Curtine: 

P-ţa Mică 19-30  

168 SB-II-m-A-12010.03 Incinta III: Turnuri de apărare, Turnul municipiul SIBIU Turnuri de apărare: 

P-ţa Aurarilor 1357-1366 Dulgherilor, Turnul Olarilor, Turnul 10, str. Iancu Avram 9, 19-21, 

Archebuzierilor, Turn de Poartă, curtine 31; Turnul Dulgherilor, Turnul Olarilor, Turnul 

Archebuzierilor: str. Cetăţii; Bastionul Gros, azi teatru: între str. Cetăţii nr. 5 şi bd. Spitalelor; Turnul 

de Poartă: Str. Odobescu Alexandru 1, lângă Muzeul de Istorie; turn de apărare: Piaţa Mică 23. 

Curtine: P-ţa Aurarilor 4; str. Avram Iancu 7-11, 19-31; str. Manejului, lângă latura estică a mănăstirii 

Ursulinelor; str. Cetăţii, între Piaţa Unirii şi Turnul Dulgherilor ; str. Bastionului 2-8 (până la bastionul 

Soldisch); între Bastionul Soldisch şi str. Mitropoliei ; str. Centumvirilor pe frontul de N-V, între 

str.Tribunei şi str. Odobescu Alexandru; str. Odobescu Alexandru, la limita grădinii Primăriei vechi; 

Pasajul Scărilor, lângă incinta bisericii evanghelice. 

169 SB-II-m-A-12010.04 Incinta IV: Turn de apărare, Turnul Pielarilor, municipiul SIBIU Turn de 

apărare: P-ţa Armelor 10; 1357-1366 Turnul Fierarilor Turnul Pielarilor: str. Pulberăriei, la intersecţia 

cu str. Rimski- Korsakov şi Zidului; Turnul Fierarilor: str. Ocnei 33  

170 SB-II-m-A-12010.05 Fortificaţii târzii: Bastionul Haller, Bastionul municipiul SIBIU Bastionul 

Haller: bd. Spitalelor şi sec. XVI-XVII Soldisch, rondelă - fragmente, curtine str. Pompei Onofreiu 

nr.8; Bastionul mercenarilor (Soldisch): str. Bastionului colţ cu şoseaua Alba Iulia ; ruine rondelă: 

Bastionului 8, lângă bastionul Soldisch; zidul exterior de apărare, cu şanţul şi valul de pământ: între 

bastionul Haller şi fragmentele bastionului porţii Cisnădiei.  

171 SB-II-s-A-12011 Centrul istoric municipiul SIBIU SE: Piaţa Unirii, Bd. Coposu sec. XIII-XX  

Corneliu; E: str. Constituţiei, str. Pescarilor, Piaţa Gării (latura vestică); N: Str. Teclu Nicolae, str. 

Pulberăriei (porţiunea de zid de pe str. Pulberăriei afectată de demolări în anii 1985-1988); NV: Piaţa 

Cibinului; V: Str. Dârstelor, Aleea Filosofilor, şos. Alba Iulia; SV: str. Şaguna Andrei, Piaţa Unirii  

172 SB-II-a-A-12012 Muzeul Tehnicii Populare - Muzeul Civilizaţiei municipiul SIBIU Dumbrava 

Sibiului Populare ASTRA  

173 SB-II-a-B-12013 Ansamblul urban "Str. Turnişor" municipiul SIBIU Str. Turnişor, ambele laturi, 

până sec. XVIII-XIX la str. Turnului  

174 SB-II-m-A-12014 Capela romano-catolică "Sf. Cruce” municipiul SIBIU Piaţa 1 Decembrie 1918 

2 1417, 1755 
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175 SB-II-m-B-12015 Casă municipiul SIBIU Str. 9 Mai 14 a doua jum. a sec. XV- sec. XVI; primul 

sfert al sec. XX  

176 SB-II-m-B-12016 Casă municipiul SIBIU Str. 9 Mai 22 sec. XV; sec. XVIII  

177 SB-II-m-B-12017 Casă municipiul SIBIU Str. 9 Mai 30 sec. XV-prima jum. a sec. XVI, a doua 

jum. a sec. XVIII, sf. sec. XIX  

178 SB-II-m-B-12018 Casă municipiul SIBIU Str. 9 Mai 36 sec. XV, sec. XVIII  

179 SB-II-m-A-12019 Casă municipiul SIBIU Str. 9 Mai 43 1450-1500-sec. XVIII  

180 SB-II-m-B-12020 Fosta biserică a minoriţilor municipiul SIBIU Str. 9 Mai 75 sec. XVII 

transf.1926  

181 SB-II-m-B-12021 Casă municipiul SIBIU Str. 9 Mai 83 sec. XVIII  

182 SB-II-m-B-12022 Casă municipiul SIBIU Str. Argintarilor 1 sec. XV-XVIII  

183 SB-II-m-B-12023 Casă municipiul SIBIU Str. Argintarilor 9 sec. XV; sec. XVIII, 1900-1925  

184 SB-II-m-B-12024 Casă municipiul SIBIU Str. Arhivelor 2 1450-1475, sec. XVII, 1750-1850  

185 SB-II-m-B-12025 Fostul Arsenal - Cazarma Kempel, cu turn de municipiul SIBIU Piaţa Armelor 

10 Aleea sec. XV-prima jum. a apărare, azi Centrul de Infrastructuri M.A.N. Filosofilor nr. 1 sec. 

XVIII  

186 SB-II-m-B-12026 Casă municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 1 a doua jum. a sec. XV, 1567 

187 SB-II-m-B-12027 Casă municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 2 sec. XV, 1567, 1875- 1900  

188 SB-II-m-A-12028 Casă municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 3 sec. XV, sec. XVIII, 1810  

189 SB-II-m-B-12029 Casă (înglobează fragmente de curtine din municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 4 

sec. XVIII incinta III)  

190 SB-II-m-B-12030 Casă municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 5 sec. XVI; sec. XVIII  

191 SB-II-m-B-12031 Casă municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 6 1400-1425; primul sfert al sec. XVIII 

192 SB-II-m-B-12032 Casă municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 7 a doua jum. a sec. XV, 1743  

193 SB-II-m-B-12033 Casă municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 8 sec. XVII-XVIII; 1875- 1900  

194 SB-II-m-B-12034 Casă municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 9 sec. XV; sec. XVIII; sf. sec. XIX-înc. 

sec.  

195 SB-II-m-A-12035 Casă (înglobează fragment curtină incinta III) municipiul SIBIU Piaţa Aurarilor 

10 1450-1500, sec. XVIII  

196 SB-II-m-A-12036 Casă (în corpul B fragmente din prima municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 1-3 

Piaţa Mică sec. XIV; sf. sec. XV- Primărie a oraşului) 31 înc. sec. XVI; 1742  

197 SB-II-m-B-12037 Casă municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 2 sec. XV; cca. 1885- 1900  

198 SB-II-m-B-12038 Casă municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 4 sec. XV-XVII; sec. XVIII, cca. 

1885-1900  

199 SB-II-m-A-12039 Casă municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 5 sec. XV-XVI; sf. sec. XVIII 

200 SB-II-m-B-12040 Casă municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 6 sec. XV ; sec. XVII- XVIII  

201 SB-II-m-A-12041 Casă municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 7 1570; sf. sec. XVIII  

202 SB-II-m-A-12042 Casa Carol şi Michael Brukenthal municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 8 sec. 

XV, 1785-1799  

203 SB-II-m-A-12043 Casa Weidner municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 9 sf.sec. XV, 1571  

204 SB-II-m-A-12044 Casă (înglobează fragmente medievale şi de municipiul SIBIU Str. Avram 

Iancu 11 sec. XIV-XVI fortificaţii incinta III) (fragmente), 1870- 1880  

205 SB-II-m-A-12045 Casă municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 14 sec. XVI-XVIII  

206 SB-II-m-A-12046 Casa Böbel municipiul SIBIU Str. Avram Iancu 16 sec. XIV- XVIII  

207 SB-II-m-A-12047 Casă municipiul SIBIU Str. Azilului 2 sec. XV, sec.XVII, a doua jum. a sec. 

XIX- primul sfert al sec. XX  

208 SB-II-m-B-12048 Casă municipiul SIBIU Str. Azilului 3 a doua jum. a sec. XV-prima jum. a sec. 

XVI; sec. XVII; prima jum. a sec. XX  

209 SB-II-a-A-12049 Ansamblul Azilului municipiul SIBIU Str. Azilului 4 str. Turnului nr. 2 sec. 

XIII-XVIII şi nr. 8  

210 SB-II-m-A-12049.01 Azilul (multiple corpuri) municipiul SIBIU Str. Azilului 4 str. Turnului nr. 2 

1292-1760 şi nr. 8  
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211 SB-II-m-A-12049.02 Biserica azilului municipiul SIBIU Str. Azilului 4 str. Turnului nr. 2 sec. 

XIII-XVIII şi nr. 8 

212 SB-II-m-B-12050 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 2 sec. XV-XVI, sec. XVII, 1800-

1825, 1936  

213 SB-II-m-B-12051 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 7 sec. XV-XVI, sec. XVIII, sf. 

sec. XIX  

214 SB-II-m-A-12052 Casa Michael Brukenthal, azi locuinţe şi municipiul SIBIU Str. Bălcescu 

Nicolae 12 sec. XV, 1786-1790 spaţiu comercial  

215 SB-II-m-B-12053 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 14 sf. sec. XVIII-înc. sec. XIX  

216 SB-II-m-B-12054 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 16 1875-1900  

217 SB-II-m-B-12055 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 17 sec. XVI-XVII (fragmente); 

sec. XVIII  

218 SB-II-m-B-12056 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 20 sf. sec. XVIII, cu fragmente 

sec. XV- XVI  

219 SB-II-m-B-12057 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 21 sec. XVIII-XX  

220 SB-II-m-B-12058 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 22 sec. XVI-XVII  

221 SB-II-m-B-12059 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 28 sec. XV-XVI, sec. XVIII  

222 SB-II-m-B-12060 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 34 sf. sec. XVIII-înc. sec. XX  

223 SB-II-m-B-12061 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 38 1750-1800 

224 SB-II-m-A-12062 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 40 sec. XVI; sf. sec.  

XVIII  

225 SB-II-m-B-12063 Casă municipiul SIBIU Str. Bălcescu Nicolae 42 sec. XVII; sec. XVIII  

226 SB-II-m-A-12064 Casa Maria Liebhardt, azi locuinţă municipiul SIBIU Str. Bieltz Eduard Albert 

44 sec. XVI-XVII  

227 SB-II-a-B-12065 Ansamblul bisericii evanghelice Turnişor municipiul SIBIU Str. Bieltz Eduard 

Albert 62 sec. XIII-XIX  

228 SB-II-m-B-12065.01 Biserica evanghelică municipiul SIBIU Str. Bieltz Eduard Albert 62 sec. 

XIII, 1782  

229 SB-II-m-B-12065.02 Casa parohială evanghelică municipiul SIBIU Str. Bieltz Eduard Albert 62 

sec. XVI; sec. XVIII- XIX  

230 SB-II-m-A-12066 Casa Mövert municipiul SIBIU Str. Brukenthal Samuel 1 sec. XV; sec. XVI; 

sec. XVIII  

231 SB-II-m-A-12067 Fosta Bancă de Credit Funciar, azi Primăria municipiul SIBIU Str. Brukenthal 

Samuel 2 P-ţa 1906 Mică nr. 5  

232 SB-II-m-B-12068 Casa Göllner municipiul SIBIU Str. Brukenthal Samuel 3 sec. XVI-XVII; mijl. 

sec. XIX  

233 SB-II-m-B-12069 Casă (locuinţă de raport) municipiul SIBIU Str. Brukenthal Samuel 4 1901-

1910  

234 SB-II-m-B-12070 Sala Thalia (teatru orăşenesc între 1788- municipiul SIBIU Str. Cetăţii 5 1540 

1945), construită pe Turnul Gros  

235 SB-II-m-B-12071 Sinagogă municipiul SIBIU Str. Constituţiei 19 1898-1899  

236 SB-II-m-B-12072 Casă municipiul SIBIU Str. Faurului 6 sec. XVII; sec. XVIII; prima jum. a sec. 

XX 

237 SB-II-m-B-12073 Casă municipiul SIBIU Str. Faurului 12 sec. XVI-XVII; sec. XVIII; prima jum. 

a sec. XX  

238 SB-II-m-B-12074 Casă (inclusiv corpul către str. Ocnei) municipiul SIBIU Str. Faurului 16 

str.Ocnei mijl. sec. XIX; înc. sec. XX  

239 SB-II-m-A-12075 Casă (inclusiv corpul către str. Ocnei) municipiul SIBIU Str. Faurului 18 

str.Ocnei prima jum. a sec. XV; sec. XVIII; mijl. sec. XIX; al doilea sfert al sec. XX  

240 SB-II-m-B-12076 Casă (inclusiv corpul către str. Ocnei) municipiul SIBIU Str. Faurului 20 

str.Ocnei sec. XV-XVI; sec. XVIII  
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241 SB-II-a-A-12077 Ansamblul orfelinatului Terezian municipiul SIBIU Str. Gladiolelor 4-8 1750-

1800  

242 SB-II-m-A-12077.01 Biserica "Vizita Mariei la Elisabeta” municipiul SIBIU Str. Gladiolelor 4-8 

1767-1771  

243 SB-II-m-A-12077.02 Orfelinatul, azi internatele şi atelierele municipiul SIBIU Str. Gladiolelor 4-

8 1754-1767 Grupului Şcolar "Independenţa" şi ale Grupului Şcolar Alimentar  

244 SB-II-m-A-12078 Biserica parohială evanghelică "Sf. Maria" municipiul SIBIU Piaţa Huet f.n. 

1350-1520, 1445  

245 SB-II-m-A-12079 Casa parohială evanghelică municipiul SIBIU Piaţa Huet 1şi 2 sec. XIII-XIV, 

1502, sec. XVI  

246 SB-II-m-A-12080 Clădirea "Butoiul de Aur", cu turn de apărare municipiul SIBIU Piaţa Huet 3 

sec. XIII, sec. XV, înglobat, azi locuinţă 1542, 1860  

247 SB-II-m-A-12081 Consistoriul districtual al bisericii evanghelice municipiul SIBIU Piaţa Huet 4 

înc. sec. XIV, 1449, C.A. 1500-1515, sec. XVIII  

248 SB-II-m-A-12082 Liceul "Samuel von Brukenthal" municipiul SIBIU Piaţa Huet 5 1778-1786 

249 SB-II-m-B-12083 Casă municipiul SIBIU Piaţa Huet 16 sf. sec. XVIII-înc. sec. XIX  

250 SB-II-m-A-12084 Casă, cu fragment din capela gotică " municipiul SIBIU Piaţa Huet 17 sec. 

XIV-XV; 1550- Sf.Ştefan" 1600, 1831  

251 SB-II-a-A-12085 Ansamblul bisericii "Buna Vestire” - din municipiul SIBIU Str. Justiţiei 5 sec. 

XVIII-XX  

252 SB-II-m-A-12085.01 Biserica "Buna Vestire” municipiul SIBIU Str. Justiţiei 5 1778-1789; după 

1802  

253 SB-II-m-A-12085.02 Casa parohială municipiul SIBIU Str. Justiţiei 5 sf. sec. XVIII  

254 SB-II-m-B-12086 Şcoala veche românească municipiul SIBIU Str. Justiţiei 7 sf. sec. XVIII  

255 SB-II-m-B-12087 Casă municipiul SIBIU Str. Lungă 12 sec. XVIII  

256 SB-II-m-B-12088 Biserica "Sf. Luca” din Maierii Sibiului municipiul SIBIU Str. Lungă 25 1791  

257 SB-II-m-B-12089 Casă municipiul SIBIU Str. Magheru Gheorghe, general sec. XVIII, 1885-1899  

258 SB-II-m-A-12090 Casa Filek, azi sediul Consistoriului Superior municipiul SIBIU Str. Magheru 

Gheorghe, general 1802 al Bisericii Evanghelice C.A. din România 4  

259 SB-II-a-A-12091 Mănăstirea Ursulinelor municipiul SIBIU Str. Magheru Gheorghe, general sec. 

XV-înc. sec. XX 34-36  

260 SB-II-m-A-12091.01 Biserica fostei Mănăstiri a Ursulinelor municipiul SIBIU Str. Magheru 

Gheorghe, general 1479; 1728-1733 34-36  

261 SB-II-m-A-12091.02 Fosta mănăstire, azi Colegiul Pedagogic municipiul SIBIU Str. Magheru 

Gheorghe, general sec. XV, 1733-1772, "Andrei Şaguna" 34-36 1891-1904 

262 SB-II-m-A-12092 Fostul Seminar Iezuit, azi Casa Parohială municipiul SIBIU Piaţa Mare 2 P-ţa 

Mică 3 sec. XVI, 1726-1739 romano-catolică (înglobează fragmente ale Halei Cojocarilor)  

263 SB-II-m-A-12093 Biserica parohială romano-catolică "Sf. municipiul SIBIU Piaţa Mare 3 P-ţa 

Mică 4 1726-1733; 1738 Treime”, fostă biserică iezuită  

264 SB-II-m-A-12094 Palatul Brukenthal, azi Muzeul Brukenthal municipiul SIBIU Piaţa Mare 4 

1778-1788  

265 SB-II-m-A-12095 Casa Albastră, azi birouri şi ateliere ale municipiul SIBIU Piaţa Mare 5 sf. sec. 

XV-înc. sec. Muzeului Brukenthal XVI, cca. 1783, sec. XX  

266 SB-II-m-A-12096 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mare 6 sec. XVIII-XIX, cu vestigii sec. XIV-XV  

267 SB-II-m-A-12097 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mare 7 sec. XV-XVIII, sec. XX  

268 SB-II-m-A-12098 Casa Hecht (Casa Comesului), azi locuinţe şi municipiul SIBIU Piaţa Mare 8 

sec. XV, 1821 spaţii comerciale  

269 SB-II-m-A-12099 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mare 9 sec. XV, transformări post 1828  

270 SB-II-m-A-12100 Casa Haller, azi locuinţe şi spaţiu comercial municipiul SIBIU Piaţa Mare 10 

sec. XV-XVI; sec. XX  

271 SB-II-m-B-12101 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mare 11 sec. XV-XIX  

272 SB-II-m-A-12102 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mare 12 sec. XV-primul sfert al sec. XIX  
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273 SB-II-m-B-12103 Casa Lutsch, azi Banca Bucureşti-Frankfurt municipiul SIBIU Piaţa Mare 13 o 

aripă în str. sec. XV, transf. 1830 şi sediul F.D.G.R Magheru 1-3  

274 SB-II-m-A-12104 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mare 14 sec. XV-XVIII, transf. sec. XIX 

275 SB-II-m-B-12105 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mare 15 sec. XV-XIX  

276 SB-II-m-A-12106 Casa Weidner-Reussner-Czekelius municipiul SIBIU Piaţa Mare 16 sec. XV-

XVIII (1582, 1652); transf. sec. XX  

277 SB-II-m-A-12107 Pod metalic - Podul Minciunilor municipiul SIBIU Piaţa Mică 1859  

278 SB-II-m-A-12108 Casă, la parter restaurantul "La Turn” municipiul SIBIU Piaţa Mică 2 Piaţa 

Mare nr.1 sec. XV-XVI, 1652, sec. XX  

279 SB-II-m-B-12109 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 6 P-ţa Huet nr. 6 sf. sec. XV, sf. sec. XVIII, 

transf. sec. XX  

280 SB-II-m-A-12110 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 7 P-ţa Huet nr. 7 sec. XV-XVI; sf. sec. 

XVIII  

281 SB-II-m-A-12111 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 8 P-ţa Huet nr. 8 sec. XV-XVI; sf. XVIII  

282 SB-II-m-A-12112 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 9 P-ţa Huet nr. 9 sec. XV-XVI; sf. XVIII  

283 SB-II-m-B-12113 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 10 P-ţa Huet nr. 10 sec. XV-XVI; 1930- 

1940  

284 SB-II-m-B-12114 Fosta Casă a Asociaţiei Meseriaşilor (Casa municipiul SIBIU Piaţa Mică 11 P-

ţa Huet nr. 11 1867 Hermes), azi Muzeul Franz Binder  

285 SB-II-m-A-12115 Casă, azi Studioul "Astra-Film" municipiul SIBIU Piaţa Mică 12 P-ţa Huet nr. 

12 sec. XV-XVI, sec.XIX  

286 SB-II-m-A-12116 Casă (înglobează fragment incinta I) municipiul SIBIU Piaţa Mică 13 P-ţa Huet 

nr. 13 sec. XV-XVI; sf. sec. XVIII  

287 SB-II-m-A-12117 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 14 P-ţa Huet nr. 14 sec. XV-XVI; sf. sec. 

XVIII 

288 SB-II-m-A-12118 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 15 P-ţa Huet nr. 15 sec. XV-XVI; sec.  

XVIII-înc. sec. XIX  

289 SB-II-m-A-12119 Casă, azi Centrul Cultural al Luxemburgului municipiul SIBIU Piaţa Mică 16 

sec. XV-XVI; sec. XVIII  

290 SB-II-m-B-12120 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 18 sf. sec. XV  

291 SB-II-m-B-2121 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 19 sf. sec. XV-înc. sec. XVI; sec. XX  

292 SB-II-m-B-12122 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 20 sec. XV-XVIII, sec. XX  

293 SB-II-m-A-12123 Fosta Hală a Măcelarilor, azi Casa Artelor municipiul SIBIU Piaţa Mică 21 sec. 

XIV; 1787  

294 SB-II-m-A-12124 Casă (în curte fragmente ale incintelor I şi II) municipiul SIBIU Piaţa Mică 22 

sec. XV-XVI, 1631, 1694, sec. XVIII  

295 SB-II-m-A-12125 Casă (înglobează turn de apărare - incinta III) municipiul SIBIU Piaţa Mică 23 

sec. XV-XVI; 1750- 1800  

296 SB-II-m-A-12126 Casă (înglobează turn de apărare - incinta II) municipiul SIBIU Piaţa Mică 24 

sec. XV-XVI; sec. XVIII; înc. sec. XX  

297 SB-II-m-A-12127 Casa Breslei Aurarilor, azi locuinţă municipiul SIBIU Piaţa Mică 25 sec. XV-

XVI; sec. XVIII (1745)  

298 SB-II-m-A-12128 Casă şi farmacia "La Ursul Negru", azi municipiul SIBIU Piaţa Mică 26 sec. 

XV-XVI; sec. locuinţe şi Muzeul de Istoria Farmaciei XVIII  

299 SB-II-m-A-12129 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 27 sec. XVIII  

300 SB-II-m-A-12130 Casă municipiul SIBIU Piaţa Mică 28 sec. XV- XVI; sec. XVIII 

301 SB-II-m-B-12131 Casă (în curte fragment din incinta II) municipiul SIBIU Piaţa Mică 29 sec. 

XV-XVI; ref. 1901  

302 SB-II-m-A-12132 Casă (în curte fragment din incinta II) municipiul SIBIU Piaţa Mică 30 sec. 

XV-XVI; sf. sec. XVIII  

303 SB-II-m-A-12133 Casă municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 2A a doua jum. sec. XIV- sec. XIX  
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304 SB-II-m-A-12134 Casa Altenberger Pempflinger (Primăria municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 2 

sec. XIV-XVIII Veche), azi Muzeul de Istorie  

305 SB-II-m-A-12135 Casă municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 7 sec. XIV, sec. XVIII, după 1911  

306 SB-II-m-B-12136 Casă municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 8 sf. sec. XVIII-înc. sec. XIX  

307 SB-II-m-A-12137 Biserica reformată (calvină) municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 9 1786  

308 SB-II-m-B-12139 Casa parohială reformată municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 11 sec. XV, 1784-

1786  

309 SB-II-m-A-12140 Casa cu cariatide municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 13 1786  

310 SB-II-m-B-12141 Casă municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 15 sec. XVI-XVII; 1750- 1800  

311 SB-II-m-A-12142 Casă municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 17 str. Xenopol 12 sec. XVI; 1750-

1800  

312 SB-II-m-B-12144 Casă municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 18 sec. XV-XVI, 1639, 1852  

313 SB-II-m-B-12145 Casă, azi grădiniţă municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 19 înc. sec. XVIII 

314 SB-II-a-A-12146 Ansamblul "Mitropolia Ortodoxă şi Facultatea municipiul SIBIU Str. 

Mitropoliei 20-24 str. sf. sec. XVIII-prima de Teologie Ortodoxă" Centumvirilor 13 treime a sec. XX  

315 SB-II-m-A-12146.01 Mitropolia Ardealului - Arhiepiscopia Ortodoxă municipiul SIBIU Str. 

Mitropoliei 20 str. înc. sec. XIX Sibiu Centumvirilor 13  

316 SB-II-m-A-12146.02 Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 

20-24 str. 1913-1914; 1934 Şaguna" Centumvirilor 13  

317 SB-II-m-A-12146.03 Corpul de pe latura de fund a parcelei municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 20-

24 str. sf.sec. XVIII str.Centumvirilor 13 Centumvirilor 13  

318 SB-II-m-A-12146.04 Clădire municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 20-24 str. prima treime a sec.  

Centumvirilor 13 XX  

319 SB-II-m-A-12147 Catedrala Mitropolitană "Sf. Treime” municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 33-35 

1902-1906  

320 SB-II-m-B-12148 Clădire municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 75 ante 1638, sec. XX  

321 SB-II-m-B-12149 Casă municipiul SIBIU Str. Moş Ion Roată 6 sec. XV-XVIII  

322 SB-II-m-B-12150 Casă municipiul SIBIU Str. Movilei 1 sec. XV-XVI; sec.  

XVIII  

323 SB-II-a-B-12151 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate municipiul SIBIU Str. Niţă Octavian 

Maior 36 înc. sec. XIII-sec. Guşteriţa XVIIII  

324 SB-II-m-B-12151.01 Biserica evanghelică municipiul SIBIU Str. Niţă Octavian Maior 36 înc. sec. 

XIII, sf. sec. XV, 1662, sec.XVIII  

325 SB-II-m-B-12151.02 Fosta capelă, azi locuinţă municipiul SIBIU Str. Niţă Octavian Maior 36 

1748  

326 SB-II-m-B-12151.03 Incintă fortificată (fragmente) municipiul SIBIU Str. Niţă Octavian Maior 

36 sec. XV 

327 SB-II-m-A-12152 Casa de vară Brukenthal municipiul SIBIU Str. Noica Constantin 48 a treia 

treime a sec. XVIII  

328 SB-II-m-B-12153 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 1 sec. XV-prima jum. a sec. XVI; sec. 

XVIII; ultimul sfert al sec. XIX  

329 SB-II-m-B-12154 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 2 sec. XVIII  

330 SB-II-m-A-12155 Fostul Han "La Mielul Alb” municipiul SIBIU Str. Ocnei 3-5 sec. XV-XVI; sf. 

sec. XVIII-înc. sec. XIX  

331 SB-II-m-B-12156 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 4 1890-1905  

332 SB-II-m-B-12157 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 6 a doua jum. a sec. XV-primul sfert al sec. 

XVI; sec. XVIII; mijl. sec. XIX  

333 SB-II-m-A-12158 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 8 a doua jum. a sec. XV-prima jum. a sec. 

XVI; sec. XVIII; 1925- 1950  

334 SB-II-m-B-12159 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 10 mijl. sec. XIX; sf. sec. XIX, 1925-1950  
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335 SB-II-m-B-12160 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 12 a doua jum. a sec. XIV-prima jum. a sec. 

XVI; ultimul sfert al sec. XVIII-primul sfert al sec. XIX; ultimul sfert al sec. XIX, al doilea sfert al 

sec. XX  

336 SB-II-m-B-12161 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 17 sec. XVII-XVIII 

337 SB-II-m-B-12162 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 19 sec. XVII-XVIII  

338 SB-II-m-A-12163 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 22 sec. XIV; sf.sec. XV  

339 SB-II-m-B-12164 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 24 str. Pielarilor nr.1 sec. XIV, sf.sec. XV, 

1820-1830  

340 SB-II-m-B-12165 Casă municipiul SIBIU Str. Ocnei 30 sec. XV-XVI; sec. XVIII  

341 SB-II-m-A-12166 Casă municipiul SIBIU Str. Papiu Ilarian Alexandru 10 a doua jum. a sec. XV 

(1473), 1576, 1696, 1701, mijl. sec.XIX  

342 SB-II-a-A-12167 Ansamblul bisericii "Sf. Apostoli Petru şi municipiul SIBIU Str. Reconstrucţiei 

17 sec. XVIII-XX  

343 SB-II-m-A-12167.01 Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel” municipiul SIBIU Str. Reconstrucţiei 

17 1778-1788  

344 SB-II-m-B-12168 Vechea şcoală românească municipiul SIBIU Str. Reconstrucţiei 35 1850-1900  

345 SB-II-m-B-12169 Casă municipiul SIBIU Pasajul Scărilor 1 sec. XV-XVI; sec. XVIII, 1860  

346 SB-II-m-B-12170 Casă municipiul SIBIU Pasajul Scărilor 2 sec. XV-XVI; sec. XVIII, 1860  

347 SB-II-m-B-12171 Casă municipiul SIBIU Pasajul Scărilor 3 sec. XV-XVI; sec. XVIII, 1860  

348 SB-II-m-B-12172 Casă municipiul SIBIU Pasajul Scărilor 4 sec. XV-XVI; sec. XVIII  

349 SB-II-m-A-12173 Spitalul de neurologie, construit pe Bastionul municipiul SIBIU Bd. Spitalelor, 

str. Pompeiu 1552-1556 /bastion), Haller Onofreiu 8 înc.sec.XX (spital) 

350 SB-II-m-B-12174 Casă municipiul SIBIU Pasajul Şcolii 2 sec. XVIII  

351 SB-II-a-A-12175 Fosta mănăstire franciscană, azi biserică municipiul SIBIU Str. Şelarilor 12-14 

str. sec. XV-XVIII romano-catolică şi locuinţe. Bărbierului 2, str. Manejului 4  

352 SB-II-m-A-12175.01 Biserica romano-catolică "Sf. Francisc” municipiul SIBIU Str. Şelarilor 12-

14 str. 1425-1450; 1716; Bărbierului 2, str. Manejului 4 1776  

353 SB-II-m-A-12175.02 Claustru, azi locuinţe municipiul SIBIU Str. Şelarilor 12-14 str. sec.XV-

XVIII Bărbierului 2, str. Manejului 4  

354 SB-II-m-A-12176 Casă municipiul SIBIU Str. Târgului 3 sec.XV (fragmente), sec. XVIII, 1825-

1850  

355 SB-II-m-B-12177 Casă municipiul SIBIU Str. Târgului 4A sec. XV-XVI; cca.1700, 1860  

356 SB-II-m-B-12178 Casa Hermann Wagner municipiul SIBIU Str. Tipografilor 4 sec. XVI; 1850-

1875  

357 SB-II-m-B-12179 Casă municipiul SIBIU Str. Tipografilor 23 sec. XVIII  

358 SB-II-m-B-12180 Casă municipiul SIBIU Str. Turnului 1 sec. XV, sec. XVII,  sec. XVIII  

359 SB-II-m-B-12181 Casă municipiul SIBIU Str. Turnului 4 str. Azilului 4 sec. XV; a doua jum.  a 

sec. XIX, 1860  

360 SB-II-m-A-12182 Casa Martin Wankel municipiul SIBIU Str. Turnului 6 sec. XIV; transf.  1706; 

1925-1950  

361 SB-II-m-B-12183 Casă municipiul SIBIU Str. Turnului 7 sec. XVI-XVIII, cu  fragmente sec. XIV  

362 SB-II-m-B-12184 Casă municipiul SIBIU Str. Turnului 12 fragmente sec. XV-  XVI; sec. XVIII; 

primul sfert al sec. XIX; 1875-1900; 1925-1950 

363 SB-II-m-A-12185 Casă municipiul SIBIU Str. Turnului 14 fragmente sec. XIV; sec. XVIII  

364 SB-II-m-A-12186 Casă municipiul SIBIU Str. Vopsitorilor 13 sec. XV, 1650-1700, 1794, sec. XX  

365 SB-II-m-B-12187 Casă municipiul SIBIU Str. Vopsitorilor 21 sec. XVI-XVII, 1827  

875 SB-III-m-B-12591 Bustul lui Mihai Eminescu municipiul SIBIU Parcul "Sub Arini" 1938 

876 SB-III-m-B-12592 Bustul lui George Bariţiu municipiul SIBIU Parcul Astra 1926  

877 SB-III-a-B-12593 Vase de piatră, sculptor Simion Hoffmager municipiul SIBIU Parcul "Sub 

arini" sf. sec. XVIII  

878 SB-III-m-B-12594 Bustul Mariei Tereza municipiul SIBIU Str. Gladiolelor 4-8 În faţa 1909  

orfelinatului Terezianum  
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879 SB-III-m-B-12595 Monumentul lui Georg Daniel Teutsch municipiul SIBIU Piaţa Huet În curtea 

Bisericii 1899 Evanghelice  

880 SB-III-m-B-12596 Placa memorială a împăratului Iosif al II-lea municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 

2 1773 (1783?)  

881 SB-III-m-B-12597 Bustul lui Friedrich Schiller municipiul SIBIU Piaţa Schiller 1 1905  

882 SB-III-m-B-12598 Bustul lui George Coşbuc municipiul SIBIU Bd. Victoriei 1933  

889 SB-IV-m-B-12605 Mormântul arheologului Johann Michael municipiul SIBIU În cimitirul 

bisericii evanghelice 1863 Ackner  

890 SB-IV-m-A- Cimitirul bisericii "Buna Vestire” - din Groapă municipiul SIBIU Str. Justiţiei 5 sec. 

XVIII-XX  

891 SB-IV-m-B-12606 Mormântul scriitorului Zaharia Boiu municipiul SIBIU Str. Justiţiei 5 în 

cimitirul 1903 bisericii ortodoxe Bunavestire  

892 SB-IV-m-B-12607 Mormântul scriitorului Ioan Codru Drăguşanu municipiul SIBIU Str. Justiţiei 

5 în cimitirul 1884 bisericii ortodoxe Bunavestire  

893 SB-IV-m-B-12608 Mormântul literatului Moise Fulea municipiul SIBIU Str. Justiţiei 5 În 

cimitirul bisericii Bunavestire  

894 SB-IV-m-B-12609 Monumentul funerar al dr. George Manasis municipiul SIBIU Str. Justiţiei 5 

În cimitirul bisericii Bunavestire  

895 SB-IV-a-B-12610 Patru cruci de piatră sculptate (de la municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 22 sec. 

XVIII cimitirului Biserica Bunavestire din Broşteni, comuna Păuca)  

896 SB-IV-m-B-12611 Mormântul lui George Bariţiu municipiul SIBIU Str. Reconstrucţiei 13 În 

1893 cimitirul bisericii "Sf.Petru şi  

897 SB-IV-m-B-12612 Monumentul funerar Alexandru Papiu Ilarian municipiul SIBIU Str. 

Reconstrucţiei 13 În 1880 (bust) cimitirul bisericii "Sf.Petru şi  

898 SB-IV-m-B-12613 Monumentul funerar al dr. Ioan Raţiu (obelisc) municipiul SIBIU Str. 

Reconstrucţiei 13 În 1911 cimitirul bisericii "Sf.Petru şi  

899 SB-IV-m-B-12614 Monumentul funerar al lui Iosif Sterca Şuluţiu municipiul SIBIU Str. 

Reconstrucţiei 13 În 1902 cimitirul bisericii "Sf.Petru şi  

900 SB-IV-m-B-12615 Monumentul funerar al lui David, Baron Ursu municipiul SIBIU Str. 

Reconstrucţiei 13 În 1897 de Margina cimitirul bisericii "Sf.Petru şi  

901 SB-IV-m-A- Cimitirul bisericii "Sf. Apostoli Petru şi Pavel” municipiul SIBIU Str. Reconstrucţiei 

17 sec. XVIII-XX 
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Planşa nr. 12 – Amplasarea obiectivelor de patrimoniu în municipiu Sibiu 

Lista monumentelor clasate la data elaborării Regulamentului Local de urbanism (RLU), în februatie 

2010 este: 

 LMI 2004, judeţul Sibiu – poziţiile de la nr. 1 (SB-I-s-A-11925) până la 5 (SB-I-s-A-11926), de la 

nr. 165 

 (SB-II-a-A-12010) până la 365 (SB-II-m-B-12187), nr. 725 (SB-II-a-B-12498), respectiv de la nr. 

875 

 (SB-III-m-B-12591) până la 882 (SB-III-m-B-12598), de la nr. 889 (SB-IV-m-B-12605) pana la 

900 (SBIV-m-B-12615) şi 901 (SB-IV-m-A- 12167.02).  

Toate aceste monumente clasate au aprobările necesare în vederea clasării şi excuderii din lista 

obiectivelor de patrimoniu (inclusiv de la Academia Română şi Ordin de la Ministerul Culturii şi 

Cultelor - OMCC). 
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Ulterior publicării Listei Monumentelor Istorice au fost clasate sau au primit avizul de clasare, urmând 

a fi emis OMCC, următoarele imobile din municipiul Sibiu: 

 casă, str. Hegel nr. 7 – grupa B; 

 Rectoratul Universităţii “Lucian Blaga”, bd. Victoriei nr. 8-10 – grupa B; 

 casa “Partenie Cosma”, bd. Victoriei 25 – grupa B; 

 fosta Mănăstire a Măicuţelor Franciscane, str. Dealului nr. 4-6 – grupa B; 

 Tribunalul Sibiu, bd. Victoriei nr. 11 – grupa A; 

 casa “Anastasiu Boiu”, str. Zaharia Boiu nr. 27 – grupa B; 

 Spitalul CFR, str. Constantin Noica nr. 20 – grupa B; 

 linia ferată îngustă Sibiu-Agnita-Brădeni, cu ramificaţia Cornăţel-Vurpăr – grupa B; 

 ansamblul urban delimitat de străzile Andrei Şaguna – Dealului – Banatului – bd. Victoriei. 

 

Planşa nr. 13 – Zonle protejate (de patrimoniu) din municipiul Sibiu 
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Pe baza concluziilor şi recomandărilor „Studiului de fundamentare pentru determinarea zonelor 

protejate cu materializare semnificativă a valorii culturale”, „PATJ Sibiu”, „PATZ Sibiu” şi cf. 

Ordinului Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului (MTCT) nr. 562/2003 sunt delimitate 

primar şi evidenţiate ca UTR-uri următoarele ZCP propuse: 

 ZCP Centrul Istoric; 

 ZCP Cartierul Iosefin; 

 ZCP Măierimea Porţii Cisnădiei; 

 ZCP Piaţa Unirii; 

 ZCP Ansamblul spitalicesc; 

 ZCP Parcelarea Zimmermann; 

 ZCP Parcelarea Fonn; 

 ZCP Cibin Centru; 

 ZCP Cartierul Guşteriţa; 

 ZCP Muzeul Satului. 

 

 
 

Planşa nr. 14 – Zona protejată din centrul istoric al municipiului Sibiu 

Pentru zonele enumerate mai sus se vor întocmi PUZ iar pentru zone construite protejate, PUZCP. 

Aceste documentaţii vor respecta Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de 

urbanism pentru zone construite protejate, aprobată prin Ordinul MTCT nr. 562/2003. 

Până la aprobarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform RGU, cu avizul 

Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. 

Aprobarea documentaţiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD în interiorul unei ZCP, anterior aprobării 

unui PUZCP este interzisă.
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3.2 Evoluţia probabilă a stării mediului în situaţia neimplementării 

proiectului PUG 

Schema de sistematizare a oraşului urmează concluziile studiului preliminar PUG, elaborat în 

2004. Plecând de la starea de dezvoltare actuală a oraşului, de la relaţia acestei stări cu cadrul 

natural şi de la condiţionări de tip ecologic, economic şi administrativ, proiectul PUG vizează o 

extindere direcţionată predominant către nord-vest.  

Conform analizei din „Studiul de fundamentare pentru PUG al municipiului Sibiu – Strategia de 

dezvoltare durabila a întregului oraş” se poate observa că fără implementarea proiectului PUG, 

efectele imediate (pe termen lung), constau în: 

 congestionarea traficului, 

 creşterea poluării cu emisii poluante de la vehicule, 

 neasigurarea obiectivului de 26 mp de spaţiu verde la 1 locuitor, 

 distribuţia neuniformă a încărcării cu locuitori la nivelul zonelor oraşului, 

 dezvoltarea ilogică şi necontrolabilă a oraşului, 

 „sistematizarea” haotică a utilităţilor publice, 

şi multe alte aspecte imprevizibile. 

Situaţia “zero” a municipiului Sibiu este următoarea (starea actuală PUG): 

 
 

 Planşa nr. 15 – Situația „zero”, situaţia actuală a PUG Sibiu 
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De aceea s-a venit cu un concept de dezvoltare iniţial faţă de starea „considerată 0”, ilustrat mai 

jos: 

 

Planşa nr. 16 – Concept de dezvoltare – faza 1 
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Măsurile de sistematizare sunt ilustrate astfel: 

 

Planşa nr. 17 – Măsuri de sistematizare – faza 2 

 

Planul pe termen scurt/mediu conţine primii paşi necesari pentru demararea procesului de 

dezvoltare pe direcţia propusă, cu efecte pozitive anticipate pe termen lung. Prin intermediul 

unei serii de PUZ-uri, subordonate conceptului general, tendinţele ne-controlate de extindere a 

oraşului la periferii sunt canalizate şi ordonate în direcţia unei dezvoltări durabile. 

Ameliorarea suprafeţelor subutilizate şi conversia funcţională a unităţilor industriale şi mai 

târziu, a celor militare şi a a suprafeţelor feroviare excedentare, oferă baza pentru consolidarea şi 

dezvoltarea zonei centrale a oraşului. Astfel, potanţialul dat de fîşia industrială aflată în 

vecinătatea centrului şi a Cibinului, capătă un rol important în cadrul conceptului de dezvoltare.  

Prin transformarea culoarului din albia Cibinului, astăzi mai degrabă un element poluat, din oraş, 

va deveni „o artera verde” de legătură în ansamblul structurii urbane. 

Situaţia finală, propusă de proiectul PUG, în urma discuţiilor şi analizelor, de-a lungul anului 

2009, (inclusiv concluziile în urma Dezbaterii publice care a a vut loc în data de 15 iunie 2009) 

este următoarea: 
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Planşa nr. 18 – Restructurarea funcţională – faza 3 

Proiectul PUG încearcă schiţarea unei noi zonificări funcţionale ale teritoriului municipiului 

Sibiu. Ţinându-se cont de concluziile tuturor analizelor preliminare şi dezbaterilor publice în 

acest proiect se schiţează modificări ale profilului funcţional pentru părţi importante ale oraşului. 

Fundamentarea acestor concluzii rezultate sunt bazate pe posibilitatea generării pe termen lung a 

unui impact pozitive în ceea ce priveştepe toate aspectele analizate, dar argumentează şi 

posibilitatea realizării unor studii de specialitate mai aprofundate. 
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Starea finală propusă prin proiectul PUG 2009 – 2019, după parcurgerea fazelor conform  

conceptului de sistematizare prezentat, este următoarea: 

 

Planşa nr. 19 – Situația propusă- situaţia” finală” 
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4 Zonele posibil a fi afectate semnificativ de implementarea 

proiectului PUG Sibiu 2009-2019 

 

UTR propuse în proiectul PUG ţin cont de tendinţa actuală de dezvoltare a municipiului Sibiu, 

încercând o sistematizare şi o armonizare generală împiedicând, în acelaşi timp, dezvoltările 

haotice. Proiectul PUG ţine cont de pricipiile dezvoltării durabile, atât din punct de vedere 

urbanistic, dar şi social, industrial, economic şi din punct de vedere al protecţiei mediului.  

Vom enumera principiile care au stat la baza dezvoltării acestui proiect PUG, dar şi posibilele 

zone care pot fi supuse unui impact semnificativ negativ, din punct de vedere al protecţiei 

mediului. 

Principiile şi obiectivele de dezvoltare au constat în: 

 Extinderea rolului de pol regional al municipiului Sibiu asupra întregii zone periurbane, prin 

distribuţia activităţilor în acord cu potenţialele locale şl prin modernizarea reţelelor de 

comunicaţie şi transport 

 Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităţilor în teritoriul 

administrativ (industrie la nord, locuire la sud); atenuarea discrepanţelor economice şi 

sociale între cartiere 

 Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şl valorificării 

durabile a resurselor naturale.  

 Valorificarea, conservarea şl protejarea fondului construit valoros şl a peisajului cultural ca 

factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale 

 Reabilitarea şi asigurarea calităţii locuirii în cartierele constituite 

 Asigurarea necesarului de suprafeţe pentru locuinţe noi, cu prioritate în zone aflate în 

proximitatea oraşului şi în vecinătatea unor elemente naturale cu potenţial deagrement 

 Asigurarea unor condiţii echilibrate de configurare a noilor zone de locuinţe (densitate, 

dotări, infrastructură, tipologii) 

 Profilarea şi dezvoltarea Sibiului ca centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, media şi 

educaţie superioară, de importanţă regională şi naţională (Sibiul -"loc de întâlnire") 

 Protejarea şi valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu pentru creşterea atractivităţii 

oraşului pentru turism şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

 Menţinerea şi modernizarea profilelor industrie şi transporturi  

 Gestiunea eficientă a resursei teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen lung şi 

pentru evoluţii imprevizibile 

 Satisfacerea necesarului de spaţii verzi raportat la numărul de locuitori, cf. OUG 114/2007 

(26 mp / locuitor) 

 Protejarea habitatelor naturale valoroase şi a cadrului natural 

 Protejarea şi reabilitarea spaţiilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă 

 Reducerea emisiilor şi a factorilor de poluare, precum şl prevenirea riscurilor alunecărilor de 

teren şi al inundaţiilor  

 Modernizarea şi eficientizarea reţelelor edilitare 

 Asigurarea echipării edilitare pentru zonele de urbanizare 

 Modernizarea, eficientizarea şi extinderea sistemului de circulaţie urbană 

Tinând cont de aceste principii de dezvoltare, UTR unde potenţialul impact negativ asupra 

mediului poate fi semnificativ, sunt: 

 L - Locuire 

 Is - Zonă de instituţii şi servicii 
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 E - Zonă de activităţi economice 

 D - Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare 

 S - Zonă cu destinaţie specială 

 T - Zonă de căi de comunicaţie 

 Ri - Zonă de restructurare a suprafeţelor industriale, feroviare sau de gospodărire comunală 

UL1 - Locuinţe cu regim redus de înălţime 

UL3 - Locuinţe cu regim mediu de înălţime 

UM - Zonă mixtă 

UC - Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate 

UIs - Zonă de instituţii şi servicii 

UEmm - Zonă de activităţi economice mici şi mijlocii 

UEt - Zonă de activităţi economice cu caracter commercial 

UEi - Zonă de activităţi economice cu caracter industrial 

UTfu - Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente rezervată trenului urban 

UVs - Zonă verde cu rol de complex sportive 

 UTR Ansamblul locuinţelor CFR 

 UTR Ansamblul locuinţelor colective – Aleea Şelimbăr 

 UTR Ansamblul locuinţelor colective – Mihai Viteazu 

 UTR Ansamblul locuinţelor colective – Strada Ştrandului 

 UTR Ansamblul vilelor de coastă 

 UTR Arsenal – Steaua Roşie 

 UTR Balanţa 

 UTR Cartierul Turnişor 

 UTR Lupeni 

 UTR Parcelarea Mărăşti – Mărăşeşti 

 UTR Siretului 

 UTR Tropinii Noi 

 UTR Vilele de Coastă 

 ZCP Cartierul Iosefin 

 DR – Terenuri ocupate de căi de comunicaţie 

 Localitatea Păltiniş 

 

Celelalte UTR nu prezintă un potenţial impact negativ ridicat asupra mediului, impactul fiind ori 

neglijabil ori pozitiv, conducând la îmbunătăţirea factorilor de mediu. 

 

Vom descrie atât riscurile de mediu, la care pot fi supuse anumite zone administrate de Primăria 

Municipiului Sibiu şi Consiliul local al municipiului Sibiu, cât şi riscurile naturale induse de 

factorii naturali, în general riscuri cunoscute şi anterior întocmirii proiectului PUG 2009 - 2019. 
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5 Probleme de mediu existente 
 

Problemele de poluare, în general cunoscute, la nivelul municipiului Sibiu vor fi descrise în cele 

ce urmează. APM Sibiu face monitorizări continue asupra calităţii aerului.  De asemenea 

Direcţia Apelor Române are puncte de monitorizare privind calitatea apelor de suprafaţă. 

Vom descrise atât probleme de poluare industrială, dar şi poluarea indusă de riscurile naturale. 

5.1 Poluarea artificială (antropică) 

5.1.1 Surse de poluare industrială 

În urma analizei am identificat şi sumarizat următoarele surse de poluare, grupate pe factori 

poluatori şi măsuri existente de reducere a impactului asupra mediului 

Tabel nr. 12  

Surse de poluare Factori poluatori Măsuri de reducere  

1 Artere principale de transport (rutier şi 

feroviar)

zgomot, vibraţii şi praf, gaze de 

eșapament

măsuri de reducere a traficului, artere de 

ocolire, plantaţii de aliniament, barieră 

vegetală între centura ocolitoare şi zonele 

rezidenţiale

2 Malul stîng al Cibinului şi albia râului din 

zona cartierului Turnişor, zona din partea 

dreaptă a drumului Sibiu -Rusciori

depozitări ilegale de deşeuri ecologizare, amenajare de spaţii verzi

3 Zona adiacentă SC Sibavis SRL, S.C. Bere 

Trei Stejari S.A.

poluare olfactivă, emisii în atmosferă 

și în apă

4 Spaţiile de producţie ale S.C. Compa SA, 

S.C. Krupp Bilstein SA, S.C. Sembraz S.A. 

şi S.C. Stirya Arcuri SA; arealul ocupat de 

S.C. Independenţa S.A. şi S.C. Hidrosib SA, 

S.C. Poliflex S.A.

emisii combinate de compuşi organici 

volatili şi compuşi ai metalelor grele

5 S.C. Hidrosib S.A. şi S.C. Solvosib SA emisii de solvenţi organici

6 S.C. Balanţa SA şi S.C. Pim SA, S.C. 

Rasital S.R.L

emisii de compuşi organici volatili

7 S.C. Steaua S.A. şi S.C. Bere Trei Stejari 

SA, Spitalul Judeţean

emisii de substanţe organice

8 zonă din cartierul Turnişor lipsa sistemului de canalizare -

deversări ape menajere în rîul Cibin

modernizarea infrastructurii edilitare 

extinderea rețelei de canalizare

- reducerea emisiilor sau relocare în afara 

zonelor rezidenţiale, după caz, 

reglementarea de zone de protecţie şi de 

bariere vegetale între concentrările de 

surse de emisii şi zonele de Icouinţe        - 

respectarea conditiilor din actele de 

reglementare

 

Poluarea datorată traficului rutier 

Prin reabilitarea şi modernizarea străzilor (care deja este în curs) din Calea Guşteriţei, 

Ceaikovski şi Podului, prelungirea Axei Centrale, care va accesa Guşteriţa şi zona naturală 

Valea Fărmăndoalei (propusă a deveni arie naturală protejată), poluarea datorată de trafic este 

diminuată, dar zona afectată este modificată. 

Dezvoltarea prezentă a Axei Centrale este o etapă esenţială în conectarea pe direcţia Est-Vest a 

principalelor obiective de interes public, turistic şi cultural ale oraşului:  

 Valea Fărmăndoalei (drumeţii, agrement)  

 Guşteriţa (patrimoniu cultural)  

 Balanţa (centru de cartier, patrimoniu industrial)  

 Autogara şi  
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 Gara Sibiu (acces)  

 Campus Universitar (Sp. Judeţean)  

 Parcul Tineretului şi  

 Teatrul de vară, rebilitat  

 Centrul Istoric (patrimoniu, servicii, comerţ)  

 Filarmonica  

 Centru de Conferinţe, Congrese şi Spectacole  

 Piaţa Unirii (servicii, comerţ, cultură)  

 Universitatea Lucian Blaga  

 Baza sportivă Olimpia (agrement)  

 Parcul Sub Arini (agrement, sport)  

 Grădina Zoologică - Muzeul Satului (patrimoniu, agrement). 

Toate aceste trasee rutiere noi, ar putea conduce la creşterea emisiilor de CO şi CO2 rezultate în 

urma creşterii traficului auto, însă totuşi, dacă se analizează din punctul de vedere al timpului de 

tranzit, pe teritoriul oraşului, putem observa că timpul de tranzit şi staţionare este diminuat, la fel 

şi numărul de opriri şi accelerări ale vehiculelor, toate acestea ducând la reducerea emisiilor de 

gaze de eşapament, calitatea aerului şi alte aspecte de mediu putându-se îmbunătăţi pe termen 

lung. 

Emisii de gaze potenţial toxice sunt concentrate în zona marilor intersecţii, datorită valorilor 

ridicate de trafic. Aceste intersecţii sunt:  

 Alba Iulia – Malului – Maramureşului – Autogării; 

 Piaţa Unirii; 

 Constituţiei – Bâlea – Bulevardul Spitalelor; 

 Mihai Viteazu – Calea Dumbrăvii; 

 Vasile Milea – Rahovei – Semaforului. 

În ceea ce priveşte impactul traficului, menţionăm unele dezechilibre legate de stresul mecanic 

(tasare, alunecări, prăbuşiri), distrugerea protecţiei malurilor pe marginea (peste Cibin), de 

construcţia unor picioare de poduri (peste Cibin şi afluenţi) precum şi de subdimensionarea 

podurilor şi podeţelor care traversează artere hidrografice şi peste care se desfăşoară un trafic 

intens.  

În prezent, lucrările la centura ocolitoare a municipiului Sibiu, un obiectiv deosebit de important 

în optimizarea traficului şi eliberarea oraşului Sibiu de efectele traficului greu şi de neajunsurile 

în confortul populaţiei create prin poluarea aerului cu noxe, poluare fonică şi prin riscul de 

accidente. Deşi această arteră rutieră constituie un avantaj major în integrarea naţională şi 

internaţională a spaţiului depresionar analizat şi în degajarea Sibiului de stresul unui trafic intens 

în orele de vârf, această şosea încă nefinalizată se află deja în fază avansată de degradare 

datorate proceselor de spălare şi şiroire a apelor pluviale. 
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5.2 Poluarea naturală 

5.2.1 Riscuri naturale 
 

Prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, 

scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile şi altele 

asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul organelor de 

specialitate ale administraţiei publice. 

Efectele imediate şi disfuncţionalităţile morfohidrografice induse de condiţiile naturale şi 

accentuate de modificările antropice care au avut şi au loc în Depresiunea Sibiului în sectorul 

Sibiu - Tălmaciu ne dau posibilitatea conturării unor zone de risc, cu precădere risc 

geomorfologic şi hidrologic: 

 zona cu risc slab spre moderat – care cuprinde suprafaţele cu stabilitate ridicată ale luncii 

înalte a Cibinului şi teraselor, cu o morfodinamică relativ redusă, cu procese de tasare induse 

de o presiune antropică ridicată data de habitat şi trafic, cu potenţial mediu de producere a 

proceselor de spălare la suprafaţă, ravenarea frunţilor de terasă şi a glacisurilor; 

 zona cu risc moderat spre mare - care cuprinde suprafaţa luncii inundabile a Cibinului, 

luncile joase ale afluenţilor şi glacisul de alunecare de la baza cuestei, cu o utilizare 

diversificată (fâneaţă, teren agricol, gospodării, obiective industriale), asociată frecvent cu 

excesul de umiditate datorat prezenţei pânzei freatice aproape de suprafaţă şi a izvoarelor. 

Această zonă este supusă în mod direct influenţei cursurilor de apă (revărsări, inundaţii) şi 

proceselor de albie şi de versant: acumulări, meandrare, eroziune laterală, subminări şi 

prăbuşiri de maluri şi de versanţi; 

 zona cu risc mare spre foarte mare - care cuprinde întreaga suprafaţă a versantului vestic al 

Podişului Hârtibaciului între Viile Sibiului şi Fabrica Record, cu o stabilitate redusă indusă 

de valorile mari ale pantei şi energiei de relief, cu o morfodinamică foarte activă 

subordonată proceselor de deplasare în masă, torenţialităţii şi ravenării. Aici există un 

potenţial ridicat de alunecări de teren datorită precipitaţiilor bogate şi prezenţei izvoarelor de 

coastă şi cu nuclee de risc sever determinat de activităţile antropice de exploatare în sistem 

industrial a argilelor şi de presiunea edilitară. 

Zone expuse la riscuri naturale 

Zonele de risc sunt delimitate pe planşa Reglementări Urbanistice, aferentă PUG, pe baza 

documentaţiei „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Sibiu”, elaborat 

de către Serviciul Protecţie Civilă şi de către Pompieri  din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu 

şi pe baza Studiului de fundamentare in domeniul mediului aferent proiectului PUG. 

Delimitările zonelor de risc, precum şi măsurile care decurg din existenţa acestora se vor preciza 

prin RLU sau prin intermediul Hărţilor de risc (conform Legii 350/2001, art. 51) ce se vor 

întocmi de către CJ Sibiu, la nivelul întregului judeţ, împreună cu colaborarea Primăriilor. 

În perioada necesară elaborării şi aprobării hărţilor de risc, se va respecta Planul de analiză şi 

acoperire a riscurilor (PAAR) la nivelul municipiului Sibiu, 2008. 

Pentru reducerea riscurilor naturale, se recomandă măsurile cuprinse în art. 8 din RLU al 

municipiului Sibiu. Acestea sunt concluzii ale studiilor de fundamentare ale proiectului PUG şi 

sunt în conformitate cu Directiva Cadru Ape, Legislaţia română pentru protecţia apelor, 

Convenţia de la Ramsar, Directiva Habitate, Directiva Păsări, legislaţia română pentru 

conservarea biodiversităţii. 

Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu 

excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. 

Pentru zonele din intravilan marcate pe planşa de reglementări ca prezentând posibile riscuri 

naturale, se instituie interdicţie temporară de construire până la finalizarea hărţilor de risc. În 
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funcţie de concluziile studiilor de specialitate, se poate păstra interdicţia de construire, caz în 

care se vor autoriza exclusiv lucrări în vederea prevenirii producerii dezastrelor şi pe bază de 

PUZ, aprobate conform legii. 

 

Vulnerabilităţile hidrice teritoriale sunt legate producerea unor procese hidrodinamice staţionare 

(excesele de umiditate) şi a celor active (ape mari, viituri, inundaţii).  

Pânza freatică este situată destul de aproape de suprafaţă, ceea ce generează un excedent de 

umiditate, mai ales în luncile râurilor şi în şesul aluvial de la nord de Sibiu. În acest sector, în 

şesul aluvial al Rozbavului, Văii Popilor şi Văii Hamba, panta redusă alături de substrat 

favorizează stagnarea apei şi gleizarea solurilor. Pe alocuri se formează mlaştini şi pajişti 

mlăştinoase.  

În ceea ce privesc procesele hidrodinamice active, menţionăm că în condiţiile creşterilor de 

debite cauzate de cantităţi mari de precipitaţii luncile Cibinului şi afluenţilor sunt vulnerabile la 

inundaţii, iar obstacolele din albii accentuează acest fenomen. Amenajarea Cibinului la Gura 

Râului a limitat foarte mult aceste fenomene hidrologice de risc, prin atenuarea undelor de 

viitură şi regularizarea debitelor. Totuşi, aval de această amenajare Cibinul mai primeşte afluenţi 

care pot induce dezechilibre hidrologice pe cursul aferent teritoriului municipiului Sibiu, în 

condiţiile producerii unor precipitaţii semnificative cu caracter torenţial şi a utilizării 

necorespunzătoare a spatiului luncilor şi albiilor râurilor. 

În lungul Cibinului, semnalăm următoarele arii vulnerabile la revărsări şi inundaţii: lunca 

Cibinului amonte de Turnişor, unde menţionăm prezenţa deşeurilor menajere şi a molozurilor 

provenite din demolări care aglomerează albia majoră a Cibinului în acest sector şi amplifică 

riscul hidrologic.  

Lunca Cibinului în sectorul de maximă curbură a râului la Guşteriţa pe acest fond cu confluenţa 

cu pârâul Fărmândoala şi amplasarea podului peste Cibin duce la obturarea cursului prin 

ostroave şi constituie factori de risc hidrologic major. 

Deşi pârâul Trinkbach este amenajat, există situaţii în care unele proprietăţi din zona limitrofă 

traseului pârâului sunt inundate. Aceste fenomene apar uneori ca urmare a faptului că 

acumulările nu se folosesc la parametrii proiectaţi, dar mai ales datorită canalizării acestui pârâu, 

rigidizării cursului prin betonarea albiei minore şi subdimensionării  acesteia. În condiții de ape 

mari sau viitură, apele din albia minoră a pârâului se infiltrează în subsolurile clădirilor riverane 

în sectorul acoperit.  

În concluzie, riscurile hidrologice pe teritoriul municipiului Sibiu pot fi evitate în condiţiile unei 

exploatări corecte a acumulărilor existente pe perioada de ape mari şi în condiţiile unor lucrări 

susţinute de hidroameliorare. 

5.3 Probleme cu importanţă specială pentru mediu 

Probleme de mediu, importante, în municipiul Sibiu, nu au fost semnalate. 

Trebuie totuşi acordată atenţie sporită următoarelor zone şi/sau surse de poluare ale oraşului  

pentru a diminua impactul probabil, dar şi pentru a asigura protecţia obiectivelor protejate 

naturale şi de patrimoniu:  

 obiectivelor SEVESO aflate pe teritoriul administrat de Primăria Sibiu;  

 zonelor industriale, pentru a reduce pe cât posibil deversările sau emisiile accidentale; 

 depozitelor de deşeuri municipale şi industriale; 

 traficului rutier; 

 aeroportului; 

 zonelor protejate; 

 obiectivelor de patrimoniu. 
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5.4 Ariile de protecţie specială avifaunistică 
 

Pădurea Dumbrava Sibiului este arie protejată ca rezervaţie naturală şi are o suprafaţă totală de 

974,9 ha, din care 120 ha sunt incluse în intravilan.  

 

Se poate afirma că teritoriul Pădurii Dumbrava Sibiului este puternic antropizat mai ales 

jumătatea lui nord-estică care se învecinează nemijlocit cu municipiul Sibiu. 

Luându-se în considerare funcţia mediogenă a pădurii, semnalele de alarmă trase de naturalişti, 

de diferitele organizaţii ecologiste şi turistice şi nu în ultimul rând de către silvicultori, prin 

Hotărârea nr.12 din 28 septembrie 1994 a CJ Sibiu privind “stabilirea zonelor naturale protejate 

şi a monumentelor naturii de pe teritoriul judeţului Sibiu”, Pădurea Dumbrava Sibiului a fost 

declarată Parc Natural sub administraţia R.A. Romsilva filiala Sibiu. 

 

Parcul Natural Dumbrava Sibiului, conform actului legal de înfiinţare este o arie naturală 

protejată care corespunde categoriei IV a Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii 

(UICN) – arie de gestionare a habitatelor şi speciilor, denumirea acestei categorii în legislaţia 

românească fiind rezervaţie naturală. Aşadar, deşi denumirea este de Parcul Natural Dumbrava 

Sibiului, această arie protejată este din punct de vedere juridic şi managerial rezervaţie naturală, 

aşa cum este încadradă şi de Legea 5/2000 privind administrarea teritoriului României, anexa 

Arii naturale protejate. 

 

Pădurea Dumbrava Sibiului, se evidenţiază în proiectul PUG iar autorizarea executării 

construcţiilor în Parcul Natural Pădurea Dumbrava, se face conform Planului de Management al 

pădurii Dumbrava, cu avizele autorităţilor competente potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Pe baza Studiilor de fundamentare, OUG 57/2007, OUG 195/2005 aprobată prin Legea 

265/2006, cu modificările ulterioare.  

Prin proiectul PUG se instituie următoarele zone naturale protejate, marcate ca atare pe planşa 

proiectului PUG şi cuprinse ca UTR (ANP1, ANP2 şi ANP3): 

 Dealurile Văii Fărmăndoala şi afluenţi: Padina Goală, Padina Tiişelului, Fântâna Rece ş.a. 

(în suprafaţă de 552 ha); 

 Pajişti umede din Lunca Ruşciorului şi a Pârâului Rosbav, între Sibiu, Rusciori şi Şura Mică 

(în suprafaţă de 311 ha); 

 Lunca Cibinului în zona de vest a oraşului şi în dreptul cartierului Turnişor (în suprafaţă 

de106 ha). 

Ariile naturale protejate au fost analizate prin Studiul de fundamentare în domeniul mediului al 

PUG al municipiului Sibiu,  în anul 2008 de către Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea 

de Ştiinţe, Centrul de Cercetări de Ecologie Aplicată. 

Zonele verzi, din extravilanul oraşului Sibiu, ocupă o suprafaţă de 20,88 Km² (2098 ha) având o 

pondere de 25,8% din totalul suprafeţei de extravilan.  

Acestea sunt reprezentate de : 

 Pădurea Dumbrava Sibiului (parc natural) 8,73 Km² (873 ha) 

 Pădurea Dumbrava mică 1,84 Km² (184 ha) 

 Pădurea Guşteriţa 10,41 Km² (1041 ha) 
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6 Obiectivele de protecţie a mediului 

Obiectivele de protecţie a mediului avute în vedere la elaborarea proiectului PUG 2009 – 2019  

al municipiului Sibiu, sunt: 

 Satisfacerea necesarului de spaţii verzi raportat la numărul de locuitori, cf. OUG 114/2007 

(26 mp / locuitor); 

 Protejarea habitatelor naturale valoroase şl a cadrului natural; 

 Protejarea şl reabilitarea spaţiilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă; 

 Reducerea emisiilor şl a factorilor de poluare, precum şl prevenirea riscurilor alunecărilor de 

teren şl ale efectelor inundaţiilor; 

 Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şl valorificării 

durabile a resurselor naturale. (Sursa PATZ periurban al municipiului Sibiu); 

 Gestiunea eficientă a resursei teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen lung şl 

pentru evoluţii imprevizibile. 

 

Grupate, pe factori de mediu, aceste obiective, au dus la următoarele condiţii de proiectare: 

 

 Aer – Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental în cadrul limitelor stabilite de 

normele legale. Reducerea impacturilor, generate de activităţile umane, asupra calităţii 

aerului 

 Apă – Limitarea poluării apei de la sursele de poluare din zonă 

 Sol – Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului şi facilitarea protejării solului 

 Schimbări climatice – Scăderea emisiilor care cauzează schimbări climatice 

 Biodiversitatea – Conservarea diversităţii naturale a faunei, florei şi habitatelor din zonele 

protejate şi potenţiale arii Natura 2000 

 Sănătatea umană – Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor amplasamentelor în ceea ce 

priveşte transportul, mai ales zgomotul, vibraţiile şi poluanţii atmosferici 

 Managementul riscului de mediu – Creşterea protejării populaţiei în faţa riscurilor asociate 

cu dezastrele naturale 

 Conservarea şi gestiunea durabilă a resurselor – Limitarea utilizării resurselor naturale 

epuizabile (ex. un management corect al alimentării cu apă) 

 Patrimoniul cultural şi natural – Asigurarea protejării patrimoniului cultural şi natural 

 Eficienţa energetică şi resurse regenerabile de energie – Îmbunătăţirea eficienţei energetice 

şi a utilizării eficientă a resurselor de energie 

 Popularizarea aspectelor de mediu – Îmbunătăţirea comportamentului responsabil faţă de 

mediu prin implicarea publicului în rezolvarea problemelor de mediu şi conştientizarea 

acestuia în privinţa protecţiei mediului şi a rolului său major în îmbunătăţirea calităţii 

acestuia. 

6.1 Modul de aplicare al obiectivelor de protecţia mediului propuse în 

timpul pregătirii proiectului PUG Sibiu 2009 - 2019 

 

Obiectivele de protectie a mediului au in vedere recomandari cadru pentru urmatoarele domenii: 

 Îmbunătăţirea calităţii aerului (reducerea emisiilor de poluanţi în aer, retehnologizarea 

instalaţiilor mari de ardere, achiziţionarea de echipamente de monitorizare); 

 Managementului durabil al resurselor de apa (dezvoltarea infrastructurii – reţele canalizare şi 

de furnizare a apei potabile, staţii de epurare şi tratare a apelor – pentru satisfacerea 
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cerinţelor de apă la sursă ale populaţiei urbane şi rurale, îmbunătăţirea calităţii resurselor de 

apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă, prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor); 

 Protecţia şi conservarea naturii, a biodiversităţii, a pădurilor şi a solurilor (dezvoltarea reţelei 

de arii protejate şi includerea acestora în reţeaua europeană Natura 2000, utilizarea durabilă 

a habitatelor naturale, reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate);  

 Gestionarea corespunzatoare a deseurilor menajere urbane, industriale, toxice si periculoase 

(dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor municipale, a unui sistem de 

colectare selectivă şi promovarea reciclării deşeurilor, dezvoltarea de facilităţi conforme de 

tratare a deşeurilor); 

 Apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor de mediu; 

 Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în raport direct cu îmbunătăţirea calităţii factorilor de 

mediu; 

 Relaţia între amenajarea/echiparea a teritoriului municipal (interconectat la nivel de PATZ 

judeţean) cu mediul natural şi  activităţile antropice/industriale; 

 Îmbunătăţirea funcţionării sistemului instituţional. 

 

În ultima perioadă are loc un proces evident de reorganizare a sistemelor de amenajare teritorială 

la nivelul României. 

Direcţia principală a acestui proces este îndreptată către descentralizarea planificării şi trecerea 

responsabilităţilor de la guvern către niveluri locale şi regionale, astfel autorităţile locale au 

posibilitatea să îşi gestioneze corect şi durabil zonele responsabile. 

 

Strategiile pentru implementarea proiectelor ce vor fi realizate, după implementarea acestui 

proiect PUG, pot fi legate de următoarele cinci obiective majore ale dezvoltării regionale 

durabile: 

 echilibrarea structurii spaţiale urbane 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel urban 

 menţinerea identităţii regionale: renaşterea moştenirii culturale 

 administrarea integrării: cooperarea dintre reţelele de infrastructura regională 

 noi parteneriate în planificare şi implementare. 

 

Prin măsurile ce au fost prevăzute în cadrul proiectului PUG al municipiului Sibiu se doreşte 

dezvoltarea economică a zonei şi rezolvarea în sistem unitar a construcţiei de locuinţe precum şi 

a utilităţilor necesare acestora. 

 

Multe din aceste obiective sunt regasite şi în Agenda locală 21, dezvoltată în mod special pe 

principiile dezvoltării durabile. 
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7 Potenţialele efecte semnificative asupra factorilor de mediu 

Inevitabil, orice plan sau proiect, în special în timpul punerii acestuia în aplicare, în fazele 

iniţiale, are un impact asupra mediului (de aici se exclud activităţile de dezvoltare industrială 

care au impact semnificativ mai ales în timpul funcţionării acestora). 

Vom evidenţia în continuare aspectele care au impact semnificativ asupra mediului în cazul 

implementării proiectului PUG, organizate pe factori de mediu. 

7.1 Impactul asupra aerului 

7.1.1 Calitatea aerului 

Populaţia, din cartierele din preajma zonei industriale, precum şi cele din perimetrul zonei Garii 

poate fi afectată, de aerul poluat de activităţile din zonă. Pentru a diminua efectul negativ al 

acestor activităţi se propune măsura de a diminua poluarea din cartierele de locuit ale orasului 

prin crearea perdelelor verzi.  

Mijloacele de transport, ca sursă de poluare a oraşului, vor fi rerutate prin proiectele de 

construire a centurii ocolitoare şi a autostrăzii, care trece prin proximitatea municipiului Sibiu, 

reducându-se mult emisiile generate de acestea pe aria oraşului. Valori ridicate ale dioxidului de 

azot (gaz rezultat in urma arderii motorinei) se poat înregistra şi datorită preferinţei locuitorilor 

municipiului Sibiu, de a achiziţiona autovehicule diesel, în special second-hand. De asemenea 

pot fi înregistrate valori ridicate la pulberile sedimentare, care pot depăşi valorile critice admise.  

APM Sibiu are instalate de 4 staţii automate, cu transmitere on-line de date, echipate cu 

analizoare pentru monitorizarea poluanţilor (dioxid de sulf, dioxid de azot, ozon, monoxid de 

carbon, pulberi în suspensie) şi care au fost puse în funcţiune la sfârşitul anului 2007. 

Amplasarea staţiilor a fost făcută conform normelor în vigoare, astfel încât, evaluarea spaţială şi 

temporală a concentraţiei poluanţilor în aerul ambiental să furnizeze o bază pentru dezvoltarea 

ulterioară a oraşului şi de a îmbunătăţi calitatea aerului (staţiile sunt situate: două în Sibiu, una la 

Copşa Mică şi una la Mediaş).  

Pentru o informare facilă a publicului, datele furnizate de staţiile de monitorizare sunt 

interpretate sub forma a şase indici generali şi indici specifici, reliefaţi şi cu ajutorul codului 

culorilor asociate acestora conform Normativului în vigoare, astfel:  

 excelent-verde închis,  

 foarte bun-verde deschis,  

 bun-verde gălbui,  

 mediu-galben,  

 rău-portocaliu 

 foarte rău-roşu.  

Expunerea acestor date se face pe cele două panouri stradale amplasate la vedere în municipiul 

Sibiu şi oraşul Copşa Mică. 
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7.1.2 Zgomotul  
 

Principala sursă de zgomot în municipiul Sibiu este constituită de transportul aerian. Legătura 

aeriană a municipiului este asigurată prin Aeroportul Internaţional Sibiu, amplasat pe drumul 

naţional DN1, la o distanţă de 3 km de municipiu.  

Prin aeroportul Sibiu se asigură legături directe cu aeroporturile interne din Bucureşti, Tg. Mureş 

şi Timişoara, precum şi internaţionale cu Germania (legătură zilnică spre München şi de trei ori 

pe săptămână spre Stuttgart) şi Italia prin curse regulate. 

În anul 2004 a început construirea terminalului cargo. Creşterea traficului de călători a 

determinat iniţierea unui proiect de modernizare a aeroportului. 

Zgomotul depăşeşte de multe ori pe zi 85 dB(A), o valoare foarte mare, neacceptată din punct de 

vedere a limitelor de zgomot în cartierele rezidenţiale. 

Datele de trafic sunt următoarele: 

 

Tabel nr. 13 – Trafic Aeroportul Inernațional Sibiu 

Pasageri % (an precedent) Pasageri % (an precedent) Pasageri % (an precedent)

Total călători 14390 100 22971 159.6 27212 118.5

Mişcări de nave 1158 100 1974 123.4 1896 96

Trafic Aeroport Internaţional Sibiu

2000 2001 2002

 

Se observă că valorile de tranzit ale pasagerilor s-au dublat în ultimii 2 ani, de aceea şi impactul 

creat de funcţionarea aeroportului este mai mare, numărul de curse fiind mai mare. 

7.2 Impactul asupra apei 

Pentru o dezvoltare armonioasă, în mediul urban, trebuie asigurate condiţiile ambientale de 

calitate (standard, minime, reglementate), atît din punct de vedere al exploatării resurselor de apă 

potabile dar şi posibilităţii deversării şi epurării a apelor uzate (în condiţiile impuse de 

normativele în vigoare). Deci, inevitabil, un centru urban creează un impact asupra apei prin 

consumul de apă şi în special prin deversări de ape uzate. 

Distribuţia spaţială a reţelelor de alimentare şi canalizări trebuie optimizată, ţinându-se cont de 

toate dezvoltările propuse, astfel încât apa uzată să fie colectată de pe toată suprafaţă oraşului şi 

dirijată la staţia de epurare. 

Nu se poate concepe un oraş modern fără o infrastructură apă-canal dezvoltată corespunzător. 

Documentaţia pentru obţinerea Avizul de gospodărire a apelor, pentru proiectul PUG, este în 

lucru. Punctul de vedere al Agenţiei Naţionale Apele Române - Direcţia apelor Olt –Sistemul de 

Gospodărire al Apelor Sibiu şi măsurile care vor fi impuse de avizul de gospodărire al apelor nu 

sunt incluse în acest raport de mediu. 

 

Municipiul Sibiu este străbătut de o reţea hidrografică cu debit permanent chiar în perioadele 

secetoase. Principalul râu este Cibinul, care în intravilan primeşte doi afluenţi de dreapta, pârâul 

Trinkbach şi Valea Săpunului, şi doi afluenţi de stânga, pârâul Fărmândoala şi pârâul 

Rusciorului. 

Pe râul Cibin, în amonte de localitatea Gura Râului, în perioada 1973-1980 s-a construit barajul 

de retenţie din beton de tip contraforţi ciupercă, cu rol în alimentarea cu apă a municipiului Sibiu 

şi a localităţilor limitrofe, precum şi cu rol energetic şi de atenuare a undei de viitură în perioada 

apelor mari. 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

 89 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

Pe pârâul Trinkbach sunt amplasate patru baraje, care au rol de agrement şi de regularizare a 

debitelor. 

 

Râul Cibin tranzitează un debit mediu multianual de 2,8 metri cubi pe secundă în regim 

amenajat. Din punct de vedere al calităţii apei, râul Cibin este de categoria II de calitate la 

intrarea în Sibiu, până în a val de localitate trecând în categoria III de calitate, ca urmare a 

colectării efluenţilor parţial epuraţi, proveniţi  din activităţile industriale ale municipiului. Cursul 

devine degradat după staţia de epurare Mohu, care este în aval de Sibiu, la 10 km. 

 

Până la executarea acumulării de pe râul Cibin, intravilanul Sibiului era inundabil, chiar dacă 

parţial unele cartiere fuseseră indiguite. Pe pârâul Trinkbach, există acumulări care preiau apele 

mari din bazinul hidrografic al acestuia şi le descarcă, controlat, spre aval. Inundaţiile unor 

proprietăţi în zona limitrofă traseului pârâului Trinkbach apar uneori ca urmare a faptului că 

acumulările nu se folosesc la parametrii proiectaţi. În concluzie, din apa de suprafaţă nu se pot 

produce inundaţii în municipiul Sibiu, dacă acumulările existente se exploatează corect pe 

perioada de ape mari. 

Zonele inundabile, unităţile cu risc tehnologic sunt documentate şi se află la Primăria 

Muncipiului Sibiu, Serviciul Protecţie Civilă şi PSI în „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor 

la nivelul Muncipiului Sibiu, ediţia 2008”. 

Noile dezvoltări ale oraşului impun o revizuire a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. În 

acest sens, deja există proiecte de infrastructură apă-canal în discuţie. Aceste proiecte ţin cont, 

până la aprobarea proiectului PUG, la nivel teoretic de dezvoltările preconizate ale municipiului 

Sibiu. 

7.3 Solul, subsol 

Zonele cu risc de alunecări de teren au fost analizate şi de Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 

Facultatea de Ştiinţe, Centrul de Cercetări de Ecologie Aplicată în „Studiul de fundamentare în 

domeniul mediului al PUG al Municipiului Sibiu, 2008”. 

Disfuncţionalităţile cauzate de constituţia litologică şi efectele negative asupra habitatului urban 

constau în următoarele aspecte: 

 umezirea şi gonflarea substratului argilos deranjează echilibrul intern al substratului şi 

predispune versanţii din Podişul Hârtibaciului şi frunţile de terasă ale Cibinului la procese 

gravitaţionale de tipul alunecărilor de teren; 

 friabilitatea şi slaba cimentare a rocilor favorizează procesele de pluviodenudare şi eroziune 

în suprafaţă, cu manifestări agresive de tipul şiroirii, ravenării şi torenţialităţii, mai ales pe 

versanţii Dealului Guşteriţa sau pe frunţile de terasă ale Cibinului; 

 conţinutul mare de mâluri argiloase, din depozitele aluviale ale Cibinului şi afluenţilor şi 

impermeabilitatea acestora determină ridicarea nivelului pânzei de apă freatică în luncile 

râurilor, cu unele băltiri permanente sau cu caracter periodic; 

 depozitele sedimentare  de terasă şi luncă, neconsolidate, asociate cu oscilaţiile hidro-

climatice  şi presiunea exercitată de greutatea lor sau de greutatea unor construcţii de 

deasupra determină în timp rearanjarea gravitaţională şi accentuarea unor procese de tasare 

şi sufoziune care pot avea efecte negative asupra structurii construcţiilor; 

 gonflarea argilelor care intră în componenţa depozitelor în condiţiile supraumezirii şi 

contractarea lor în perioadele secetoase determină apariţia unor crăpături adânci în sol şi în 

formaţiunile geologice; aceste crăpături constituie căi de acces, prin infiltrare, a apelor 

meteorice în perioadele cu exces de precipitaţii, care cauzează infiltraţii şi igrasie în subsolul  

construcţiilor sau chiar inundarea unor spaţii deschise şi neprotejate. De asemenea, apa 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

 90 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

acumulata sub forma de depozite acvifere intre depozitele argiloase si suprafata, prin 

capilaritate,  se ridica in peretii cladirilor determinand igrasia acestora.  

7.4 Afectarea factorilor climatici 

Sibiul este amplasat într-o zona cu climat continental moderat, cu efecte microclimatice 

secundare date de directia vântului la sol, influentata atât de factorii de relief, cât si de zona 

construita. Factorii climatici sunt foarte dificil de influenţat prin modificările propuse de 

proiectul PUG Sibiu, de aceea factorii climatici rămân la parametrii înregistraţi anterior, astfel: 

 Temperatura medie multianuala: 8,8 º C 

 Temperatura maxima absoluta: 37,4 º C 

 Temperatura minima absoluta: -31º C 

 Nebulozitatea – media anuala: 6,2 

 Cantitatea medie anuala a precipitatiilor: 662 mm cu valori minime in februarie si maxime in 

iunie, iar numarul zilelor de înghet de circa 120 pe an 

 Umiditatea relativa a aerului atmosferic – valoarea medie multianuala este de 75%. 

7.5 Fauna 

Nu se poate spune că impactul este semnificativ asupra faunei, deoarece acesta propune 

modificări ale mediului urban, acolo unde predomină specii general răspândite fără o valoare 

cinegetică deosebită. 

Pădurea Dumbrava este un obiectiv protejat în sine, fără a se putea interveni negativ pe teritoriul 

acestuia. 

Pentru arealele propuse, spre a fi protejate, în acest moment, se asigură condiţii, minime, de 

conservare, până la finalizarea procedurilor de reglementare care ţin de instituirea arealelor 

protejate. 

7.6 Flora 
 

Impactul asupra florei se rezumă pe influenţa proiectului PUG supra Pădurii Dumbrava, iar 

acestea constau în principal în: 

 fragmentarea habitatelor naturale prin crearea de căi de acces, 

 prezenţa depozitelor ilegale de deşeuri, 

 program de management insuficient elaborat pentru calitatea de arie protejată în ceea ce 

priveşte: regimul vizitatorilor zonei în corelaţie cu obiectivele de conservare a valorilor 

naturale ale zonei; gospodărirea şi protecţia vegetaţiei forestiere; 

 influenţe antropice nefaste în zona complexului turistic; 

 extinterea spaţiului construit în zone forestiere; 

 existenţa unor proiecte de dezvoltare a spaţiului construit în detrimentul pădurii. 
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7.7 Biodiversitatea 

Clima, relieful şi structura solului în zona Sibiului, creează condiţii prielnice pentru o floră şi o 

faună bogată. 

Următoarele areale nu vor fi afectate de măsurile propuse de proiectul PUG, neaflându-se nici în 

proximitatea municipiului Sibiu şi nici în raza de impact datotată modificării PUG: 

 Parcul Natural Cindrel 

 Parcul Natural - Golul Alpin al Munţilor Făgăraş 

 Rezervaţia Naturală Iezerele Cindrelului 

 Rezervaţia Naturală Şuvara Saşilor 

 Lacul şi Golul Alpin Bâlea 

 Rezervaţia Faunistică Arpăşel 

 Calcarele eocene de la Turnu Roşu 

 Rezervaţia Naturală Lacul fără Fund 

 Dealul Zakel 

 Calcarele cretacice de la Cisnadioara 

 Canionul de la Mihăileni 

 Vulcanii noroioşi de la Haşag 

 Masa Jidovului, La Grumazi şi Pintenii din Coasta Jinei 

 

În zonele propuse pentru noile dezvoltări ale oraşului, speciile florei şi faunei sunt comune şi nu 

se aşteaptă un impact semnificativ asupra lor. 

7.8 Peisajul 

Peisajul urban va fi îmbunătăţit prin amenajarea perimetrului învecinat râului Cibin, Parcului 

Sub Arini, conservării Pădurii Dumbrava şi creşterea potenţialului  „verde” al municipiului prin 

toate amenajările propuse prin proiectul PUG.  

În capitolele despre spaţiile verzi, parcuri, biodiversitate şi areale protejate este arătat detaliat 

conceptul şi dezvoltările ecologice prin prisma conservării micro-sistemelor verzi pe teritoriul 

municipiului Sibiu. 

Impactul asupra peisajului nu poate fi decât pozitiv şi prin prisma conceptului de centru cultural, 

turistic şi de agrement. 

7.9 Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic 
 

Analiza datelor furnizate de recensăminte arată că populaţia Judeţului Sibiu a avut o evoluţie 

ascendentă în perioada 1930-1977, volumul acesteia sporind cu peste 170.000 de locuitori în 

intervalul celor 47 de ani. Cea mai importantă creştere – de aproximativ 16% – s-a înregistrat în 

perioada 1966-1977. După 1977 dinamica populaţiei Judeţului Sibiu a avut un trend negativ 

constant. Astfel, dacă la recensământul din 1977 populaţia totală era de 481.645 de locuitori, 

aceasta a scăzut continuu ajungând în anul 2002 la cifra de 422.224, ceea ce procentual 

reprezintă, o descreştere cu 12%. 
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Grafic nr. 5 – Evoluția populației județului Sibiu (1930-2002) 

Figura nr. 1: Evoluţia populaţiei Judeţului Sibiu la recensăminte
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Din 1992 până în 2002 populaţia s-a micşorat cu 30.649 de locuitori (6.8%), cea mai importantă 

scădere înregistrându-se între 2001-2002 când populaţia s-a diminuat cu 21.040 de locuitori 

(4.7%).  

 

Grafic nr. 6 – Evoluția populației județului Sibiu (1992-2002) 

Figura nr. 2: Evoluţia populaţiei Judeţului Sibiu în perioada 
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Până în anul 1977, ritmul de creştere a populaţiei Judeţului Sibiu a fost relativ similar cu cel al 

populaţiei României. Pe perioada 1977-1992, contrar tendinţei înregistrată la nivel naţional, 

populaţia Judeţului Sibiu a avut o evoluţie descendentă. Aceasta poate consta în îmbunătăţirea 

condiţiilor sociale şi creerea condiţiilor propice pentru o dinamică pozitivă a numărului acesteia. 
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Grafic nr. 7 – Dinamica populației județului Sibiu (1930-1992) 

Figura nr. 3: Dinamica populaţiei la recensăminte (1930=100% )
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În intervalul de timp 1992-2001 dinamica populaţiei nu a avut aceeaşi tendinţă la nivel de 

unitate administrativ teritorială.  

Localităţile în care populaţia s-a menţinut la un nivel relativ constant sunt: Şelimbăr:  -1.7%;  

Cârţişoara: -1.6%; Sibiu: -1.3%; Bazna:  -1.0%; Agnita: -0.6%; Nocrich: -0.5%; Brădeni:  0.1%; 

Dârlos: 0.3%; Gura Râului: 0.7%; Axente Sever: 0.9%; Poplaca: 1.1%; Cârta: 1.3%; Orlat: 

1.3%; Jina:  1.6%. 

Prin noile dezvoltări şi facilităţi oferite potenţialilor investitori, prin dezvoltarea unor centre 

industriale şi comerciale se aşteaptă un impact pozitiv al proiectului PUG asupra populaţiei. 

7.9.1 Densitatea populaţiei 
Densitatea populaţiei Judeţului Sibiu înregistrată în anul 2001 a fost de 81.6 loc/km˛. Raportată 

la densitatea populaţiei României această valoare este mai mică. În comparaţie însă cu densitatea 

populaţiei la nivel de regiune, ea este mai ridicată. În mediul urban densitatea populaţiei din 

Judeţul Sibiu depăşeşte atât media pe ţară cât şi media pe regiune. 

 

Tabel nr. 14 – Densitatea populației județul Sibiu 

Densitatea populatiei (2002)

Total Urban Rural

România 94,0 54,6 45,4

Centru 77,4 60,2 39,8

Sibiu 81,6 68,0 32,0

*Sursa : Anuarul Statistic al României, 2003  

La nivel de unitate administrativ teritorială, valorile cele mai ridicate sunt regăsite, aşadar, în 

mediul urban şi în special la nivelul municipiului Sibiu (având o densitate de 1355.5 loc/km²).  

Prin reechilibrarea aglomerărilor pe suprafaţa oraşului se poate spune că proiectul PUG are un 

impact pozitiv şi asupra densităţii populaţiei printr-o uniformizare a acesteia şi şi o 

redimensionare a zonelor supra-aglomerate. 

 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

 94 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

7.9.2 Structura pe medii sociale 
 

Cea mai mare parte a populaţiei Judeţului Sibiu este concentrată în oraşe, din totalul celor 

443.556 de locuitori înregistraţi în anul 2000, 303.265 (68.4%) trăind în mediul urban. 55.5% 

din populaţia urbană este concentrată în Municipiul Sibiu  

După cum indică şi graficul de mai jos, comparativ cu distribuţia populaţiei României pe medii 

rezidenţiale, ponderea populaţiei din urban este mai ridicată decât media la nivel naţional.  

 

Grafic nr. 8 – Distribuția populației județului Sibiu pe medii de rezidență (2000) 
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7.10 Sănătatea umană 

Sănătatea populaţiei constituie un element de bază în dezvoltarea armonioasă a societăţii şi un 

element cheie al securităţii umane în ţară. Ea este în corelaţie directă cu posibilităţile economice 

ale statului şi ale fiecărei familii. Una din cele mai îngrijorătoare manifestări ale evoluţiei 

populaţiei în municipiul Sibiu este dezvoltarea demografică nefavorabilă. De aceea prin 

urmărirea îmbunătăţirii calităţii şi a acondiţiilor de viaţă a populaţiei Sibiului, proiectul PUG va 

crea un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei. 

7.11 Valorile materiale 

Prin repunerea în circuitul urban rezidenţial al anumitor zone foste industriale, nu se poate vorbi 

decât de o împunătăţire asupra factorilor de mediu. 

Totuşi  amenajările industriale existente, care vor rămâne, vor continua să funcţioneze, dar 

controlate de autorităţile competente, prin actele de reglementare privind protecţia mediului, 

astfel încât să se conformeze cu cerinţele impuse de acestea. 

Impactul potenţial semnificativ asupra factorilor de mediu este datorat în special de obiectivele 

industriale IPPC, Seveso, aeroport, trafic rutier. 
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7.11.1 Impactul creat de obiectivele industriale aflate pe teritoriul municipiului Sibiu 

Zonarea teritoriului Sibiu, cu specificarea UTR- corespunzătoare cu specific industrial a fost 

făcută în capitolele anterioare. Modificările de restructurare recomandate modifică impactul 

asupra mediului, dar pentru dezvoltările ulterioare trebuie ţinut cont de operatorii economici 

industriali deja existenţi. 

Tabel nr. 15 – Operatorii ce intră sub incidenţa Directivei IPP,C din municipiul Sibiu 

Operatorii IPPC din municipiul Sibiu

Nr. crt. Agent economic Titular de activitate Adresa instalaţiei IPPC

1 SC COMPA SA Sibiu, jud. Sibiu 

Str.Henri Coanda, nr.8

SC COMPA SA Sibiu, jud. Sibiu 

Str.Henri Coanda, nr.8

Sibiu, jud. Sibiu Str.Henri 

Coanda, nr.8

2 S.C. THYSSENKRUPP 

BILSTEIN COMPA S.A. 

Loc.Sibiu, Jud. Sibiu Str. H. 

Coanda, nr. 8   

S.C. THYSSENKRUPP 

BILSTEIN COMPA S.A. 

Loc.Sibiu, Jud. Sibiu Str. H. 

Coanda, nr. 8   

Loc.Si biu, Jud. Sibiu Str. H. 

Coanda, nr. 8

3 SC WIENERBERGER SRL Sibiu, 

jud. Sibiu Str. Podului, nr. 127 

SC WIENERBERGER SRL 

Sibiu, jud. Sibiu Str. Podului, nr. 

127 

Sibiu, jud. Sibiu Str. Podului, nr. 

127 

4 SC SIBAVIS SA str. Viile 

Sibiului, nr.1, Jud. Sibiu

SC SIBAVIS SA str. Viile 

Sibiului, nr.1, Jud. Sibiu

 Sibiu str. Viile Sibiului, nr.1, 

Jud. Sibiu

 

Toţi operatorii au Autorizaţii integrate de mediu cu Plan de acţiune si Plan de monitorizare 

inclus. Aceste autorizaţii integrate de mediu au la bază Rapoarte privind studiul de impact 

asupra mediului care conţine analize detaliate privind impactul asupra factorilor de mediu, 

cauzat de funcţionarea acestor obiective industriale. 

Autorităţile de mediu competente (respectiv Garda Naţională de Mediu) verifică periodic gradul 

de conformare al instalaţiilor poluatoare urmărindu-se diminuarea pe cât posibil a impactului 

asupra mediului creat de operatorii industriali menţionaţi. 

Zone de protecţie sanitară, a infrastructurii sau a unităţilor cu risc tehnologic sunt instituite 

conform OG nr.536/1997, HG 930/2005 şi Legea 107/1996 şi condiţiile suplimentare (dacă este 

cazul) sunt impuse în acest sens prin autorizaţii integrate de mediu. 

7.11.2 Impactul creat de obiectivele Seveso aflate pe teritoriul municipiului Sibiu 

Obiectivele Seveso sunt acei operatori industriali care intră sub incidenţa Directivei Seveso 

96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implică substanţe periculoase şi implicit a 

HG 804/2007, hotîrârea care transpune această directivă în legislaţia românească. 

Tabel nr. 16 – Obiectivul SEVESO cu un impact semnificativasupra mediului 

Obiective SEVESO din municipiul Sibiu

Nr. crt. Agent economic Adresa obiectivului SEVESO

1 SC APA CANAL SA 

SIBIU, str. Eschil nr.6

Str.Eschil nr.6, Sibiu

 
 

Substanţa periculoasă manipulată de SC Apă-Canal obiectiv cu risc tip Seveso, este clorul în 

cantitate de 14 tone (14 recipieţi de 1000 kg). 
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7.11.3 Impactul asupra mediului creat de extinderea aeroportului 
 

Activităţile generatoare de impact asupra mediului, pentru acest tip de activitate, sunt: 

 traficul aerian 

 rulajul pe pistă 

 traficul auto spre şi dinspre aeroport 

 tipul avioanelor care aterizează sau decolează 

 numărul aterizărilor – decolărilor 

 emisii din surse de încălzire termică 

Recomandăm realizarea unui studiu de impact dedicat analizei extinderii aeroportului din Sibiu, 

urmărind cu predilecţie următoarele aspecte de mediu:  

 Emisii de poluanţi în aer (pulberi - funingine, cenuşă, zgură, emisii din gazele de ardere) 

 Zgomotului şi vibraţiile 

 Impactul asupra solului şi subsolului 

 Sănătatea populaţiei 

În urma realizării unui studiu de impact dedicat extinderii aeroportului se pot formula propuneri 

şi măsuri de intervenţie urbanistică în ceea ce priveşte diminuarea până la eliminarea surselor de 

poluare (în cazul în care studiul de impact evidenţiază acest lucru). 

7.12 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic 
Proiectul PUG, în integritatea sa, protejează şi valorifică obiectivele de patrimoniu cultural. 

arhitectonic şi arheologic. 

De asemenea prin noile structurări, pune în valoare din punct de vedere turistic aceste obiective. 

În nici un caz şi sub nici o formă dezvoltările ulterioare nu vor afecta aceste obiective. 

Prin conservarea acestora şi prin aspectul peisagistic plăcut, acestea integrează şi subliniază o 

dată în plus destinaţia istorico-turistică a aoraşului. 

Prin existenţa şi protejarea acestor obiective nu se generează potenţiale aspecte de impact 

negativ asupra mediului. 

Este posibil ca numărul de turişti, care poate fi ridicat, să genereze o poluare temporară, 

punctuală, de scută durată, pe perioada desfăşurării anumitor manifestări. Totuşi, cu ajutorul 

firmelor de salubritate agreate, împreună cu primăria se poate ţine sub control acest aspect. 

7.13 Relaţiile dintre factorii de mediu 
 

Factorii de mediul în ansamblul rol au o relaţionare evidentă: 

 poluarea ajunge în aer, din aer prin precipitaţii se întoare în apă, sol, subsol şi pînza freatică; 

 poluarea apelor trece în sol şi subsol, 

 respectiv în pânza freatică. 

Toate aceste relaţionări, ţinând cont de faptul că noi trăim într-un ecosistem şi suntem integraţi 

într-un lanţ  natural biotic, trebuie să ne avertizeze că orice schimbare în sensul negativ al 

factorilor de mediu, conduce, implicit, la o degradare a mediului (floră, faună, condiţii de mediu) 

şi a condiţiilor de viaţă (scade calitatea vieţii). 

Prin acest proiect PUG s-a încercat respectarea tuturor aspectelor ce ţin de protecţia mediului, iar 

dacă poate anumite aspecte, pe termen scurt (construcţii noi), pot genera un impact temporar 

negativ asupra mediului, pe termen lung impactul este cu siguranţă pozitiv. 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

 97 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

8 Posibilele efecte semnificative asupra mediului, cu impact 

transfrontieră 

 

Având în vedere amplasamentul, din punct de vedere geografic, al municipiului Sibiu, 

aproximativ în centrul ţării, nu se aşteaptă un impact transfrontieră al dezvoltărilor propuse prin 

proiectul PUG. 

Totuşi, putem semnala anumite riscuri legate de: 

 Apa – Râul Cibin care se deversează la rând în Olt (lângă comuna Turnu Roşu) şi Dunăre 

(lângă Turnul Măgurele) poate avea un potenţial poluator datorat specificului industrial al 

municipiuluiSibiu. Impactul poate fi transfrontalier datorită faptului că Dunărea este graniţa 

României cu Bulgaria. Cu toate acestea, având în vedere distanţă şi debitul de apă al Dunării 

cu posibilitate de diluţie ridicatî, indiferent de potenţialul accident de mediu din parte 

oraşului Sibiu, impactul transfrontieră va fi minim. 

 Populaţie şi sănătatea populaţiei – Poate avea un potenţial impact transfrontieră care se 

poate datora migraţiei populaţiei, schimbului între centrele universitare din alte ţări prin 

aeroportul internaţional Sibiu. 
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9 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa 

efectele negative asupra mediului în cazul implementării 

proiectului PUG Sibiu 2009 – 2019 

 

Se poate spune că acest proiect PUG 2009 – 2019 al municipiului Sibiu, pus la dispoziţia 

comunităţii locale pe o perioadă de 10 ani, îşi atinge scopul în măsura în care politicile locale, în 

viitor, vor reuşi aplicarea consecventă a câtorva principii: 

 Minimalizarea consumului de resurse, 

 Maximizarea reutilizării, 

 Utilizarea resurselor regenerabile şi reciclabile, 

 Protecţia mediului natural, 

 Crearea unui mediu sănătos, conservarea potenţialului natural existent, 

 Urmărirea calităţii superioare în crearea mediului construit (conservarea energiei, crearea 

confortului, calitatea peisagisticii), 

 Extinderea zonelor împădurite din teritoriu. 

9.1 Aerul 
 

Pentru limitarea emisiilor de poluanţi în aer, se vor lua următoarele măsuri: 

 obiectivele existente a căror activitate au impact semnificativ asupra mediului, vor fi 

evaluate din punct de vedere al emisiilor şi activitatea lor va fi reglementată din punct de 

vedere al mediului conform legislaţiei în vigoare;  

 orientarea în viitor pentru implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne cu potenţial 

redus de poluare sau tehnologii nepoluante; 

 reducerea emisiilor de aerosoli cu conţinut de carbon, oxizi de carbon, aldehide şi cetone, 

prin utilizarea în procesul de ardere a gazului metan - drept combustibil; 

 reabilitări de drumuri şi modernizarea reţelei rutiere; 

 realizarea unui program de întreţinere periodică a carosabilului şi a căilor pietonale în 

vederea diminuării emisiilor de pulberi în suspensie care sunt generate de traficul intens; 

 extinderea zonelor verzi conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 

 protejarea pădurii; 

 reglementarea de arii protejate noi; 

 protecţia arealelor NATURA 2000;  

 monitorizarea factorului de mediu aer de către staţiile APM; 

 monitorizarea emisiilor din trafic de către Autoritatea Rutieră; 

 limitarea regimului de ocupare cu construcţii a zonelor care prezintă riscuri naturale; 

 înfiinţarea unor centuri vegetale de protecţie între sursele de emisii şi cartierele de locuinţe 

(Aeroport-Turnişor, flancarea centurii ocolitoare, zone tampon între platformele industriale 

est şi vest şi cartierele învecinate); 

 creşterea numărului de spaţii verzi şi de perdele verzi de protecţie. 
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9.2 Apa 
 

În ceea ce priveşte asigurarea calităţii apei potabile şi reducerea impactului prin deversări 

necontrolate de ape uzate a fost conturat un program de investiţii pe termen mediu şi lung care 

să permită furnizarea de servicii de distribuţie a apei şi de canalizare la parametrii specificaţi în 

standardele europene şi româneşti.  

Obiectivele pricipale de atins şi de menţinut în perioada cuprinsă până la sfârşitul perioadei de 

valabilitate a acestui PUG, 2019, sunt: 

9.2.1 Sistemul de alimentare cu apă 

 Calitatea apei potabile livrate – în conformitate cu cerinţele Directivei Uniunii Europene nr. 

98/83. 

 Furnizarea continuă şi la standardele de calitate cerute, a apei potabile. 

 Asigurarea presiunii minime în reţeaua de distribuţie, astfel încât să fie asigurată 

funcţionarea normală a instalaţiilor din clădirile parter + 4 nivele 

 Asigurarea unei capacităţi de stocare a unei cantităţi de apă echivalentă cu 50% din 

necesarul zilnic. 

 

Măsurile propuse sunt: 

 

 se vor realiza reţele de distribuţie a apei potabile pe toate străzile existente şi cele nou 

propuse prin PUG, în fiecare perimetru nou dezvoltat; 

 se va extinde frontul de captare a apei prin realizarea unor foraje sau prin ajustarea 

corespunzătoare a prizelor de captare, ce vor fi executate cu respectarea legislaţiei în 

vigoare; 

9.2.2 Sistemul de canalizare 

 Asigurarea serviciilor de canalizare în conformitate cu cerinţele Directivei Uniunii Europene 

91/271/EEC şi 98/15/EEC. 

 Racordarea la sistemul de canalizare a tuturor consumatorilor de apă. 

 Tratarea apelor uzate în conformitate cu directivele europene. 

 Managementul nămolului rezultat de la tratarea apelor uzate, în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

 

Măsurile propuse sunt: 

 

 se vor realiza reţelele de canalizare a apei uzate menajere pe toate străzile existente şi cele 

nou propuse, prin proiectul PUG, în fiecare perimetru sistematizat; 

 se va extinde şi moderniza staţia de epurare existentă, dacă este cazul; 

 indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate ce vor fi evacuate în receptorii naturali de pe 

teritoriul municipiului Sibiu, se vor încadra în limitele impuse prin HG nr. 188/2002, Anexa 

NTPA 001/2002, modificată şi completată cu HG nr. 352/2005; 

 dimensionarea reţelelor de apă şi canalizare se va face în conformitate cu Planul de extindere 

a zonei; 

 se impune instituirea unor zone de protecţie în lungul cursurilor de apă inclusiv a 

acumulărilor şi a unor zone cu restricţii de construire; 

 racordarea consumatorilor individuali la reţelele de alimentare cu apă se va realiza numai 

dupa execuţia şi punerea în funcţiune a sistemelor de canalizare şi epurare ape uzate; 
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 amplasarea de lucrări şi construcţii în albiile majore inundabile ale cursurilor de apă, în 

zonele de protecţie ale cursurilor de apă, lucrărilor de gospodărirea apelor şi a altor lucrări 

hidrotehnice, se va realiza numai dupa delimitarea zonelor de protecţie şi cu acceptul 

Direcţiei Apelor Române, respectându-se normele legale în vigoare; 

 pentru toate lucrările de investiţii, ce vor avea legatura cu apele (foraje pentru alimentarea cu 

apă, reţele de aducţiune, reţele de distribuţie a apei potabile, reţele de canalizare, staţii de 

epurare, lucrări de apărări de maluri etc.), se vor solicita în mod obligatoriu avize de 

gospodărire a apelor pe baza unor documentaţii tehnice întocmite conform normativelor în 

vigoare; unde va fi cazul se va solicita acordul de mediu şi studii de impact pentru fiecare 

lucrare; 

 orice lucrări de traversare a albiei cursurilor de apă se vor realiza numai cu asigurarea 

condiţiilor normale de scurgere a apelor, în situaţia unor debite mari; 

 pe perioada execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea materialelor de construcţii, a 

deşeurilor în albie şi pe malul cursurilor de apă, precum şi extragerea balastului din albie. 

Următoarele proiecte, aflate în derulare, sunt susţinute şi de proiectul PUG: 

a) Alimentare cu apă industrială a Municipiului Sibiu prin reabilitarea barajului pe 

râul Cibin în Zona Turnişor 
 

Proiectul este propus şi în Agenda 21. Propunem menţinerea acestui proiect pe lista de măsuri de 

îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei, deoarece: 

 

 scopul lucrării este de a despărţi alimentarea cu apă industrială de cea potabilă, rezultatul 

conducând la costuri mai mici pentru beneficiari şi folosirea luciului de apă (a acumulării) 

pentru agrement;  

 realizarea lucrării are influenţă asupra tarifului apei aplicat populaţie şi asupra calităţii 

mediului în zona de sud-vest şi vest a municipiului; 

 beneficiarii lucrării sunt cetăţenii municipiului şi pe ansamblu mediul în care populaţia 

Sibiului trăieşte; 

 proiectul se integrează în planul de amenajare a teritoriului întrucât barajul care este obiectul 

principal al lucrării există şi aşteaptă de peste 20 de ani să fie refolosit. 

b) Reabilitare pânză freatică în Parcul Sub Arini 
 

Proiectul este propus şi în Agenda 21 şi de asemenea propunem menţinerea acestui proiect pe 

lista de măsuri din următoarele motive: 

 

 scopul lucrării este de a interveni la timp pentru salvarea arborilor-monument al naturii, şi de 

a îmbunătăţi calitatea mediului în municipiul Sibiu; 

 beneficiarul lucrării este natura vie; 

 proiectul nu trebuie supus aprobării pentru integrare urbană, întrucât amplasamentul lucrării 

a existat până în anul 1990. 
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9.2.3 Măsuri concrete pentru zone expuse la riscuri naturale  

Pentru Regiunea de podiş a Hârtibaciului (reprezentată prin Dealurile Guşteritei, Padina Goală, 

Padina Tiişelului, colinele spre Fântâna Rece, Valea Fărmândoala) se vor lua următoarele măsuri 

de reducere a riscurilor naturale: 

 realizarea de lucrări hidrotehnice, forestiere şi agrotehnice, care să transforme scurgerea 

liniară în non-liniară pentru atenuarea intensităţii eroziunii liniare şi în adâncime pe Valea 

Fărmândoala, Valea Nepindoala, Valea Pe Remeţi; 

 colectarea eficientă a apelor de suprafaţă prin lucrări agrotehnice şi hidrotehnice; 

 interceptarea izvoarelor de coastă prin lucrări de captare (puţuri, tubulaturi orizontale), 

canalizarea la baza versanţilor din podiş; 

 reabilitarea suprafeţelor cu utilizare pomicolă din Dealul Guşteriţa (vechea plantaţie de măr) 

care se află într-un stadiu avansat de degradare şi nu mai poate stabiliza terenul. 

Pentru terasele Cibinului se vor lua următoarele măsuri: 

 colectarea eficientă a apelor de suprafaţă prin lucrări agrotehnice şi hidrotehnice; 

 îmbunătăţirea drenajului natural al substratului prin lucrări hidroameliorative, 

pedoameliorative (nivelare, terasare) în arealele afectate de alunecări de pe frunţile de terasă 

şi recomandăm fixarea alunecărilor prin împăduriri; 

 interceptarea izvoarelor de terasă cu debit permanent prin lucrări de captare (puţuri, 

tubulaturi orizontale), canalizare la baza teraselor; 

 realizarea de canale marginale şi sisteme de canalizare de suprafaţă (şanţuri, rigole), mai ales 

pentru străzile aflate în pantă, care să asigure transferul surplusului de debit spre colectori 

naturali sau spre canale colectoare subterane; 

 realizarea de drenaje de adâncime, lucrări hidroameliorative de colectare şi drenaj subteran 

(puţuri, conducte subterane orizontale) care să elimine surplusul subteran de umezeală; 

 optimizarea scurgerii subterane prin redimensionarea canalizării în funcţie de valoarea 

asigurată a ploii la care se adaugă consumul urban domestic şi industrial 

Pentru Şesul aluvial Nord Sibiu se vor lua următoarele măsuri: 

 executarea de canale de drenaj a suprafeţelor plane cu exces de umiditate şi reabilitarea celor 

existente; atenţie deosebită se va acorda sistemelor de drenaj de suprafaţă deja existente dar 

abandonate dintre Şura Mică şi Viile Sibiului şi din cartierul Lazaret, adâncirea acestor 

canale până la nivelul interceptării depozitului acvifer; 

 realizarea de drenaje de adânc, lucrări hidroameliorative de colectare şi drenaj subteran 

(puţuri, conducte subterane orizontale) care să elimine surplusul subteran de umezeală. 

 

Pentru lacul Binder se vor lua următoarele măsuri: 

 stoparea deversărilor de ape reziduale şi depozitării deşeurilor solide în lac; 

 igienizarea lacului şi a malurilor acestuia. 

Pentru lunca Cibinului (în zona Câmpuşor şi în amonte de aceasta şi în zona Guşteriţa în aval de 

ea) se vor lua următoarele măsuri: 

 păstrarea liniei malului şi a morfo-hidrodinamicii naturale a râului (aceasta implică 

interzicerea construcţiei de diguri, canale de drenaj şi baraje în albia minoră şi majoră a 

Cibinului); 

 păstrarea bălţilor din albia majoră a Cibinului. 

 păstrarea liniei malului şi a morfo-hidrodinamicii naturale a râului (aceasta implică 

interzicerea construcţiei de diguri, canale de drenaj şi baraje în albia minoră şi majoră a 

Cibinului). 
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9.3 Solul, subsol 

Măsurile propuse pentru diminuarea impactului asupra solului şi subsolului, rezultat de 

dezvoltările abordate de proiectul PUG, sunt: 

 realizarea pentru toate localităţile (unde SC APA Canal Sibiu SA oferă servicii) de reţele de 

canalizare pentru evitarea infiltrării în subsol şi poluării freaticului cu ape reziduale menajere 

şi ape uzate din gospodăriile individuale; 

 se va realiza execuţia îngrijită, conform proiectelor, a reţelelor de evacuare a apelor uzate in 

vederea evitării pierderilor accidentale în sol şi subsol; 

 se va interzice realizarea construcţiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si 

in zonele inundabile; 

 se va interzice depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate; 

 este interzisa crearea unor noi depozite necontrolate de deşeuri pe teritoriul administrativ; 

 se va implementa sistemul de colectare selectiva a deşeurilor si se vor asigura spatii de 

colectare selectiva a deşeurilor (materiale de plastic, sticla, hârtie, deşeuri biodegradabile) în 

vederea recuperării si valorificării sau depozitarii definitive 

 serviciul de colectare a deşeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat, 

potrivit legii, care să implementeze o gestionare corectă a deşeurilor; 

 se va asigura implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor 

(conform Legii nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si 

modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor), ţinând cont de Planul Naţional de 

Gestiune a deşeurilor şi Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor. 

 

Pentru Regiunea de podiş a Hârtibaciului (reprezentată prin Dealurile Guşteritei, Padina Goală, 

Padina Tiişelului, colinele spre Fântâna Rece, Valea Fărmândoala) se vor lua următoarele măsuri 

speciale: 

 realizarea de lucrări hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, terasare) pentru 

îmbunătăţirea drenajului natural al substratului; 

 stoparea înaintării şi extinderii alunecărilor prin realizarea unor ziduri de sprijin si 

contraforturi; 

 realizarea de baraje naturale tip gărduleţe împletite pe traectul rigolelor, ravenelor şi 

ogaşelor, care să diminueze eroziunea în adâncime şi eroziunea regresivă; 

 se va interzice executarea arăturilor conform liniei de pantă şi reconsiderarea agrotehnicilor 

de lucru; 

 evitarea realizării de deblee la baza versanţilor pentru căi de comunicaţie care facilitează 

accesul în podiş în perimetrul cartierului Guşteriţa; 

 evitarea şi interzicerea realizării de excavaţii şi exportări de material argilos de la baza 

versanţilor în Dealul Guşteriţa; 

 se va limita extinderea exploatării de argilă a Fabricii de cărămizi, în detrimentul 

suprafeţelor forestiere, iar extinderea se va face numai cu implementarea de măsuri 

compensatorii de diminuare a riscului de alunecări de teren; 

 interzicerea construcţiilor pe versanţii vulnerabili la alunecări de teren şi torenţialitate în 

Perimetrul Dealului Guşteriţa; 

 consolidarea versantului Dealului Guşteriţa în vederea evitării declanşării de noi procese de 

prăbuşire si alunecare care vor fi favorizate de stresul mecanic generat de traficul pe şoseaua 

de centură; 

 monitorizarea continuă a suprafeţelor cu risc la alunecări de teren. 
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Pentru terasele Cibinului se vor lua următoarele măsuri: 

 atenuarea intensităţii eroziunii liniare şi în adâncime în bazinele hidrografice mici şi pe 

ravenele şi torenţii care fragmentează fruntea teraselor în Păşunea Poplaca (Valea Lupului, 

Valea Cânepei, Valea Poplaca, Valea Urzicarilor) prin lucrări hidrotehnice, forestiere şi 

agrotehnice, care să transforme scurgerea liniară în nonliniară; 

 însămânţarea cu specii de talie mică şi medie, care să compactizeze covorul vegetal ierbos şi 

să reducă eroziunea în suprafaţă şi eroziunea liniară; 

 realizarea de baraje naturale tip gărduleţe împletite pe traectul rigolelor, ravenelor şi 

ogaşelor, care să diminueze eroziunea în adâncime şi eroziunea regresivă; 

 limitarea dimensiunilor construcţiilor pe versanţii vulnerabili la alunecări de teren şi 

torenţialitate pe frunţile de terasă din intravilan şi extravilanul oraşului; 

 limitarea dimensiunilor construcţiilor supraetajate tip locuinţe colective pe frunţile de terasă 

în perimetrul intravilanului; 

 interzicerea supraîncărcării muchiei teraselor (cornişe) cu clădiri; 

 lucrări antierozionale: agroterasări, scarificare, afânare adâncă, lucrări de nivelare – 

modelare. 

Pentru Şesul aluvial Nord Sibiu se vor lua următoarele măsuri: 

 interzicerea depozitării deşeurilor menajere sau pământoase pe malul pâraielor, acestea 

putând fi purtate în albie şi pot genera blocaje ale scurgerii şi conduce la eroziuni 

suplimentare. 

 

Pentru lunca Cibinului (în zona Câmpuşor şi în amonte) se vor lua măsuri de păstrarea liniei 

malului şi a morfohidrodinamicii naturale a râului (aceasta implică interzicerea construcţiei de 

diguri, canale de drenaj şi baraje în albia minoră şi majoră a Cibinului). 

9.4 Factorii climatici 

Microclimatul zonei nu poate fi influenţat de modificările propuse în proiectul PUG. 

9.5 Fauna, Flora şi Biodiversitatea 

Pentru diminuarea impactului asupra faunei, florei şi biodiversităţii, generat de implementarea 

proiectului PUG, măsurile propuse se limitează la zonele sensibile din punct devedere al 

biodiversităţii. Aceste măsuri sunt: 

Pentru Regiunea de podiş a Hârtibaciului (reprezentată prin Dealurile Guşteritei, Padina Goală, 

Padina Tiişelului, colinele spre Fântâna Rece, Valea Fărmândoala) se vor lua următoarele 

măsuri: 

 fixarea alunecărilor prin înfiinţarea unor plantaţii pomicole noi şi extinderea celor vechi, sau 

prin împăduriri; 

 eliminarea excesului de apă, acolo unde este posibil, prin plantarea unei vegetaţii forestiere 

sau ierboase care prin consum şi evapo-transpiraţie să elimine supra-umezeala; 

 stoparea subminării malurilor prin lucrări de amenajare a versanţilor şi malurilor şi 

reabilitarea forestieră a suprafeţelor împădurite cu Pinus sylvestris de la obârşia Văii 

Nepindoala; 

 însămânţarea cu specii cu talie mică şi medie, care să compactizeze covorul vegetal ierbos şi 

să reducă eroziunea în suprafaţă şi eroziunea liniară; 
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 reabilitarea suprafeţelor cu utilizare pomicolă din Dealul Guşteriţa (vechea plantaţie de măr) 

care se află într-un stadiu avansat de degradare şi nu mai poate stabiliza terenul; 

 evitarea supra-păşunatului în zonele de obârşie ale organismelor torenţiale Nepindoala, 

Remetea (organisme care trăiesc în sol până la 25 m adâncime). 

 păstrarea şi refacerea zăvoiului de sălcii şi arini de-a lungul malurilor Cibinului. 

Pentru terasele Cibinului se vor lua următoarele măsuri: 

 eliminarea excesului de apă de la nivelul podurilor de terasă, acolo unde este posibil, prin 

plantarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapo-transpiraţie să 

elimine supra-umezeală; 

 însămânţarea cu specii cu talie mică şi medie, care să compactizeze covorul vegetal ierbos şi 

să reducă eroziunea în suprafaţă şi eroziunea liniară; 

 evitarea supra-păşunatului în zonele de obârşie ale organismelor torenţiale menţionate; 

 interzicerea defrişărilor în scopuri edilitare în aria piemontană - Piemontul Cibinului – terasa 

a treia a Cibinului întrucât se predispune terenul la degradare prin alunecări. 

Pentru Şesul aluvial Nord Sibiu se vor lua următoarele măsuri: 

 eliminarea excesului de apă de la nivelul podurilor de terasă, acolo unde este posibil, prin 

plantarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să 

elimine supra-umezeala; 

 realizarea unor parcuri - zăvoaie în lungul pâraielor (Valea Hamba, Rozbav, Valea 

Rusciorului) şi canalelor, care să exploateze şi să redistribuie surplusul de apă din lunci şi 

care să aibă şi rolul unui culoar verde care traversează oraşul. 

Pentru lunca Cibinului (în zona Câmpuşor şi în amonte) se vor lua următoarele măsuri: 

 refacerea zăvoiului de sălcii şi arini de-a lungul malurilor Cibinului; 

 păstrarea bălţilor din albia majoră a Cibinului implicit a florei şi afaunei existente; 

 însămânţarea şi supraînsămânţarea (se poate face oricând în perioada aprilie – septambrie) 

cu specii ierboase autohtone specifice locului: Poa pratensis, Festuca pratensis, Dactylis 

glomerata, Lolium perene. 

9.5.1 Managementul zonelor umede 

 
Necesitatea luării în considerare a introducerii zonelor umede (izvoare, pârâuri, râuri, bălţi 

temporare şi permanente, lacuri, etc.) în PUG, rezultă din următoarele motive:  

 caracteristicile tradiţionale naturale, culturale şi sociale au fost determinate aici în mod 

pregnant şi de aceste zone umede;  

 dezvoltare durabilă a localităţii şi ariior învecinate nu poate exclude aceste zone umede; 

 păstrarea echilibrului ecologic al zonei nu se poate realiza excluzându-se aceste zone umede 

în special în codiţiile încălzirii accelerate a climei;  

 valoarea beneficiilor multidimensionale pentru societate ale unei abordări ecohidrologice. 

 

La nivel strategic, proiectul PUG include elemente care facilitează funcţiile ecologice şi sociale 

ale zonelor umede urbane şi periurbane în termeni de: 

 contribuţia zonelor umede la spaţiile verzi/deschise, recreaţionale şi de confort psihic al 

populatiei comunităţii (creşterea productivităţii muncii, creşterea gradului de sănătate al 

populatiei) şi a vizitatorilor (dezvoltarea turismului şi creşterea investiţiilor străine).  
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 păstrarea şi crearea unor coridoare ecologice reale şi efective în mediul urban şi periurban 

din ce în ce mai antropizat, devenit fizic şi psihic ostil populaţiei comunităţii şi a vizitatorilor 

(pentru evitarea exemplelor negative de tip Bucureşti): dimensionarea optimă a coridoarelor 

ecologice în ţinând cont de funcţiile ecologice ale acestora; păstrarea şi crearea de zone 

ecologice tampon pentru zonele cu funcţiile ecologice. 

 păstrarea şi crearea de legături structurale şi funcţionale între zone importante, (de exemplu 

legături efective şi continue între zone terestre şi/sau zone umede adiacente distincte de deal, 

depresionare, de luncă, de lacuri, etc.). Aceste conexiuni sunt importante nu doar pentru 

necesităţile de supravieţuire, perpetuare şi extindere a speciilor de plante şi animale acvatice, 

semi-acvatice şi terestre valoroase ci şi pentru evitarea fragmentării culoarelor de deplasare 

sau rezidenţă a populaţiei umane, cu beneficii imediate legate de recreativitate şi de confort 

psihic (creşterea productivităţii muncii, creşterea gradului de sănătate al populatiei) şi a 

vizitatorilor (dezvoltrea turismului şi creşterea investiţiilor). 

 creşterea pe termen scurt, mediu şi lung a sănătăţii populaţiei umane prin îmbunătăţirea 

sănătăţii ecosistemelor urbane şi periurbane, datorată managementului adecvat al zonelor 

umede pentru funcţii specifice (epurare naturala a factorilor de mediu). De exemplu, un 

management (care practic nu necesită investiţii sau fonduri suplimentare) care să ţină seama 

de funcţiile naturale ale zonei umede a Cibinului înainte de a intra in Turnişor/Sibiu poate 

oferi o creştere a calităţii Cibinului pe de-a lungul oraşului şi în aval de acesta (apa, aer, 

specii de plante şi animale de interes comunitar) cu 25-50%. 

 zonele umede naturale sau semi-naturale asigură, fără costuri pentru municipalitate, 

controlul natural al scurgerilor şi infiltrărilor apelor de precipitaţie şi apei subterane în ariile 

construite învecinate. 

 zonele umede naturale sau semi-naturale reduc parţial, fără costuri, pentru municipalitate, 

eroziunea terenurilor în ariile învecinate. 

 zonele umede naturale sau semi-naturale prin procese naturale de autoepurare îmbunătăţesc 

calitatea apei subterane în acviferul cu care sunt în legătură şi în apele de suprafaţî din aval. 

 zona umedă (Turnişor) înainte de intrarea Cibinului în Sibiu are o biodiversitate valoroasă de 

excepţie în contextul întregului bazin şi trebuie conservată ca arie cheie în acest sens. 

 insulele de pe Cibin (Guşterita) trebuie conservate ca şi arii cheie pentru biodiversitatea 

valoroasă, prin intermediul unor lucrări foarte simple (executarea unor canale de foarte mici 

dimensiuni) putându-se crea alte astfel de insule de un impact peisagistic si al biodiversităţii 

deosebit. 

 permiterea formării, refacerea unor ostroave în albia râului, elemente de un impact 

peisagistic si al biodiversităţii ridicat. 

 zonele umede reduc şocul scurgerii la suprafaţă a precipitaţiilor torenţiale, cu transport din 

arii neprotejate (arii tehnice) în arii protejate (arii de recreere, arii rezidenţiale). 

 pe malul pârâurilor vegetaţia ierboasă şi arbustivă: nu trebuie tăiată sau trebuie tăiată pe 

sectoare de 50m în alternanţă cu sectoare de 50m unde iarba nu se taie, în vederea asigurării 

culoarelor de migraţie a speciilor de interes. Sectoarele unde se taie aceasta vegetaţie se 

schimbă cu cele unde nu se taie, alternativ. 

 din cauza imposibilităţii proiectării unor coridoare ecologice poate largi, valoarea acestora 

pate fi amplificată prin utilizarea verticalităţii spaţiale; plantarea/păstrarea vegetaţiei 

arboricole, de preferinţă de specii şi vârste cât mai variate posibil. 

 re-naturarea cursurilor de râu, ascunse astazi privirii, transformate în zone de re-creere prin 

lucrări specifice de evitare a eutrofizării. 

 continuitatea reţelei de zone umede reprezintă o cale naturală gratuită de a minimiza efectul 

caracteristic al creşterii antropice a temperaturii aerului (transport, reflecţia căldurii de către 

construcţii şi drumuri, industrie) în localitate, efectul poate fi sporit prin "înverzirea" unor 
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căi de comunicaţii, parcări (inclusiv parcările supermarketurilor) spaţii stradale verzi 

minimale cu continuitate la nivelul întregii localităţi.  

 

Propunerile de măsuri, pentru zonele umede, sunt în conformitate cu Directiva Cadru Ape, 

Legislaţia română pentru protecţia apelor, Convenţia de la Ramsar, Directiva Habitate, Directiva 

Păsări, legislaţia română pentru conservarea biodiversităţii. Acesta se referă la: 

 zone de protecţie/tampon în jurul zonelor umede care să reducă/elimine impactul negativ al 

poluării de diverse tipuri datorată spălării de suprafaţă (nutrienţi, sedimente, materii 

organice, bacterii fecale, metale grele, detegenţi, combustibili, uleiuri, etc.). 

 zone de protecţie/tampon în jurul zonelor umede care să reducă/elimine impactul negativ al 

zgomotului, compactării solului, incidenţei directe a luminii solare, acumulării molozului şi 

deşeurilor, pătrunderii speciilor de plante invazive şi modificarea structurii asociaţiilor de 

plante valoroase. In acest caz protecţia se realizează şi în relaţie cu distanţa de sursa 

potenţială de impact cât şi cu existenţa unui tip de comunitate vegetală deosebită care oferă o 

separare inclusiv vizuală între zona umedă de zonele limitrofe cu alte folosinţe. Gradul de 

protecţie fizică în calea accesului auto abuziv şi compactării solului, poate fi crescut prin 

instalarea unor bariere, copacii în combinaţie cu arbuştii reprezentând cea mai de dorit de 

utilizat barieră, aceştia având avantajul că îndeplinesc şi multiple alte funcţii pozitive pentru 

mediu. 

 zone de protecţie/tampon în jurul zonelor umede oferă spaţiu pentru activităţi viitoare de 

renaturare în vederea creşterii cantitative şi calitative a reţelei de zone umede, chiar dacă 

restaurarea zonelor umede intens antropizate în prezent nu este posibilă în viitorul apropiat. 

Este necesară crearea acestui tip de zone şi ca urmare a prevederii viitoareor direcţii de 

impact antropic intens în zonele limitrofe. 

 zonele de protecţie/tampon în jurul zonelor umede permit conservarea elementelor naturale 

multi-dimensionale a zonelor umede (longitudinale - aval şi amonte; verticale: albia minoră, 

medie şi pe cât posibil majoră, mediul interstiţial şi componenta freatică; lateral: albii-

maluri-arii ripariene (zone ce includ ecosistemele din zona inundabilă,prezente/active sau 

„istorice” în care inundarea cu ape de suprafaţă şi/sau prelevanţa unui nivel ridicat al pânzei 

freatice sunt fenomene periodice); temporal: inclusiv modificările ciclice şi sezoniere), toate 

acestea asigurând menţinerea proceselor ecologice. 

 zonele de protecţie/tampon în jurul zonelor umede asigură habitate pntru specii valoroase 

care se deplasează şi/sau trăiesc în acestea în timpul ciclurilor lor de viaţă (acvatic-

semiacvatic-terestru). 

 zonele de protecţie/tampon din jurul zonelor umede pot oferi funcţia de recreere. 

9.5.2 Măsuri referitoare la Pădurea Dumbrava 

 

Pe baza studiilor de fundamentare, care au stat la baza proiectului PUG, cf. Legii 107/1996 şi cf. 

PATJ Sibiu şi a PATZ pentru Zona peri-urbană Sibiu se instituie fâşii de protecţie în lungul 

cursurilor de apă, cu rol de protejare a vegetaţiei malurilor şi a lucrărilor de pe malurile râurilor 

şi a lacurilor, de asigurare a accesului la albiile minore, de coridor ecologic şi de legătură 

pietonală. Aceste zone au destinaţie de zone verzi şi sunt reglementate ca zona Ve (zonă 

destinaţie pentru spaţii verzi, coridoare verzi, perdele de protecţie, parcuti etc.). 

Se interzice canalizarea pârâurilor sau a râului Cibin (acoperirea cursului apei pentru alte 

utilizări decît poduri sau pasarele, sau pe lungimi mai mari decît ampriza căii de transport care 

traversează albia). 

Cursul pârâului Trinkbach va fi descoperit şi integrat amenajărilor spaţiului public în dreptul 

străzilor Fabricii, Dorobanţilor, W. A. Mozart, Solidarităţii. Cursul pârâului Săpunului va fi 
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descoperit pe segmentul paralel cu strada Henri Coandă şi integrat amenajărilor spaţiului public 

şi privat. 

În lunca râului Cibin, se vor proteja ostroavele existente, ca habitat pentru păsările acvatice, se 

vor păstra, respectiv reface pajiştile de luncă, se vor planta pâlcuri de arbori şi arbuşti şi specii 

autohtone caracteristice acestor habitate: Salix cinerea, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, 

Rhamnus, Frangula. 

Consiliul Judeţean Sibiu va asigura continuitatea şi integritatea ariilor naturale protejate şi a 

coridoarelor ecologice propuse, în afara teritoriului administrativ al municipiului Sibiu, atât 

înainte cât şi după finalizarea procedurii de instituire, prin asigurarea protejării lor în 

documentaţiile de urbanism întocmite pentru teritoriile localităţilor învecinate. 

Delimitarea fermă a Zonei Vest în teritoriul municipiului Sibiu, atât spaţial, cât şi în timp, prin 

dezvoltări continue,  a condus la limitele de delimitare a Zonei Vest, stabilite după următoarele 

repere topografice: pârâul Ruscior la nord şi strada Salzburg la Vest.  

Prin definirea concretă a acestor limite de urbanizare a zonei, se interzice definitiv construirea în 

afara lor. De asemenea se interzice constituirea de trupuri suplimentare noi, la nord de pârâul 

Ruscior (propunere pentru Arie naturală protejată). 

9.6 Peisajul 
 

La nivelul municipiului Sibiu se pot distinge mai multe tipuri de peisaje care alcătuiesc o 

structură integrată formată din nivelele de organizare şi structurare, care reflectă raportul 

cantitativ şi calitativ de participare a elementelor naturale şi umane.  Pornind de la câteva criterii 

reprezentative: aspectul geomorfologic, aspectul bio-pedo-climatic şi presiunea umană, în cadrul 

teritoriului municipiului Sibiu deosebim următoarele tipuri şi sub-tipuri de peisaje: 

 

 peisaj natural sau/şi seminatural 

 peisaj geomorfologic 

- peisaj de luncă 

- peisaj de terase 

- peisaj de piemont 

- peisaj de podiş 

- peisajul terenurilor degradate de alunecări şi torenţialitate 

 peisaj acvatic 

- peisajul cursurilor de apă 

- peisajul lacustru 

 peisaj forestier 

 

 peisaj antropic 

 peisaj urban 

 peisaj industrial 

 peisaj feroviar 

 peisaj agricol 

- peisaj de păşune si fâneaţă 

- peisaj pomicol 

- peisajul terenurilor cultivate (arabil) 

 peisajul haldelor de deşeuri 

 

Unde sunt prevăzute măsuri atât arhitectonice (care nu fac obiectul prezentului raport) dar şi 

măsuri care ţin de parcuri, spaţii verzi şi păduri. 
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Extinderea şi amenajarea spaţiilor verzi din municipiu se va face în conformitate cu normele 

minime necesare pentru fiecare locuitor (4 mp terenuri de sport, 4,5 mp scuaruri şi parcuri, 1 mp 

locuri de joacă pentru copii). Această extindere contribuie la îmbunătăţirea şi diversificarea 

peisajului în oraşul Sibiu. 

 

Măsuri propuse: 

 Analiza şi identificarea exactă a suprafeţei şi stării spaţiilor verzi din perimetrul  

municipiului şi zona peri-urbană. 

 Reabilitarea zonelor verzi degradate.  

 Eliminarea construcţiilor ilegale amplasate pe spaţii verzi. 

 Amplasarea de amenajări turistice în zonele verzi cu destinaţie recreativă. 

 Instituirea de către administraţia publică locală a unor facilităţi economice (reduceri de taxe 

şi impozite) pentru agenţii economici, organizaţiile sau persoanele fizice care investesc în 

reabilitarea şi întreţinerea zonelor verzi. 

 Dezvoltarea de programe educaţionale şi de conştientizare publică. 

Proiectul PUG a stabilit zone şi sub-zone funcţionale, precum şi UTR. Pentru care sunt 

prevăzute măsuri, atât de către proiectant cât şi recomandările care vin din legislaţia de mediu 

subsecventă. 

Toate măsurile sunt în concordanţă cu PATJ Sibiu, Obiectivul 1 al strategiei de amenajare a 

teritoriului judeţean. 

 

Măsurile din PATJ, directoare, aşa cum se regăsesc în acest document (utilizând inclusiv 

numerotarea originală), sunt: 

O 1 – Protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor mediului natural şi construit, 

determinarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale şi 

antropice) 

D 1.1 - Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi 

valorificării durabile a resurselor naturale, măsura de amenajare a teritoriului  

M 1.1.4 – Asigurarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural , care prevede 

ocrotirea şi conservarea în regim de protecţie cu rol de coridoare ecologice a următoarelor arii 

naturale: 

 perdelele forestiere; 

 tufişurile naturale; 

 vegetaţia malurilor şi a lucrărilor din lungul râurilor şi de pe malurile lacurilor; 

 zonele umede naturale; 

 pajiştile naturale; 

 vegetaţia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole; 

 vegetaţia din lungul căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară. 

9.6.1 Măsurile specifice tipurilor de zone urbane propuse 
 

L - Locuire 

 

L1u - Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban 

L1p - Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic 

L1r - Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural 

L1i - Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor 

de locuinţe colective 
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Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor 

fi prevăzute plantaţii ierboase înalte şi medii 

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile impuse prin RGU se vor planta, în interiorul 

aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

 

Lv - Case de vacanţă 

 

Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 50% din suprafaţa 

parcelei. 

Se vor păstra în cât mai mare măsură plantaţiile de pomi fructiferi existente. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile impuse prin RGU se vor planta, în interiorul 

aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată 

sub forma unei grădini sau livezi. 

 

L3 - Locuinţe cu regim mediu de înălţime 

 

Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor 

de la parterul clădirilor. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

 

Lcd - Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic deschis 

Lci - Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic închis 

 

Se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prin RGU se vor planta, pe o rază de maxim 100 

m, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Se interzice înlocuirea spaţiilor verzi existente cu parcaje la sol, echipamente publice sau 

paracaje colective cu excepţia situaţiei în care sunt create spaţii verzi de cel puţin aceiaşi 

dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

M - Zonă mixtă 

 

Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa 

construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă, dar nu mai puţin decât 5% din 

SCD totală la nivel de parcelă. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens 

grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau 

platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. În cazurile în care organizarea urbanistică a 

parcelei se face prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în UTR proprii, cu 

destinaţia Zonă verde. 
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Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor 

de la parterul clădirilor. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile impuse prin RGU se vor planta, în interiorul 

aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol se vor planta cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

C - Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate 

 

Se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 15% din suprafaţa parcelei. 

Pentru locuinţe, se vor asigura, suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni, 

spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă minimă de 5,5% din SCD a locuinţelor. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile impuse prin RGU se vor planta, în interiorul 

aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a 

aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

Cc - Centru de cartier 

 

Se vor asigura spaţii publice pietonale, amenajate, mobilate şi plantate, în zona acceselor publice 

şi a retragerilor de aliniament în proporţie minimă de 10% din SCD la nivel de parcelă. Aceste 

spaţii publice nu pot include parcajele la sol, suprafeţele pieţelor agroalimentare, trotuarele 

aferente străzilor de acces, curţile şi nişele de acces ale magazinelor, curţile interioare ale 

clădirilor sau terasele de alimentaţie publică incluse în construcţie sau acoperite. Spaţiile publice 

pietonale vor fi incluse în domeniul public. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

Is - Zonă de instituţii şi servicii 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

sau în spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

IsT - Zonă de insituţii şi servicii turistice 

 

Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. 

 

G - Zonă de gospodărire comunală 

 

Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod prioritar pe limitele orientate spre zone 

rezidenţiale. 
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Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din 

suprafaţa parcelei. 

Se vor realiza plantaţii în lungul aleilor din Cimitirul Central, în mod prioritar în partea de est 

(cimitirul nou). 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

sau în spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

E - Zonă de activităţi economice 

 

Et - Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar  

Ei - Zonă de activităţi economice cu caracter industrial 

 

Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% 

din suprafaţa parcelei. 

Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie 

şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

 

D - Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare 

 

ED - Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare 

 

Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod prioritar pe limitele orientate spre zone 

rezidenţiale. 

Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din 

suprafaţa parcelei. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

sau în spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

S - Zonă cu destinaţie specială 

 

Dezvoltările din zonele cu destinaţie specială vor respecta condiţiile şi măsurile impuse prin: 

Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 

3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor 

de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. 
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T - Zonă de căi de comunicaţie 

 

Tr - Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente 

 

Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% 

din suprafaţa parcelei. 

Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie 

şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Pentru locurile de parcare, noi instituite, vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de 

parcare. 

 

Ta - Zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente 

 

Toate măsurile se vor lua conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază, aprobate prin 

PUZ sau PUD. 

 

Tf - Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente 

 

Se vor asigura perdele vegetale de protecţie pe limitele orientate spre zone rezidenţiale. 

 

Tfu - Zonă de circulaţie feroviară rezervată trenului urban 

 

Se vor asigura perdele vegetale de protecţie pe limitele orientate spre zone rezidenţiale. 

 

A - Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan 

 

A - Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat, în condiţiile impuse prin RGU, se va planta, în interiorul 

aceleiaşi parcele minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

 

V - Zonă verde 

 

Va - Zonă verde cu rol de agrement sau sport 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori. Se interzice amplasarea de panouri publicitare. 

 

Vt - Zonă verde cu caracter tematic 

 

Măsurile se vor impune prin PUZ, PUD şi documentaţia tehnică de amenajare peisagistică. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 
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Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori. 

Dacă vor exista parcări de servitute, va fi plantat un arbore, la fiecare patru locuri de parcare şi 

se vor împrejmui cu garduri vii. 

 

Vs - Zonă verde cu rol de complex sportiv 

 

Utilizarea Zonă verde cu rol de bază sportivă este definitivă şi nu poate fi modificată. 

Astfel, conform legislaţie în vigoare schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi 

si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori 

strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.(Ordonanţa de urgenţă 

195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71). 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori. 

Parcarea complexului sportiv este condiţionată de plantarea a câte un arbore la fiecare patru 

locuri de parcare. Aceasta va fi împrejmuită cu garduri vii. 

 

Ve - Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic 

 

Eliminarea vegetaţiei malurilor este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi zone, 

minimum trei arbori. 
 

P - Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră 

 

Se recomandă plantarea zonelor verzi cu rol de protecţie, cu arbori şi arbuşti, în vederea 

realizării de perdele vegetale de separaţie între infrastructură şi zonele construite ale oraşului. 

Toate măsurile vor fi conform legislaţiei corespondente în vigoare, astfel: 

 Pentru drumuri aflate în intravilan zona verde cu rol de protecţie corespunde cu zona 

drumului (exclusiv ampriza), cf. Ordonanţei 43/1997, republicată. 

 Pentru Căi ferate aflate în intravilan, zona verde cu rol de protecţie corespunde cu zona de 

siguranţă, cf. OUG 12/1998, republicată. 

 

Pa - Pădurile 

 

Împăduririle cu rol de stabilizare a versanţilor, cu rol de protecţie sau de compensaţie ecologică, 

se v or realiza cu respectarea condiţiilor impuse prin Codul Silvic (amenajamentele silvice), şi 

Planului de Management al pădurii Dumbrava. 

Zona Pa, este parte a Fondului silvic sau îndeplineşte condiţiile legii de introducere în Fondul 

silvic. Administrarea şi gestionarea zonei se va face conform Codului silvic şi a Planurilor de 

Management specifice. 
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9.6.2 Măsuri specifice zonelor de restructurare 
 

 Ri - Zonă de restructurare a suprafeţelor industriale, feroviare sau de gospodărire 

comunală 

 

RiM - Zonă mixtă 

 

Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din SCD a 

locuinţelor la nivel de parcelă, dar nu mai puţin decât 5% din SCD totală la nivel de parcelă. 

Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată 

aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a 

deşeurilor gospodăreşti.  

În cazurile în care organizarea urbanistică a parcelei se face prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă 

comună vor fi incluse în UTR proprii, cu destinaţia Zonă verde. 

Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor 

de la parterul clădirilor. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

 

RiC - Zonă centrală 

 

Se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. 

Pentru locuinţe, se vor asigura, suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni, 

spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă minimă de 5,5% din SCD a locuinţelor. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

sau în spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

RiIs - Insituţii servicii 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

sau în spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

 RiL3 - Locuinţe cu regim de înălţime mediu  

 Rr - Zonă de restructurare a parcelarului rezidenţial 

 

Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor 

fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii 

Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din SCD la nivel de 

parcelă. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă 

privată aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 

depozitare a deşeurilor gospodăreşti.  

În cazurile în care organizarea urbanistică a parcelei se face prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă 

comună vor fi incluse în UTR proprii, cu destinaţia Zonă verde. 
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Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor 

de la parterul clădirilor. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

 

RrM - Parcelar riveran bulevardelor, destinat restructurării 

 

Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din SCD a 

locuinţelor la nivel de parcelă, dar nu mai puţin decât 5% din SCD totală la nivel de parcelă. 

Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată 

aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a 

deşeurilor gospodăreşti. 

Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor 

de la parterul clădirilor. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

9.6.3 Măsuri specifice tipurilor de zone de urbanizare 
 

UL1 - Locuinţe cu regim redus de înălţime  

UL3 - Locuinţe cu regim mediu de înălţime  

UM - Zonă mixtă 

 

Pe ansamblul teritoriului supus viabilizării se vor asigura prin PUZ spaţii libere de folosinţă 

comună în proporţie minimă de 10% din SCD a locuinţelor propuse. Spaţiile libere de folosinţă 

comună nu pot include în acest sens grădinile private ale locuinţelor, accesele carosabile, 

trotuarele, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Prin PUZ, 

spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în UTR proprii, cu destinaţia Zonă verde (Va). 

Necesarul minim de spaţii libere de folosinţă comună care trebuie asigurat (10% din suprafaţa 

construită desfăşurată locuinţe) poate fi redus cu până la 50%, cu condiţia asigurării, prin 

tranzacţii de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceiaşi suprafaţă din interiorul unor zone de 

urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa – zonă verde cu rol de agrement sau 

sport, UVs – zonă verde cu rol de complex sportiv, UVe – zonă verde de protecţie a apelor sau 

cu rol de coridor ecologic, UVt – zonă verde cu caracter tematic). 

Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor 

fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii. Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa 

minim 50% din suprafaţa totală. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 
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UC - Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate 

 

Se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. 

Pentru locuinţe, se vor asigura, suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni, 

spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă minimă de 5,5% din SCD a locuinţelor. 

Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile private ale locuinţelor, 

accesele carosabile, trotuarele, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor 

gospodăreşti. Prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în UTR proprii, cu 

destinaţia Zonă verde (Va). 

Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 50%, cu 

condiţia asigurării, prin tranzacţii de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceiaşi suprafaţă din 

interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa, 

UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

sau în spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

UIs - Zonă de instituţii şi servicii 

 

Se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. 

Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens accesele carosabile, trotuarele, 

parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Prin PUZ, spaţiile libere 

de folosinţă comună vor fi incluse în UTR proprii, cu destinaţia Zonă verde (Va). 

Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 50%, cu 

condiţia asigurării, prin tranzacţii de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceiaşi suprafaţă din 

interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa, 

UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

sau în spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

UEmm - Zonă de activităţi economice mici şi mijlocii  

UEt - Zonă de activităţi economice cu caracter comercial 

UEi - Zonă de activităţi economice cu caracter industrial 

 

Se vor asigura spaţii verzi plantate în proporţie minimă de 25% din suprafaţa zonei (cf. HG 

525/1996). Spaţiile verzi pot fi comasate la nivel de zonă sub formă de parcuri, scuaruri, terenuri 

de sport pentru angajaţi etc. Nu pot fi considerate spaţii verzi parcajele la sol sau plantaţiile de 

aliniament. Suprafaţa minimă a spaţiilor verzi poate fi redusă la 20% din suprafaţa zonei, cu 

condiţia asigurării, prin tranzacţii de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceiaşi suprafaţă din 

interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa, 

UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 

Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie 

şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

 117 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Se recomandă 

realizarea învelitorilor carosabile din zona parcajelor la sol din dale înierbate. 

 

UTfu - Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente rezervată trenului urban 

 

Se vor asigura perdele vegetale de protecţie pe limitele orientate spre zone rezidenţiale. 

 

UTp - Zonă de circulaţie pietonală 

 

Plantarea şi amenajarea spaţiilor verzi se va face pe bază de proiecte tehnice de specialitate. 

14. ÎMPREJMUIRI 
UVa - Zonă verde cu rol de agrement sau sport 

 

Zona este delimitată în proiectul PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi 

contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II. 

Utilizarea Zonă verde cu rol de agrement este definitivă şi nu poate fi modificată. 

Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare in 

documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, 

indiferent de regimul juridic al acestora. 

Se cere includerea zonelor verzi în Registrul local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi 

cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. 

Se poate implementa extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza programului 

naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cf. Legii 

343/2007. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori. 

 

UVt - Zonă verde cu caracter tematic 

 

Utilizarea Zonă verde cu caracter tematic este definitivă şi nu poate fi modificată. 

Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare in 

documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, 

indiferent de regimul juridic al acestora. 

Se vor planta conform PUZ, PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori. Parcajele la 

sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu 

garduri vii. 

 

UVs - Zonă verde cu rol de complex sportiv 

 

Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la 

bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din 

suprafaţă. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta 

reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori. 
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Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi 

împrejmuite cu garduri vii. 

 

UVe - Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic 

 

PUG delimitează zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic prin adiţionarea 

zonelor de protecţie a apelor, cf. Legii 107/1996 şi coridoarelor cu rol ecologic aferente, cf. 

PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu, însumând în medie 15 m, măsuraţi pe fiecare mal de la limita albiei 

inferioare. În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art.3 şi Art.5, pentru bilanţul spaţiilor 

verzi la nivel de municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, aceste zone contribuie cu 66% 

din suprafaţa lor la suprafaţa totală a spaţiilor verzi din oraş. 

Eliminarea vegetaţiei malurilor este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un 

pericol imminent  pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în 

condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi zone, minimum trei arbori. 

9.6.4 Unităţi teritoriale de referinţă și măsurile specifice 
 

UTR Ansamblul locuinţelor CFR 

 

Amplasarea parcajelor, amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face conform 

PUZ sau PUZCP. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde 

aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat, în interiorul acestui UTR. 

Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. Se interzice asfaltarea sau 

pavarea grădinilor de aliniament în proporţie mai mare decât 25% din suprafaţă. 

 

UTR Ansamblul locuinţelor colective – Aleea Şelimbăr 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat, la o distanţă maximă de 100 m de poziţia arborelui tăiat. Se 

interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. În situaţiile realizării parcajelor 

colective, suprafeţele din jur vor fi amenajate ca spaţii verzi. Parcajele la sol vor fi plantate cu un 

arbore la fiecare patru locuri de parcare. Se interzice amplasarea de panouri publicitare şi 

indicatoare, altele decât cele rutiere sau cele care servesc informării publice. Autorizarea 

amplasării chioşcurilor de difuzare a presei se va face numai pe bază de PUZ sau PUZCP. 

 

UTR Ansamblul locuinţelor colective – Mihai Viteazu 

 

Se va realiza plantarea şi amenajarea fâşiei verzi de pe latura vestică a bulevardului sub forma 

unui spaţiu verde de promenadă şi plantarea fâşiei mediene a bulevardului cu arbori. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele 

tăiat, la o distanţă maximă de 100 m de poziţia arborelui tăiat. 

Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. În situaţiile realizării 

parcajelor colective, suprafeţele din jur vor fi amenajate ca spaţii verzi. Se interzice amplasarea 

de panouri publicitare şi indicatoare, altele decât cele rutiere sau cele care servesc informării 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

 119 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

publice. Autorizarea amplasării chioşcurilor de difuzare a presei se va face numai pe bază de 

PUZ sau PUZCP. 

 

UTR Arsenal – Steaua Roşie 

 

Se recomandă reabilitarea şi punerea în valoare a grădinii Spitalului Militar. 

Se recomandă păstrarea vegetaţiei înalte mature, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru 

locuri de parcare.  

 

UTR Arsenal – Subzona Steaua Roşie_a  

UTR Arsenal – Subzona Steaua Roşie_b 

 

Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din SCD la nivel de 

parcelă, dar nu mai puţin decât 5% din Aria desfăşurată construită totală la nivel de parcelă. 

Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată 

aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a 

deşeurilor gospodăreşti. 

Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor 

de la parterul clădirilor. 

Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din SCD la nivel de 

parcelă. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă 

privată aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 

depozitare a deşeurilor gospodăreşti. 

Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor 

de la parterul clădirilor. 

 

UTR Balanţa 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru 

locuri de parcare. Necesarul de spaţii libere de folosinţă comună aferent sub-zonelor poate fi 

comasat în zone verzi care deservesc ansamblul UTR Balanţa. În acest sens, se consideră că 

suprafaţa sub-zonei spaţii verzi are şi utilizări de spaţii publice, utilizările fiind comasate pentru 

eficientizare.  

 

Subzona UTR Balanţa_d – spaţii publice şi spaţii verzi  

 

Participă la satisfacerea necesarului de spaţii libere de folosinţă comună şi poate fi scăzută din 

suprafaţa totală de spaţii libere de folosinţă comună necesare. 

Vor fi permise construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter 

cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor 

verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor temporare, 

spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. 

Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de 

la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. Amenajarea 

spaţiilor publice şi spaţiilor verzi se va face pe bază de proiecte tehnice de specialitate. 
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Subzona UTR Vasile Aaron Baza hipică_c – spaţii verzi 

 

Se vor permite numai spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. 

Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, 

terenuri de sport,  fântâni şi jocuri de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări 

şi instalaţii de agrement. Clădirile vor avea un singur nivel supra-teran. 

 

UTR Cartierul Turnişor  

UTR Lacul lui Binder 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

 

UTR Lupeni 

 

Se vor realiza plantaţii de aliniament pe străzile din zonă. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei 

arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Pentru parcelele riverane la Calea Guşteriţei se vor asigura spaţii verzi după cum urmează: Se 

vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din SCD a locuinţelor 

la nivel de parcelă, dar nu mai puţin decât 5% din SCD totală la nivel de parcelă. Spaţiile libere 

de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente 

apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor 

gospodăreşti. 

 

UTR Măierimea Porţii Ocnei – Terezian 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Arborii existenţi în zona neconstruită (actual verde) de pe strada Înfrăţirii vor fi integraţi 

amenajării spaţiilor libere. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în 

interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Malurile râului Cibin vor fi amenajate în zona ZCP-03, sub forma unei promenade pietonale, în 

acord cu amenajarea de ansamblu a malurilor pe întreg parcursul din intravilan. Parcajele la sol 

vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

În UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR 

Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 se interzice ocuparea 

spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare, cu excepţia situaţiei în care sunt create spaţii verzi 

de aceiaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate. 

În UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. Râului şi UTR Măierimea Porţii 

Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în 

proporţie minimă de 10% din SCD a locuinţelor la nivel de parcelă, dar nu mai puţin decât 5% 

din SCD totală la nivel de parcelă. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest 

sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol 

sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. 
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În UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi 

vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală. 

 

UTR Măierimea Porţii Turnului 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Malurile râului Cibin vor fi amenajate sub forma unei promenade pietonale, în acord cu 

amenajarea de ansamblu a malurilor pe întreg parcursul din intravilan. 

În UTR Măierimea Porţii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad şi UTR Măierimea Porţii 

Turnului_b – fosta ţigănie se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel 

puţin 30% din suprafaţa parcelei. 

În UTR Măierimea Porţii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului se vor asigura spaţii libere 

de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din SCD a locuinţelor la nivel de parcelă, dar 

nu mai puţin decât 5% din SCD totală la nivel de parcelă. Spaţiile libere de folosinţă comună nu 

pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor, accesele 

carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. 

 

UTR Parcelarea Drotleff  

UTR Parcelarea Mărăşti – Mărăşeşti 

 

Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 30% din suprafaţa 

parcelei. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta 

reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Suprafaţa cuprinsă între 

aliniament şi faţada frontală a clădirii va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini 

decorative, neadmiţându-se cultivarea de legume. 

Plantaţia de aliniament în lungul tuturor străzilor din acest UTR va fi păstrată şi completată prin 

replantarea vegetaţiei îmbătrânite sau tăiate cu aceleaşi specii, se va reface înierbarea fâşiei de 

separaţie între aleile de circulaţie pietonale şi carosabile, limitând zonele neplantate la 

suprafeţele acceselor carosabile pe proprietăţi. 

 

Subzona UTR Siretului_a – locuinţe colective 

 

Se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi zone, 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare, cu excepţia situaţiei în care 

sunt create spaţii verzi de aceiaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile 

verzi afectate. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

UTR Tropinii Noi 

 

Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 50% din suprafaţa 

parcelei. Se vor păstra în cât mai mare măsură plantaţiile de pomi fructiferi existente. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 
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Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, 

minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 

Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată 

sub forma unei grădini sau livezi. 

Se interzice defrişarea vegetaţiei malurilor cursului de apă care mărgineşte UTR Tropinii Noi pe 

latura de sud, cf. PATJ Sibiu şi PATZ Zona Periurbană Sibiu. 

 

UTR Vilele de coastă 

 

Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 30% din suprafaţa 

parcelei. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta 

reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul 

aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Suprafaţa 

cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a clădirii va fi plantată şi amenajată sub forma unei 

grădini decorative, neadmiţându-se cultivarea de legume. Plantaţia de aliniament în lungul 

tuturor străzilor din acest UTR va fi păstrată şi completată prin replantarea vegetaţiei îmbătrânite 

sau tăiate cu aceleaşi specii. 

9.6.5 Măsuri specifice tipurilor de zone construite protejate 
 

ZCP Ansamblul spitalicesc 

 

Se va urmări păstrarea caracterului predominant pietonal şi verde al viitorului complex 

universitar. Plantaţiile din parcul interior existent se vor conserva şi pune în valoare prin lucrări 

în baza unor proiecte de specialitate. Cursul pârâului Trinkbach va fi descoperit şi va fi integrat 

în cât mai mare măsură amenajărilor spaţiilor libere din viitorul complex universitar. Se 

recomandă păstrarea vegetaţiei înalte mature, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Parcajele la sol vor fi plantate cu un 

arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

 

ZCP Cartierul Guşteriţa  

ZCP Cartierul Iosefin 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Se vor asigura spaţii verzi şi plantate, grădini, livezi sau culturi 

agricole pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 50% din suprafaţa parcelei. 

 

ZCP Centrul Istoric 

 

Până la aprobarea PUZCP, amenajarea spaţiilor libere, spaţiilor publice, plantările, tăierile de 

arbori, lucrările de modificare sau refacere a pavajului se vor face cu avizul DJCCPCN (Direcţia 

judeţeană cultură, culte, patrimoniu cultural naţional). 

 

ZCP Cibin Centru 

 

Amenajarea spaţiilor verzi se va face pe baza unor documentaţii tehnice de sprecialitate. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 
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un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Se vor păstra şi proteja arborii 

maturi de pe latura de sudest a SZCP Cibin Centru_a, care mărginesc aleea uzinală între Turnul 

cu Pulbere şi Turnul Pielarilor. Pentru parcajele la sol va fi plantat un arbore, la fiecare patru 

locuri de parcare. Necesarul de spaţii libere de folosinţă comună aferent subzonelor poate fi 

comasat în zone verzi care deservesc întregul ZCP. În acest sens, se consideră că suprafaţa 

subzonei SZCP Cibin Centru_f – scuar public, participă la satisfacerea necesarului de spaţii 

libere de folosinţă comună şi poate fi scăzută din suprafaţa totală de spaţii verzi necesare.  

 

ZCP Măierimea Porţii Cisnădiei 

 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat 

în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia 

căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru 

locuri de parcare.  

În subzona ZCP Măierimea Porţii Cisnădiei_a – Subzona rezidenţială, cu parcelar intact. În 

această zonă se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 30% din 

suprafaţa parcelei. 

 

ZCP Muzeul Astra 

 

Se va evita tăierea arborilor, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent 

pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru arborii tăiaţi în interiorul ZCP Muzeul Astra 

se vor lua măsuri de plantare în aceiaşi zonă. Amenajarea peisagistică a spaţiilor libere se va 

face pe bază de proiecte tehnice de specialitate. 

 

ZCP Parcelarea Fonn  

ZCP Parcelarea Zimmermann 

 

Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 30% din suprafaţa 

parcelei. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta 

reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore 

matur tăiat în condiţiile RGU se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, 

din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală 

a clădirii va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini decorative, neadmiţându-se 

cultivarea de legume. Plantaţia de aliniament în lungul tuturor străzilor din ZCP Parcelarea Fonn 

va fi păstrată şi completată prin replantarea vegetaţiei îmbătrânite sau tăiate cu aceleaşi specii. 

Amenajarea spaţiului larg al intersecţiei centrale se va realiza cu plantaţii de arbuşti în sensul 

dezvoltării reţelei de spaţii publice de tip piaţetă. 

 

ZCP Piaţa Unirii 

 

Se vor amenaja şi planta spaţiile verzi prevăzute prin PUG şi prin PUZCP. Eliminarea vegetaţiei 

înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent 

pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 

patru locuri de parcare.  

Pentru fiecare subzonă a ZCP Piaţa Unirii se vor asigura spaţii verzi după cum urmează: 

Subzona ZCP Piaţa Unirii_a - Cazarma 90 - Teatru – berărie - 20% din suprafaţa parcelei. 

Subzona ZCP Piaţa Unirii_b - Centrul civic postbelic - se vor asigura spaţii libere publice 

(spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaţete urbane, grădini urbane), în conformitate 

cu HG 525/1996, anexa 6. 
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9.7 Populaţia 

Măsurile propuse pentru confortul populaţiei sunt: 

 Consiliul Local va lua măsuri pentru adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, 

optimizarea densităţii de locuire, concomitent cu menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a 

amenajărilor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă; 

 suprafeţele de spaţiu verde prevăzute vor fi amenajate şi întreţinute corespunzător; 

 suprafeţele libere neocupate cu platforme, artere de circulaţie şi construcţii, vor fi acoperite 

cu gazon şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; 

 se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile 

legislaţiei în vigoare, pentru evitarea disconfortului şi a efectelor negative asupra sănătăţii 

populaţiei; 

 se vor respecta distanţele de protecţie stabilite conform Ordinului nr. 536/1997, pentru 

aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintelor 

cimitirelor municipale, în proporţie de minim 5% din suprafaţa acestora; 

 se vor realiza perdele plantate de protecţie faţă de obiectivele industriale. 

9.8 Sănătatea umană 

Recomandăm realizarea unui „Studiu de fundamentare privind evoluţia populaţiei şi starea 

sănătăţii acesteia”, de către un instiutut de specialitate, pentru o analiză mai detaliată şi 

identificarea tuturor măsurilor necesare. 

În general pentru diminuarea impactului asupra sănătăţii umane, datorată propunerilor de 

dezvoltare din proiectul PUG, se recomandă următoarele: 

 Buna dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel de oraş,  

 Un nivel educaţional şi conştientizare a populaţiei, mai mare 

 Diminuarea zgomotului 

 În zonele căii ferate, a aeroportului şi a liniilor de tramvai să nu se depăşească limita admisă 

pentru zgomot.  

 Amenajarea de sensuri giratorii; 

 Amenajarea de zone pietonale şi restricţionarea traficului în zona centrală; 

 Amenajarea de piste pentru biciclete; 

 Modernizarea parcului auto, prin introducerea de autobuze şi troleibuze mai silenţioase şi cu 

un nivel redus al emisiilor de ardere. 

Conform legislaţiei în vigoare, zgomotul general admis în oraşe nu trebuie să depăşească 35-40 

de decibeli. Ceea ce trece peste 80 de decibeli este considerată poluare fonică periculoasă pentru 

sănătatea populaţiei.  

Conform nemulţumirilor (subliniate şi în cadrul întâlnirii cu autorităţile judeţului Sibiu) 

populaţiei rezidenţiale din zona aeroportului, nivelul zgomotului depăşeşte 65 de decibeli, 

existând încărcături care ating chiar şi 80 de decibeli, în zona adiacentă pistei. De aceea trebuie 

corelate aceste obiecţii cu studiul de impact de specialitate, cu privire la extinderea aeroportului. 

Trebuie prevăzut un orar strict de lucru pentru societăţile de construcţie; în cazul în care nivelul 

decibelilor în zona lor de lucru depăşeşte valoarea de 55 ziua şi de 35 noaptea, trebuie revizuit 

acest orar. 
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9.9 Valorile materiale 
 
Măsurile se referă la protejarea mediului în urma impactului generat de funcţionarea obiectivelor 

industriale. 

 

Se propun următoarele măsuri: 

 Asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor şi a traseelor de siguranţă; 

 Montarea conductelor si a cablurilor electrice, conform normelor in vigoare; 

 Montarea conductelor de gaze, conform reglementărilor în vigoare; 

 Asigurarea infrastructurii de apă-canal corespunzătoare; 

 Realizarea de planuri pentru prevenirea riscurilor naturale; 

 Realizarea de planuri pentru prevenirea riscurilor industriale; 

 Asigurarea infrastructurii de transport corespunzătoare. 

9.9.1 Măsuri şi recomandări pentru instalaţiile poluatoare (IPPC) 

 
Respectarea măsurilor din Planurile de acţiune şi continuarea monitorizării impuse prin 

Autorizaţiile integrate de mediu, deţinute de operatori este obligatorie. Menţinerea sub control al 

nivelului de conformare cu specificaţiile actelor de reglementare reprezintă o cerinţă legală 

pentru operatori. 

9.9.2 Măsuri şi recomandări pentru obiectivele Seveso 

 
Obiectivul (SC Apă Canal Sibiu SA) are Politică de Prevenire a accidentelor majore (PPAM) şi 

Plan de urgenţă internă (PUI) revizuite. Toate măsurile şi recomandările incluse în aceste 

documentaţii sunt obligaţii ale operatorului. Propunerile de modificări prin proiectul PUG ţin 

cont de acest obiectiv. 

9.9.3 Recomandări privind reducerea impactului datorat extinderii aeroportului 

 
Recomandări: 

 Traficul auto înspre şi dinspre aeroport va creşte, iar în acest sens trebuie luate măsuri de 

modernizare a drumurilor de acces către aeroport şi luate măsuri de limitare a emisiilor 

poluante (evitare congestionări). 

 Se impune dezvoltarea structurii de utilităţi necesară. 

 Trebuie asigurate spaţii de parcare corespunzătoare noului volum de trafic (atât pentru 

maşinile personalului, călătorilor dar şi pentru cargouri de transport marfă). 

 Trebuie analizată situaţia LEA şi LES cît şi a celorlalte utilităţi (gaze, comunicaţii etc.); 

modernizările acestora sau tronsoanele noi sunt generatoare şi de impact negativ asupra 

mediului. 

 Trebuie asigurate toate măsurile de prevenire a situaţiilor de risc natural, dar şi a acelora 

generate de accidente industriale (inclusiv mijloacele de alertare, alarmare, intervenţie facile 

atât pe zona aeroporului dar şi pe culoarul de zbor aferent oraşului) 

 Trebuie prevăzute în proiect noile debite de ape uzate generate de activitatea aeroportului, 

cât şi posibilitatea de a capta apele pluviale în situaţii de ploi torenţiale 

 Trebuie studiate aspectele legate de structura solului şi subsolului şi nivelul apei freatice în 

situaţia de precipitaţii normale medii, dar şi la ploi excepţionale pentru a observa nivelul de 

inundabilitate al stratului freatic şi capacitatea portantă a structurii litologice 
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 Trebuie analizat confortul locuitorilor rezidenţiali din punct de vedere al zgomotului şi 

expunerea la emisiile poluante 

 De asemenea recomandăm a fi analizat nivelul impactului şi asupra florii şi faunei (în special 

din zonele protejate) 

Trebuie ţinut cont de zonarea acustică a unui aeroport în planurile PUZ sau PUD: 

 Zona I- WECPNL mai mare de 90dB(A), nu se permite construirea unor clădiri publice, 

clădirile aeroportului vor fi insonorizate 

 Zona II – WECPNL - cuprinsă între 80 dB(A) şi 90dB(A) caracterizează o zonă 

nerecomandabilă pentru cartiere rezidenţiale 

 Zona III- WECPNL- mai mic de 80 dB(A), caracterizează o zonă în care se pot construi 

cartiere rezidenţiale 

 
Notă: 

WECPNL – Media ponderată a nivelului de zgomot perceput continuu 

WECPNL = dB(A) + 10 Log10 (Nd- + 3 Ne + 10 Nn)- 27 
dB(A): Puterea medie (media nivelelor maxime) pentru zgomotul total produs de aeronave într-o zi  

Nd: Număr de aeronave  de la 07:00 la 19:00 

Ne: Număr de aeronave de la 19:00 la 22:00 
Nn: Număr de aeronave de la 22:00 la 07:00 

9.9.4 Propuneri pentru reducerea şi controlul poluării pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Sibiu  
 

Cu toate că, la nivelul municipiului Sibiu, nivelul concentraţiei diverselor emisii în mediu nu 

depăşeşte semnificativ concentraţia maximă admisă reglementată prin standardele de mediu 

(conform datelor de monitorizare ale APM Sibiu), prezenţa diverselor categorii de agenţi 

poluanţi generează la nivel mai mult sau mai puţin localizat, disconfort care afectează atât 

populaţia rezidentă cât şi pe cea care tranzitează oraşul.  

În sensul diminuării impactului asupra mediului a dezvoltării oraşului Sibiu, se au în vedere 

următoarele măsuri: 

 finalizarea lucrărilor la centura ocolitoare a Sibiului, cu efecte în reducerea nivelelor de 

zgomot, vibraţii şi praf de pe principalele artere de circulaţie ale oraşului, precum şi în 

reducerea acumulării de gaze potenţial toxice în principalele intersecţii  

 limitarea drastică a traficului greu în interiorul oraşului, cu efecte similare celor prezentate la 

punctul anterior 

 monitorizarea regulată a nivelelor de poluare din intersecţiile principale ale oraşului, pentru 

cunoaşterea valorilor existente, în scopul de a preveni eventuale acumulări de gaze 

periculoase pentru sănătatea umană 

 monitorizarea valorilor de trafic (zgomot, vibraţii, emisii de gaze) şi pe alte artere de 

importanţă mai redusă 

 monitorizarea emisiilor din zonele industriale în conformitate cu datele din autorizaţiile de 

mediu ale întreprinderilor, pentru a urmări eventuale valori de poluare cumulativă 

 monitorizarea complexă a arealelor cu surse multiple de poluare (zona Constituţiei – Bâlea – 

Bulevardul Spitalelor – Piaţa Gării – Depoul CFR, Zona Industrială Est, Zona Industrială 

Vest) 

 monitorizarea emisiilor de metale grele şi de alte substanţe potenţial periculoase din sol, în 

scopul evitării poluării pânzei freatice, precum şi monitorizarea periodică a pânzei freatice 

pe teritoriul oraşului 

 racordarea cartierului Turnişor la un sistem funcţional de canalizare, fie prin intermediul 

Zonei Industriale Vest, fie prin intermediul cartierelor de locuinţe din apropiere 
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 stabilirea corectă şi monitorizarea atentă a emisiilor cu caracter poluant provenite din 

industria zootehnică, cu impact nu doar asupra mediului, ci şi asupra posibilităţilor de 

locuire a zonei 

 monitorizarea firmelor care gestionează deşeurile menajere, pentru a urmări modul de 

depozitare după colectarea de la consumatorii casnici şi industriali 

 monitorizarea atentă a colectării de deşeuri periculoase, precum şi modul lor de transport pe 

teritoriul oraşului 

 controlarea, supravegherea şi împiedicarea depozitărilor de deşeuri menajere în mod ilegal 

(malul Cibinului în Turnişor, drumul Sibiu – Rusciori, malurile Lacului Binder) 

 rezolvarea problemelor derivate din acumularea de deşeuri spitaliceşti, cel mai probabil prin 

construirea unui incinerator modern în apropierea oraşului 

 monitorizarea efluenţilor proveniţi de la staţiile de epurare ale întreprinderilor de pe raza 

municipiului, pentru a se urmări respectarea normativelor tehnice de protecţia apelor; în plus 

trebuie monitorizate acumulările de substanţe evacuate în canalizare sau reţea hidrografică 

de la întreprinderi cu activităţi similare situate în aceleaşi areale, în scopul anticipării unor 

poluări cumulate, care ar pune în pericol funcţionarea staţiei de epurare 

 monitorizarea funcţionării staţiei de epurare a apelor uzate menajere de la Mohu, pentru a se 

observa raportul dintre capacitatea de epurare a staţiei şi volumele şi încărcările cu substanţă 

organică emise de oraş 

 stabilirea, prin autorizaţia de mediu pentru fiecare agent economic, a limitelor de emisie în 

mediu a poluanţilor (reglementată prin standaredele de mediu), ţinându-se seama de eco-

bilanţurile zonei – efectul cumulativ şi sinergic al poluanţilor. 

 

Planşa nr. 20  – Circulația în centrul istoric (sistem de străzi cu sens unic cu obiectiv 

reducerea congestionării şi implicit a poluării) 
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9.10 Măsuri specifice patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic 

Ariile construite protejate şi imobilele propuse pentru includere pe lista monumentelor se 

regăsesc şi în „Studiul de fundamentare PUG Sibiu 2009, privind zone protejate cu materializare 

semnificativă a valorii culturale, 2009”, elaborat de SC Aplan SRL Sibiu şi în „Studiu de 

fundamentare PUG - zone protejate, zone istorice, zone perisagere si zone de risc natural, 2006”, 

elaborat de SC Bucur Proiect SNC Sibiu. 

 

Măsurile propuse pentru conservarea şi păstrarea patrimoniului cultural, arhitectonic şi 

arheologic, sunt: 

 

 instituirea statutului de Zonă Protejată pentru arealele construite valoroase dpdv cultural, 

istoric, arhitectural, peisagistic; 

 protejarea prin RLU a structurilor rurale valoroase (Guşterita, Turnişor) înglobate în oraş 

prin reglementarea intervenţiilor. Protejarea peisajului cultural Guşterita (aşezare-cadru 

natural-cultură); 

 protejarea imaginii oraşului Sibiu, ca o imagine particularizată, proprie  

 păstrarea coridoarelor vizuale spre obiectivele arhitectonice valoroase prin cadrul natural 

existent sau amenajat ulterior; 

 protejarea zonelor constituite valoroase, atât în interiorul, cât şi în afara Centrului Istoric 

(cartierele Josefin, Hallerwiese etc); 

 optimizarea reţelei de spaţii publice prin reabilitarea celor existente în afara centrului istoric 

şi prin extinderea reţelei în interiorul şi exteriorul oraşului. Realizarea unei reţele de spaţii 

verzi; 

 interconectarea şi păstrarea de coridoare verzi de legătură cu zonele naturale din exterior 

(coridoare verzi în lungul malurilor Cibinului, Rossbach-ului, Văii Săpunului, etc), 

extinderea reţelei de trasee ciclo-turistice în zona periurbană; 

 protejarea prin RLU a cartierelor rezidenţiale tradiţionale aflate în afara zonei centrale şi 

instituirea statutului de zona protejată; 

 se va respecta zona de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice delimitată 

prin PUG, ca urmare a studiilor de specialitate întocmite prin grija Direcţiei monumentelor 

istorice; se interzice realizarea de construcţii care prin funcţiune, configuraţie arhitecturală 

sau amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenta specificului istoric 

existent sau afecteaza valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia. 

9.11 Descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea de mediu 
 

Evaluarea de mediu s-a realizat pe baza consultării documentelor puse la dispoziţie de beneficiar 

(vezi Anexa 2 - Surse de documentare), pe baza interviurilor cu autorităţile locale şi cu 

proiectantul proiectului PUG şi pe baza observaţiilor pe teren. 

După cum am menţionat situaţia “zero”- menţinerea situaţiei urbanistice, existente în actualul 

PUG este de natură să determine o înrăutăţire a stării factorilor de mediu, în lipsa unor 

reglementări coerente care să stabilească o zonificare corectă a teritoriului. 

Astfel, proiectul PUG Sibiu 2009-2019 prezentat vine în întîmpinare cu propuneri de dezvoltare, 

dar şi cu măsuri, pentru limitarea consecinţelor negative ale dezvoltării.  

Varianta aleasă, are în vedere situaţia actuală şi este de natură să asigure reglementările necesare 

pentru o dezvoltare durabilă, viitoare, a municipiului Sibiu.  

Trebuie subliniat că proiectul PUG se referă la un teritoriu bine definit, aparţinând administrativ 

Cosiliului Local al municipiuluii Sibiu astfel că proiectul nu poate fi utilizat pentru dezvoltarea 

altor orașe sau asimilat de alte proiecte. 
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9.12 Dificultăţi întâmpinate în prelucrarea informaţiilor 
 

Nu au fost identificate probleme de comunicare, informare sau procurare de informaţii relevante 

legate de proiectul PUG. 

Colaborarea cu beneficiarul a fost foarte bună şi utilă, iar disponibilitatea autorităţilor locale 

(APM, ARPM, Consiliul Local, Direcţia Apelor, Direcţia de Sănătate etc.) pentru clarificări a 

fost binevenită şi foarte apreciată. 
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10 Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea 

efectelor semnificative asupra factorilor de mediu în cazul 

implementării proiectului PUG Sibiu 2009 -2019 

 

Efectele semnificative asupra mediului generate de implementarea proiectului PUG, trebuie să 

fie monitorizate, pentru a se identifica, într-un stadiu incipient, efectele adverse neprevăzute şi 

pentru a face posibilă întreprinderea unor acţiuni corespunzătoare de remediere. 

Sistemul de monitorizare propus a fost realizat pe baza obiectivelor de mediu relevante. Aceste 

obiective sunt reprezentate de aspecte privind mediul, care pot fi influenţa în mod substanţial de 

implementarea cu succes a proiectului PUG. De aceea, impactul asupra mediului generat de 

implementarea proiectului PUG a fost evaluat luându-se în considerare măsura în care proiectul 

va influenţa îndeplinirea acestor obiective. 

Doarece PUG-ul modificat duce în mod direct la necesitatea realizării a o serie de PUD şi PUZ, 

cît şi la o serie de alte proiecte de dezvoltare (construire), Primăria şi Consiliul local al 

municipiului Sibiu, prin autorităţile existente (APM, GNM, ARR, Apele Române, Institutul de 

sănătate publică, etc.) trebuie să se asigure de monitorizarea continuă a factorilor de mediu. 

Indicatorii pentru monitorizarea impactului asupra mediului, după implementarea proiectului 

PUG trebuie să cuprindă cel puţin: 

 Suprafaţa afectată de program în zonele Natura 2000 (km2) 

 Numărul planurilor de management implementate 

 Numărul proiectelor privind îmbunătăţirea calităţii aerului 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2 şi echivalenţi, kt) 

 Evoluţia monitorizărilor efectuate de APM şi ARR privind emisiile din atmosferă 

 Numărul proiectelor ce afectează moştenirea culturală şi obiectivele de patrimoniu 

 Numărul proiectelor cu impact pozitiv asupra peisajului 

 Numărul proiectelor cu impact negativ asupra peisajului 

 Numărul proiectelor ce se axează pe reducerea consumului de energie 

 Numărul proiectelor ce au ca efect o trecere modală de la transportul rutier la transportul 

ecologic. 

 Numărul proiectelor ce se axează pe infrastructura de transport rutier 

 Numărul proiectelor ce se axează pe infrastructura de transport aerian 

 Numărul proiectelor ce se axează pe reabilitarea malurilor (atât râuri cât şi lacuri) 

 Maluri reabilitate (km) 

 Reducerea zonelor predispuse la inundaţii (km
2
) 

 Numărul persoanelor ce beneficiază de pe urma aplicării măsurilor de protecţie  împotriva 

inundaţiilor 

 Suprafaţa de teren ocupată ca urmare a construirii infrastructurii de transport (km
2
) 

 Numărul de persoane afectate de nivelurile de zgomot ambiental 

 

Indicatorii de monitorizare vor fi folosiţi pentru a se cuantifica efectele asupra mediului, în 

funcţie de caracteristicile proiectelor (bazate pe PUD sau PUZ) selectate în concordanţă cu 

indicaţiile PUG-ului aprobat. Criteriile de mediu folosite în cadrul evaluării şi selecţiei vor fi 

folosite pentru monitorizarea acestor proiecte. Estimarea efectelor generale asupra principalilor 

factori de mediu este posibilă în urma monitorizării efectelor fiecărui proiect aflat în desfăşurare 

şi în urma elaborării unui raport de monitorizare şi o sinoptică a evoluţiei factorilor de mediu 

într-o anumită perioadă de timp. 
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Toate proiectele trebuie să cuprindă un program de monitorizare (inclus în programul de 

conformare al autorizaţiei de mediu) particularizat în funcţie de impactul estimat şi de specificul 

activităţii. 

Datele privind indicatorii menţionaţi trebuie să fie furnizate şi de către sistemele de monitorizare 

recomandate ale proiectelor care au urmat procedura de Evaluare a Impactului de Mediu - EIA. 

În plus, oricând va fi necesar, vor fi utilizate informaţiile statistice relevante (Raportul privind 

starea mediului, Anuarul Statistic al României) şi se vor face analize şi comentarii privind 

evoluţia factorilor de mediu pentru a pre-întâmpina evoluţiilor nedorite. 

 

Informaţiile necesare pentru realizarea acestor analize şi comentarii vor fi obţinute din:  

 monitorizarea indicatorilor de mediu, precum şi din Evaluările privind Impactul de Mediu 

(EIA) la nivel de proiect aprobate în deplin acord cu PUG, realizate pe parcursul 

implementării şi când se consideră necesar, de la autorităţile ce deţin informaţii de mediu 

relevante (cum ar fi Agenţiile Locale de Protecţia Mediului, Agenţiile Regionale de Protecţia 

Mediului, Autoritatea Rutieră Română, etc.); 

 urmărirea stadiului implementarii proiectelor privind sistemele centralizate de alimentare cu 

apa, de canalizare si a statiilor de epurare aferente; 

 impunerea operatorilor/administratorilor serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi 

epurare ape uzate asigurarea monitorizarii calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; 

 monitorizarea colectării şi a transportului deşeurilor, menţinerea evidenţei cantităţilor de 

deşeuri transportate şi efectuarea raportărilor care se impun către autoritatea de mediu; 

 monitorizarea conformării cu cerinţele impuse prin actele de reglementare eliberate de 

autorităţile competente, pentru desfăşurarea diferitelor activităţi. 

 

Indeplinirea obligaţiilor de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea 

titularului proiectului PUG 2009 – 2019 al municipiului Sibiu, adică a Primăriei şi Consiliului 

local Sibiu. Acesta cu ajutorul autorităţilor competente menţionate, va monitoriza activităţile de 

dezvoltare, conform destinaţiei fiecărui UTR, aprobate prin proiectul PUG 2009 -2019 pe baza 

unor PUD sau PUZ. 
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11 Rezumat fără caracter tehnic 

Acest raport de mediu este elaborat de KPMG România SRL, în urma câştigării licitaţiei  nr.  

90700000 – 4, publicată în Sistemul electronic de achiziţii publice, publicată de către Consiliului 

Local Sibiu – Primăria Sibiu, obiectul analizei fiind proiectul Planului Urbanistic General (PUG) 

al municipiului Sibiu pe perioada 2009 - 2019. 

Planurile Urbanistice Generale constituie documentaţiile de bază prin care se stabilesc 

obiectivele, acţiunile şi măsurile pe care trebuie să le adopte administraţia locală pe perioada de 

acţiune a PUG–ului (10 ani). PUG orientează aplicarea unor politici în domeniul amenajării 

teritoriului şi a investiţiilor, în conformitate cu principiile de urbanism şi cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

Actualizarea și modificarea PUG al municipiului Sibiu, având în vedere termenii de dezvoltare 

durabilă, a fost necesară datorită extinderii explozive a orașului din ultimii ani. 

Municipiul Sibiu este situat din punct de vedere geografic la intersecţia paralelei de 45
o
 48‟ 

latitudine nordică cu meridianul de 24
o
 09‟ longitudine estică, în plină zonă temperată şi aproape 

central în teritoriul României, având o suprafaţă administrată de 12.180 ha (inclusiv localitatea 

componentă Păltiniș) și 151.967 locuitori (în 2007). 

Profilarea Sibiului ca oraş - gazdă, ca loc de întâlnire, va fi completată prin dezvoltarea 

componentei rezidenţiale (pe lângă aspectele ce ţin de circulaţie, zone industriale, comerţ şi 

transport). Calitatea mediului rezidenţial, alături de cea a mediului profesional şi cultural, este 

văzută ca factor esenţial în asigurarea calităţii vieţii pentru sibieni. 

După analize și studii preliminare, au fost trasate obiectivele prioritare de dezvoltare, în termeni 

de : 

 Relații în teritoriu: 

 Extinderea rolului de pol regional al municipiului Sibiu asupra întregii zone periurbane, 

prin modernizarea reţelelor de comunicaţie şi transport 

 Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităţilor în teritoriul 

administrativ și a discrepanţelor economice şi sociale între cartiere 

 Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi 

valorificării durabile a resurselor naturale 

 Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului cultural 

ca factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale 

 Sibiul - loc de întâlnire 

 Locuire: 

 Reabilitarea şi asigurarea calităţii locuirii în cartierele constituite 

 Asigurarea necesarului de suprafeţe pentru locuinţe noi, cu prioritate în zone aflate în 

proximitatea oraşului şl în vecinătatea unor elemente naturale cu potenţial de agrement 

 Asigurarea unor condiţii echilibrate de configurare a noilor zone de locuinţe  
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 Profil economic: 

 Profilarea şi dezvoltarea Sibiului ca centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, 

media şi educaţie superioară, de importanţă regională şi naţională 

 Protejarea şi valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu pentru creşterea 

atractivităţii oraşului pentru turism şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

 Menţinerea şi modernizarea profilelor industrie şi transporturi  

 Gestiunea eficientă a resursei teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen 

lung şi pentru evoluţii imprevizibile 

 Elemente de mediu: 

 Satisfacerea necesarului de spaţii verzi raportat la numărul de locuitori (26 mp / 

locuitor) 

 Protejarea habitatelor naturale valoroase şi a cadrului natural 

 Protejarea şi reabilitarea spaţiilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă 

 Reducerea emisiilor şi a factorilor de poluare, precum şi prevenirea riscurilor 

alunecărilor de teren şi ale efectelor inundaţiilor  

 Echipare edilitară: 

 Modernizarea şi eficientizarea reţelelor edilitare 

 Asigurarea echipării edilitare pentru zonele de urbanizare 

 Circulaţie şi transporturi: 

 Modernizarea, eficientizarea şi extinderea sistemului de circulaţie urbană 

Recunoaşterea şi materializarea vocaţiei oraşului înseamnă, în termenii proiectului PUG, 

pregătirea unui cadru de reglementări spaţiale avantajoase, impulsionarea tendinţelor pozitive şi 

reducerea riscurilor. 

Asigurarea unui cadru spaţial prielnic şi a infrastructurii specifice combinaţiei afaceri-

evenimente-universităţi-turism este un scop prioritar al proiectului PUG.  

Principiul gestionării spațiale a orașului este dezvoltarea de la centru spre periferii, zonele 

restructurabile interne primind prioritate față de extinderile pe terenuri neocupate, a căror 

urbanizare se va realize etapizat. 

Principalele măsuri de restructurare, respectiv urbanizare propuse se concentrează în lungul a 

patru axe de dezvoltare, cu seturi specifice de aspecte ale dezvoltării și funcțiuni: 

 Axa Centrală – rol cultural, universitar, sectorul serviciilor, al administrației; 

 Axa Cibin – servicii, comert, instituții, locuire, agrement; 

 Axa Sud – reabilitarea calității vieții în cartiere de locuințe colective, parcaje, parc public; 

 Zona Vest – activități economice. 

Forma propusă de extindere a orașului este asemănătoare unei mâini orientate spre Vest, unde 

degetele reprezintă cartierele, între acestea fiind coridoare naturale (Parcul Sub Arini – Pădurea 

Dumbrava; Parcul Cibin Vest – Câmpușor; Terasa nordică a Cibinului; Parcul sportiv Vest – 

Lunca Mare; Parcul Cibin Est), cu triplu rol : funcțional, ecologic și de protecție. Principalul pol 

de dezvoltare este zona Nord-Vest, dedicată dezvoltării IMM-urilor. 
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Unul dintre scopurile principale ale proiectului PUG al municipiului Sibiu este dezvoltarea de 

relații eficiente de colaborare cu localitățile limitrofe (Șelimbăr și Cristian), în vederea extinderii 

viitoare a orașului. 

PUG Sibiu stabilește zonele și subzonele funcționale ale municipiului Sibiu, unitățile teritoriale 

de referință (UTR) și reglementările specifice fiecărui tip de zonă – limite maxime admisibile ale 

procentului de ocupare a terenului (POT) și coeficientului de utilizare a terenului (CUT). 

Pentru a evalua impactul asupra mediului creat de implementarea măsurilor proiectului PUG 

Sibiu, s-a analizat situația actuală a mediului și evoluția probabilă a stării mediului în situația ne-

implementării proiectului (“situația 0”), fiind luate în considerare următoarele aspecte și factori 

de mediu: 

 Aerul (monitorizarea calității aerului); 

 Apa (resurse de apă – rețea hidrografică de suprafață, lacuri, ape subterane;                     

alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială); 

 Solul, subsolul (tipuri de relief, monitorizarea calității solului); 

 Factorii climatici (condiții, disfuncționalități); 

 Flora, fauna (structură, specii); 

 Biodiversitatea (arii ce adăpostesc specii cu valoare deosebită); 

 Peisajul (parcuri și spații verzi); 

 Populația și sănătatea umană (structura populației, speranța la viață, rata mortalității 

infantile, spitale); 

 Valorile materiale (ramuri industriale); 

 Patrimoniul cultural, arhitectonic și arheologic (monumente istorice). 

În urma acestei evaluări, sa observat că fără implementarea proiectului PUG Sibiu 2009, pot 

apărea efecte negative imediate sau pe termen lung, ce constau în : congestionarea traficului, 

creșterea poluării, neatingerea obiectivului de 26 mp spațiu verde la fiecare locuitor, distribuția 

neuniformă a încărcării cu locuitori, dezvoltarea ilogică și necontrolabilă a orașului sau 

sistematizarea haotică a utilităților publice. 

Au fost, în continuare, desemnate zonele (UTR-urile delimitate prin PUG) posibil a fi afectate 

semnificativ (negativ) din punct de vedere al protecției mediului prin implementarea măsurilor 

proiectului PUG.  

Problemele de mediu și riscurile analizate au fost identificate, în special, ca fiind referitoare la 

poluarea industrială, traficul rutier, vulnerabilitatea la fenomene hidrologice, riscuri naturale, arii 

de protecție specială avifaunistică, alte aspecte specifice (aeroportul, obiectivele de patrimoniu). 

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce și compensa efectele negative ce ar putea să apară, în 

urma implementării proiectului PUG Sibiu 2009 - 2019 sunt prezentate, detaliat, pentru fiecare 

factor sau aspect de mediu analizat, defalcat pe zonele posibil a fi afectate identificate anterior, 

cu respectarea principiilor derivate din proiectul PUG: 

 Minimizarea consumului de resurse; 

 Maximizarea reutilizării; 

 Utilizarea resurselor regenerabile și reciclabile; 
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 Protecția mediului natural; 

 Crearea unui mediu sănătos, conservarea potențialului natural existent; 

 Urmărirea calității în crearea mediului construit; 

 Extinderea zonelor împădurite și a spațiilor verzi. 

Efectele semnificative asupra mediului generate de implementarea proeictului PUG vor fi 

monitorizate pentru identificarea în stadiu incipient a efectelor adverse neprevăzute și pentru a 

face posibilă întreprinderea unor acțiuni corespunzătoare de remediere. Sistemul de monitorizare 

se bazează pe indicatori derivați din obiectivele de mediu relevante.  

Ca o concluzie a acestei analize, menținerea situației actuale (situația 0 – neimplementarea 

proiectului PUG) este de natură să determine o înrăutățire a stării factorilor de mediu, iar 

varianta aleasă are în vedere situația actuală și instituie un set de reglementări coerente privind 

zonificarea teritoriului, necesare pentru o evoluție în conformitate cu principiile dezvoltării 

durabile. 

Implementarea proiectului PUG nu conduce la eliminarea tuturor aspectelor de mediu nedorite și 

nu este lipsită de efecte negetive asupra mediului, dar diferența majoră este că presiunile actuale 

sunt necontrolabile, iar prin implementarea planului ele intră într-un proces sistematic, coerent, 

perfect controlabil. Putem, astfel, considera planificarea urbană cheia dezvoltării durabile a unei 

comunități, elementul de echilibru între dezvoltarea sistemelor socio-economice și elementele 

capitalului natural. 
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Anexa 1  - Legislaţie aplicabilă 

1.1 Privind protecţia mediului 

 

1. STAS 10009-88 Acustica urbană 

2. STAS 12025-81 Efectele vibraţiilor produse asupra clădirilor şi părţilor de clădire 

3. STAS 10183/1/2/3/4-75 - Supravegherea zgomotelor produse de avioane pe aeroporturi şi 

în vecinătatea acestora 

4. ISO 3891 Mărimi ce caracterizează zgomotul aeronavelor 

5. ISO R 507 Metodă de reprezentare a zgomotului în vecinătatea unui aeroport 

6. HG 321/2005 (r1) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental  

7. Directivele Uniunii Europene 91/271/EEC şi 98/15/EEC. 

8. Directiva Uniunii Europene nr. 98/83 

9. Directiva Consiliului nr. 96/62/EC privind evaluarea şi managementul calităţii aerului  

10. Directiva 92/14/EEC, intrată în vigoare în aprilie 1995  

11. Directivele 80/51EEC şi 89/629/EEC privind limitarea zgomotului 

12. “Carta Verde” privind politica de dezvoltare regională în Romania, elaborată de Guvernul 

Romaniei si Comisia Europeana 

13. HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 

planuri si programe 

14. OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare 

15. HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea 

zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica 

16. OUG 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia 

mediului 

17. Hotărârea nr.12 din 28 septembrie 1994 a Consiliului Judeţean Sibiu privind "stabilirea 

zonelor naturale protejate şi a monumentelor naturii de pe teritoriul judeţului Sibiu" 

18. O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare 

19. Ordinul nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)" 

20. HG nr. 188/2002, Anexa 3, modificata si completata cu H.G. nr. 352/2005; 

21. OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare  

1.2 Privind urbanizarea 
 

1. Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu 

modificările și completările ulterioare 

2. OUG 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunatatire a calitatii mediului 

prin realizarea de spatii verzi în localitati, cu modificările și completările ulterioare 

3. Ordonanța 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

4. Căi ferate aflate în intravilan, zona verde cu rol de protecţie corespunde cu zona de 

siguranţă, cf. OUG 12/1998, republicata 

5. Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată; 

6. Ordinului nr. 821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu 

caracter militar 

7. Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare 
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8. Legea fondului funciar nr. 18/1991 

9. Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 si completări 

10. Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului 

11. Codul silvic al României din 19/03/2008 

12. Ordinul nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si continutul 

documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991 

13. Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena privind modul de viata al 

populatiei 

14. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

republicată 

15. Ordinul nr. 34/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de 

urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea 

constructiilor 

16. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnnice 

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice 

17. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - 

Sectiunea a III-a - zone protejate 

18. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

19. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare 

20. Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la 

Florenta la 20 octombrie 2000 

21. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile ulterioare 

22. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare 

23. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare 

24. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele 

masuri adiacente 

25. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica 

26. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare 

27. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare 

28. Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare 

29. Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes national, aprobata cu modificari prin Legea nr. 

378/2001, cu modificarile ulterioare 

30. Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a 

monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobata si 

modificata prin Legea nr. 564/2001 

31. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată  

32. Ordin nr. 80/1996  pentru aprobarea Ghidului cuprinzând precizari, detalieri si 

exemplificari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism de catre 

consiliile locale 

33. Legea nr. 52/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii  

34. Ordinul nr. 13/1999 privind aprobarea „Ghidului privind metodologia de elaborare şi 

conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General” 

35. Ordinul nr. 21/2000 privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”  
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Anexa 2 - Surse de documentare 

Documentele care au stat la baza elaborării acestui raport de mediu, furnizate de Primăria 

Municipiului Sibiu, având acordul de a utiliza anumite informaţii cu scop clarificator, în vederea 

stabilirii impactului asupra factorilor de mediu, sunt următoarele: 

1. Planul Local de Dezvoltare Durabilă pentru Sibiu /Agenda 21", elaborator Primăria 

Municipiului Sibiu, 2004 

2. "Studiu de fundamentare pentru PUG al municipiului Sibiu. Strategia de dezvoltare 

durabilă a întregului oraş",elaborator: SC Planwerk SRL, Cluj, 2004 

3. „Zone protejate, zone istorice, zone peisagere şi zone de risc natural Sibiu", Studiu de 

fundamentare PUG nefinalizat, elaborator: arh. loan Bucur, Sibiu, 2006 

4. "Studiu pentru includerea Centrului Istoric în patrimoniul UNESCO", elaborator: Paul 

Niedermaier, Sibiu, 2007 

5. "Problematica demografica si sociala. Studiu de fundamentare PUG Sibiu 2009", 

elaborator: Conf. dr. Rudolf Poledna, prof. dr. Traian Rotariu (proiectare demografica), 

masterand Mircea Troc (asistent documentare), Facultatea de Sociologie si Asistenta 

Sociala, Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca 

6. "Studiu de fundamentare pentru pentru determinarea zonelor protejate cu materializare 

semnificativă a valorii culturale", elaborator: S.C. A.PLAN S.R.L. Sibiu, arh. Lucian 

Alexandru Găvozdea 

Documentele care au fundamentat proiectul PUG: 

1.  Planul de amenajare a teritoriului judeţean Sibiu, elaborator Urbanproiect Bucureşti, 2006 

2. Planul de amenajare al teritoriului zonal, Zona periurbană Sibiu, elaborator Urbanproiect 

Bucureşti, 2005 

3. Program urban de acţiune 2001-2004", elaborator Proiectul de Cooperare Româno-

German „Reabilitarea Centrului Istoric Sibiu/ Hermannstadt, 2001 

4. „Ghidul de dezvoltare Sibiu", elaboratori Primăria Municpiului Sibiu, Centrul Teritorial 

de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu, 2004 

5. „Planul Local de Dezvoltare Durabilă pentru Sibiu /Agenda 21", elaborator Primăria 

Municipiului Sibiu, 2004 

6. Studiu de fundamentare pentru PUG al municipiului Sibiu. Strategia de dezvoltare 

durabilă a întregului oraş",elaborator: SC Planwerk SRL, Cluj, 2004 

7. "Masterplan de transport", elaborator: WSP Group România, Bucureşti, 2007 

8. „Zone protejate, zone istorice, zone peisagere şi zone de risc natural Sibiu", Studiu de 

fundamentare PUG nefinalizat, elaborator: arh. loan Bucur, Sibiu, 2006 

9. "Studiu pentru includerea Centrului Istoric în patrimoniul UNESCO", elaborator: Paul 

Niedermaier, Sibiu, 2007 

10. "Studiu de fundamentare în domeniul mediului al Planului Urbanistic General al 

Municipiului Sibiu 2009" elaborator: Centrul de Cercetări de Ecologie Aplicată, 

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, director proiect conf. dr. Corneliu 

Bucşa 

11. "Problematica demografica si sociala. Studiu de fundamentare PUG Sibiu 2009", 

elaborator: Conf. dr. Rudolf Poledna, prof. dr. Traian Rotariu (proiectare demografica), 

masterand Mircea Troc (asistent documentare), Facultatea de Sociologie si Asistenta 

Sociala, Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca 

12. "Studiu de fundamentare pentru pentru determinarea zonelor protejate cu materializare 

semnificativă a valorii culturale", elaborator: S.C. A.PLAN S.R.L. Sibiu, arh. Lucian 

Alexandru Găvozdea 
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Anexa 3 - Lista de abrevieri și termeni folosiți 

 

 LES - Linii Electrificate Subterane 

 LEA - Linii Electrificate Aeriene 

 PUG - Plan Urbanistic General 

 PUD - Plan de urbanism de dezvoltare 

 PUZ - Plan de urbanism zonal 

 Tramă - reţea de căi de comunicaţie 

 UTR - Unităţi teritoriale de referinţă 

 POT - Procent de ocupare al terenului 

 CUT - Coeficient de utilizare al terenului 

 Parcelar - operaţiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea 

uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte 

 ZCP - Zonă Construită Protejată 

 RGU - Regulament general de urbanism  

 RLU - Regulament local de urbanism 

 Ampriză - Lăţime a fâşiei de teren pe care urmează să se construiască o cale de 

comunicaţie 

 PUZCP - Plan urbanistic pentru zona construită protejată  

 PATZ - Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal 

 PATJ – Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean 

 ARR - Autoritatea Rutieră Română 

 APM - Agenţia locală de Protecţie a Mediului 

 ARPM – Agenţia Regională de Protecţie a Mediului 

 DJCCPCN - Direcţia judeţeană cultură, culte, patrimoniu cultural naţional 

 OMCC - Ordin de la Ministerul Culturii şi Cultelor 

 MTCT - Ministerul transporturilor, construcţiilor şi turismului 

 IPPC – Instalaţiile industriale ce intră sub Directiva privind prevenirea şi controlul integrat 

al poluării 
 PPAM - Politică de Prevenire a accidentelor majore 
 PUI - Plan de urgenţă internă 
 PSI – Prevenirea şi stingerea incendiilor 
 PAAR - Planul de analiză şi acoperire a riscurilor  
 UICN - Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii 
 OUG – ordonanţă guvernamentală de urgenţă 
 PM10 - pulberi în suspensie cu particule >10µ 

 COV - compuşi organici volatili 

 Metale grele - aluminiu, antimoniu, argint, arsen, aur, bariu, bismut, cadmiu, crom, 

cupru, galiu, indiu, iridiu, itriu, lantan, mangan, mercur, nichel, niobiu, paladiu, 

platina, plumb, rodiu, ruteniu, scandiu, staniu, stronţiu, taliu, tantal, tungstenul, 

vanadiu, zirconiu 

 Gaze rare – heliu, argon, neon, kripton, xenon (He, Ar, Ne, Kr, Xe) 

 Indicele general de calitate a aerului - reprezinta un instrument de comunicare catre 

public, ce permite descrierea periodica sub o forma simpla a informatiilor privind 

starea globala a calitatii aerului in aria de reprezentativitate a fiecarei statii automate 

de monitorizare a calitatii aerului. Se stabileste pentru fiecare dintre statiile automate 
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din cadrul retelei nationale de monitorizare a calitatii aerului, ca fiind cel mai mare 

dintre indicii specifici corespunzatori poluantilor monitorizati. Pentru a se putea 

calcula indicele general trebuie sa fie disponibili cel putin 3 indici specifici 

corespunzatori poluantilor monitorizati.  

 Indice specific de calitate a aerului - reprezinta un sistem de codificare a 

concentratiilor inregistrate pentru fiecare dintre urmatorii poluanti monitorizati 

 dioxid de sulf (SO2);  

 dioxid de azot (NO2);  

 ozon (O3);  

 monoxid de carbon (CO);  

 pulberi in suspensie (PM10). 
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Anexa 4 - Fotografii 

 

 

Foto 1 şi 2 – Pod existent peste râul Cibin, unde se va construi noul pod de legătură între centru 

şi zona sud, plus promenada pe malul râului 

 

 

 

 

 



Primăria Sibiu, Consiliul local Sibiu 

Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu  

 KPMG Romania - Environmental Advisory Services 

 

 

 142 

© 2010 KPMG Romania SRL. All rights reserved. 

 

 

Foto 3 şi 4 – Zona Câmpuşor - propunere amplasament pod nou peste râul Cibin 
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Foto 5 şi 6 – Viitoarea zonă rezidenţială vest 
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Foto 7 şi 8 – Construcţii industriale existente în Zona vest - propusă spre restructurare 
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Foto 9 – Lunca Cibinului 

 

 

 

Foto 10 – Vedere spre aria protejată propusă – Câmpuşor (ANP 3) 
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Foto 11 şi 12 – Lacul lui Binder - propus spre amenajare 
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Foto 13 şi 14 – Zona centrul istoric – zonă de patrimoniu 
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Anexa 5 – Certificat de atestare 

 

 


