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PREAMBUL
Perioada ultimilor 10 ani (1999 – 2009) a fost martora unor schimbări semnificative pentru Sibiu: aderarea 
româniei la uniunea europeană şi – legat de acest moment – titlul de capitală culturală europeană, o 
dinamică investiţională şi imobiliară fără precedent, construirea parţială a centurii ocolitoare, reabilitarea 
oraşului de Sus, dezvoltarea zonei industriale vest, evoluţia semnificativă a cadrului legislativ intern şi 
internaţional, pentru a le numi doar pe cele mai importante. Sibiu a obţinut renumele unui oraş prosper şi 
a devenit o destinaţie turistică de prim rang.
noul statut dobândit în această perioadă deschide şanse şi oportunităţi de dezvoltare, dar aduce în 
egală măsură o serie de incertitudini şi riscuri. afirmarea rolului Sibiului într-un context regional, naţional 
şi internaţional dinamic, marcat de o concurenţă crescândă între centrele urbane, reclamă actualizarea 
conceptelor care îi ghidează evoluţia. Scopul principal al PuG este organizarea aspectelor spaţiale ale 
dezvoltării.

documentul preia prevederile planificărilor de rang superior: Planul de amenajare a teritoriului naţional, 
Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi Planul de amenajare a teritoriului zonal pentru zona 
Periurbană Sibiu şi urmează principiile unei dezvoltări durabile, după cum sunt formulate în legislaţie 
precum şi în documentele şi acordurile internaţionale privitoare la planificarea urbană. PuG are la bază 
strategia de dezvoltare a oraşului, cuprinsă în documente-program precum agenda locală 21, Ghidul de 
dezvoltare al municipiului Sibiu sau Planul de management al centrului istoric. Succesiunea de analize 
de specialitate şi studii de fundamentare premergătoare PuG scot în evidenţă principalele trăsături ale 
stadiului actual al dezvoltării, definind în acelaşi timp puncte de plecare pentru planificarea următoarei 
decade. 

formula „Sibiu, loc de întâlnire”, titlul Planului urbanistic General 2009, sintetizează suita de calităţi şi 
potenţiale ale oraşului, menite să susţină şi să ghideze dezvoltarea sa în următorii ani. Sibiul, ca loc 
de întâlnire, este în primul rând un oraş cu vocaţie de gazdă, atractiv şi interesant deopotrivă pentru 
evenimente, afaceri, turism sau studii. Sibiul se vrea un loc al comunicării şi al schimburilor, în egală 
măsură economice şi culturale, un mediu în care capitalul artistic, cel dat de patrimoniu şi tradiţii, cel ştiinţfic 
şi cel financiar se susţin reciproc şi produc împreună efecte mai mari decât suma lor.

în acest fel, profilul oraşului este în primul rând rezultatul conlucrării a patru domenii: evenimente - 
universităţi – turism – activităţi economice. rolul Planului urbanistic General 2009-2019 este trasarea 
şi asigurarea unui cadru spaţial prielnic dezvoltării acestui profil. asocierea şi corelarea spaţială directă 
a acestor activităţi definitorii pentru oraş este esenţială pentru funcţionarea lor concertată şi pentru un 
efect amplificat. de aceea, principalele obiective propuse prin PuG – centrul de conferinţe, congrese şi 
spectacole şi campusul universitar ocupă poziţii adiacente centrului istoric: zona teatru radu Stanca 
- Piaţa de flori - cazarma 90, respectiv ansamblul actualului Spital judeţean (vacant odată cu realizarea 
noului spital). actuala concentrare de activităţi industriale din partea de nv a oraşului este structurată şi 
extinsă spre nord primind, în completare, obiective conexe menite să impulsioneze dezvoltarea unui pol de 
activităţi de importanţă regională: un complex pentru târguri şi expoziţii, o zonă dedicată dezvoltării imm-
urilor, implementarea şi extinderea trenului urban şi nu în ultimul rând o tramă infrastructurală funcţională. 
în contraponderea centrului economic vest este 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. 

oraşul este loc de întâlnire pentru oaspeţi şi pentru sibieni deopotrivă. Profilarea Sibiului ca oraş-gazdă 
este întregită în mod necesar prin îmbunătăţirea componentei rezidenţiale. calitatea locuirii, alături de cea 
a mediului profesional şi cultural, este văzută ca factor esenţial în asigurarea calităţii vieţii pentru sibieni şi 
în atragerea de intreprinderi şi familii noi. 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 locuirii în viitoarele zone rezidenţiale sunt cele mai 
importante măsuri ale PuG în acest sens. 

planwerk 
proiectant general
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1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

DENUMIREA LUCRĂRII 
PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

BENEFICIAR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

PROIECTANT GENERAL
S.C. PLANWERK S.R.L., CLUj-NAPOCA

PROIECTANŢI DE SPECIALITATE  

CENTRUL DE CERCETĂRI DE ECOLOGIE APLICATĂ, FACULTATEA DE ŞTIINŢE, UNIVERSITATEA 
LUCIAN BLAGA, SIBIU, director proiect conf. dr. Corneliu BUCŞA

Studiu de fundamentare în domeniul mediului înconjurător

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLyAI, CLUj-
NAPOCA, autori conf. dr. Rudolf POLEDNA, prof. dr. Traian ROTARIU, masterand Mircea TROC

ProBlematica demoGrafică Şi Socială. Studiu de fundamentare PuG SiBiu 
2009

S.C. A.PLAN S.R.L. SIBIU, autor arh. Lucian Alexandru GĂVOzDEA
 Studiu de fundamentare pentru pentru determinarea zonelor protejate  
 cu materializare Semnificativă a valorii culturale

DATA ELABORĂRII
NOIEMBRIE 2009
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1.2. OBIECTIVELE LUCRĂRII 

1.2.1. Solicitările temei program
 
“dezvoltarea durabilă ca şi concept fundamental capabil să satisfacă exigenţele contemporane de natură 
economiă, socială, culturală şi ecologică, precum şi pe acelea ale unei culturi urbane inexistente până 
acum în vechile planuri urbanistice, solicită elaborarea unui nou Plan urbanistic General al municipiului 
Sibiu, pe o bază de analiză a situaţiei existente cu mult mai complexă, care face inutilă o simplă reactual-
izare a vechiului PuG Sibiu 1999.
0 nouă strategie urbanistică care să fundamenteze dezvoltarea durabilă a municipiului Sibiu în perioada 
2009 - 2019 este cerută şi de calitatea de capitală culturală europeană 2007 a oraşului, aflată în plină 
desfăşurare la data elaborării prezentului caiet de sarcini - teme de proiectare - precum şi de candidatura 
Sibiului la includerea pe lista patrimoniului mondial uneSco.
Studiul de fundamentare pentru Planul urbanistic General al municipiului Sibiu, denumit “Strategie de dez-
voltare durabila a întregului oraş”, elaborat de S.c. Planwerk s.r.l. cluj-napoca reprezintă analiza situaţiei 
existente şi a difuncţionalităţilor şi evidenţiaza posibile obiective şi repere ale viitorului PuG.
Pornind de la analiza studiului de mai sus, ale cărui concluzii sunt actualizate la nivelul dezvoltării urban-
istice a anului 2007 şi luând în considerare aspectele critice ale PuG Sibiu 1999, care nu au fost sesizate, 
prezentul caiet de sarcini - teme de proiectare schiţează reperele obligatorii ale Planului urbanistic General 
Sibiu 2009.
 
Se va lua în considerare Planul de zonificare a teritoriului care ilustrează utilizarea actuală a terenurilor.
acest plan se găseşte în studiul de fundamentare amintit în preambul.
Strategia de dezvoltare urbană va ţine cont de conceptul de dezvoltare urbanistică a întregului oraş schiţat 
pe baza concluziilor analizei critice a zonificării, precum şi de elementele generale menţionate mai jos:

1. concluziile analizei situaţiei existente şi ale disfuncţionalităţilor
2. implementarea urbanistică a agendei locale 21 şi a Programului urban de acţiune, elaborat prin 
participarea societăţii civile
3. integrarea procesului de restaurare şi revitalizare a centrului istoric în dezvoltarea generală a 
oraşului, ţinând cont de posibila includere pe lista patrimoniului mondial uneSco
4. conceperea acestui proces de restaurare şi revitalizare a centrului istoric ca un proces continuu, 
cu caracter permanent şi nu punctual, cu obiective limitate
5. stabilirea noilor zone de dezvoltare urbanistică pentru toate categoriile de:

- locuinţe cu regim mic de înălţime până la P + 2e
- locuinţe colective de la P + 2e la P + 10e
- locuinţe colective înalte peste P + 10e
- centrele de cartier
- servicii
- birouri regim mic de înălţime până la P + 2e
- birouri de la P + 2e la P + 10e
- industrie, logistică
- comerţ şi dotări
- construcţii pentru sănătate
- construcţii şi zone sportive
- zone de agrement
- zone verzi
- zone de trafic (circulaţia auto, transportul în comun, circulaţia pietonală şi pistele pentru 
biciclişti)

6. stabilirea zonelor de reconversie urbană a vechilor zone industriale, pe baza studiilor de potenţial. 
aceste studii vor face parte din noul PuG.

elaborarea documentaţiei PuG se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniu:
legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
legea 289 / 2006 privind modificarea şi completarea legii 350 / 2001
reglementarea GP 38 / 1999 privind elaborarea documentaţiilor PuG

documentaţia PuG 2009 va lua în considerare studiile de fundamentare deja elaborate (studiul Planwerk, 
studiul Periurban Sibiu elaborat de urbanproiect Bucureşti) sau în curs de elaborare (zona istorică), abor-
dând în mod critic concluziile acestora.”
(Extras din “documentaţia de atribuire privind contractul de servicii PuG 2009”)
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1.2.2. Prevederi ale strategiei şi programului de dezvoltare ale municipiului 
Sibiu. Obiective strategice şi măsuri enunţate în “Patj Sibiu”.

“OBIECTIVUL STRATEGIEI CADRULUI EXTRATERITORIAL:
O0 - Integrarea armonioasă a teritoriului judeţean în spaţiul regional şi naţional.

direcţii de dezvoltare ale obiectivului 0:
d 0.1 - amplificarea funcţiilor centrelor cu rol suprateritorial, municipiile Sibiu şi mediaş.
măsuri de amenajare a teritoriului derivate din direcţia de dezvoltare d 0.1:

m 0.1.1 - dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil în centrele urbane ale judeţului, mai ales în 
cele cu rol regional (municipiile Sibiu şi mediaş), prin promovarea funcţiilor aferente – financiare, 
administrative, consultative, telecomunicaţii. crearea în aceste centre a unor locaţii specifice pen-
tru promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaţa internă şi externă.
m 0.1.2 - dezvoltarea relaţiilor celor două municipii cu oraşele aflate în imediata lor vecinătate în 
scopul creării unor sisteme urbane integrate.
m 0.1.3 - măsuri urbanistice menite să îmbunătăţească confortul şi eficienţa funcţiilor celor două 
municipii în vederea întăririi rolului regional al celor două centre.

d 0.2 - realizarea infrastructurilor majore în concordanţă cu traseele coridoarelor de transport:
▪ naţionale şi interregionale
▪ regionale şi interjudeţene

măsuri de amenajare a teritoriului derivate din direcţia de dezvoltare d 0.2: 
m 0.2.1 - realizarea relaţiilor între centre pe infrastructurile majore de căi de comunicaţie, de nivel 
naţional şi  interregional
m 0.2.2 - crearea şi întreţinerea infrastructurilor majore în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei 
împotriva riscurilor naturale.
m 0.2.3 - modernizarea infrastructurilor majore de transport ale energiei electrice şi gazelor natu-
rale, precum şi de telecomunicaţii. 

OBIECTIVELE STRATEGIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN

1. MEDIUL 
O1 – Protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor mediului natural şi construit, determinarea, 
atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale şi antropice).

direcţii de dezvoltare ale obiectivului o 1:
d 1.1 - Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării durabile 
a resurselor naturale. 
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 1.1: 

m. 1.1.1 - îmbunătăţirea calităţii aerului în judeţul Sibiu. 
m 1.1.2 – îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane în judeţul Sibiu.
m 1.1.3 - reabilitarea solului degradat de către activităţile antropice. 
m 1.1.4 - asigurarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural.

d 1.2 - Protecţia, conservarea şi valorificarea optimă a fondului construit existent prin studierea, evaluarea, 
reabilitarea şi reconversia funcţională a acestuia.
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 1.2:

m 1.2.1 - Protecţia şi valorificarea patrimoniului construit din localităţile cu zone istorice şi ans-
ambluri de valoare urbanistică sau arhitecturală, prin adoptarea de reglementări specifice în 
documentaţiile PuG.
m 1.2.2 – Protecţia cu prioritate a monumentelor de valoare naţională cuprinse în lista anexă a 
legii 5 -2000 şi în lista mcc-2004, precum şi propuneri pentru desemnarea de noi obiective ce 
trebuie incluse în categoria monumentelor cu valoare de patrimoniu.
m 1.2.3 - cercetarea zonelor valoroase din cadrul fondului construit al localităţilor în vederea 
determinării unor noi obiective în listele de patrimoniu de interes local.
m 1.2.4 - realizarea de proiecte şi planuri de urbanism pentru zone şi obiective cu valoare de 
patrimoniu local în vederea valorificării şi conservării acestora.
m 1.2.5 - expertizarea unor categorii de obiective din patrimoniul construit, în comun, de către mai 
multe unităţi administrative.
m 1.2.6 - intervenţia prin proiecte de renovare, conservare şi restructurare funcţională, simultan în 
localităţi diferite
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m 1.2.7 - dezvoltarea unei reţele de obiective culturale, conţinând monumente şi ansambluri de 
arhitectură, în scopul gestionării şi valorificării în comun a acestora.
m 1.2.8 - corelarea reţelelor patrimoniului construit cu reţelele turistice în vederea valorificării  
monumentelor istorice şi de arhitectură. 
m 1.2.9 - formarea cadrului organizatoric şi a personalului de administrare a reţelelor culturale din 
judeţ
m 1.2.10 - reabilitarea mediului construit prin acţiuni de refacere, modernizare, reparaţii
m 1.2.11 - restaurarea, reabilitarea şi conservarea monumentelor cu deficienţe majore sau într-o 
stare avansată de degradare. reconversia funcţională a unor monumente în vederea valorificării 
prin introducerea acestora în circuitul economic
m 1.2.12 - exercitarea dreptului de preemţiune al Statului român  în vederea restaurării,  reabilitării 
şi conservării unor monumentelor cu deficienţe sau în stare de degradare.
m 1.2.13 - reabilitarea, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice în conformitate cu  
priorităţile impuse de valoare şi gradul de uzură, în conformitate cu studii de specialitate.
m 1.2.14 - reabilitarea, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice care necesită lucrări de 
reparaţii curente, situate pe traseele proiectului Sibiu –capitală culturală europeană în 2007

d 1.3 - Prevenirea, protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale
măsuri de amenajare a teritoriului ce derivă din direcţia de dezvoltare d 1.3:

m 1.3.1 - Protecţia eficientă împotriva inundaţiilor şi întreţinerea durabilă a cursurilor de apă. 
m 1.3.2 - Prevenirea alunecărilor de teren şi protecţia mediului împotriva efectelor acestor  
fenomene. 
m 1.3.3 - Prevenirea şi diminuarea efectelor seismelor.

2. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
O 2.  – O reţea de localităţi funcţională şi echilibrată în spaţiul judeţean, în care municipiile joacă un 
rol activ în dinamica regională.

direcţii de dezvoltare ale obiectivului o 2:
d 2.1 – accentuarea centralităţii localităţilor cu rol de polarizare, organizarea reţelei de centre într-o ier-
arhie coerentă, atenuarea discrepanţei dintre nivelul de dezvoltare al reşedinţei de judeţ şi cel al celorlalte 
oraşe.
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 2.1:

m 2.1.1 - amplificarea funcţiilor centrale, în special de coordonare - elaborarea şi aplicarea politi-
cilor - şi legate de exploatarea infrastructurilor.  
m 2.1.2 - formarea unor cadre de viaţă adaptate rolului teritorial al localităţilor prin  funcţii de ser-
vire, locuire şi echipări edilitare majore; atenuarea diferenţei dintre sat şi oraş.   
m 2.1.3 - amplificarea cooperării funcţiilor productive din centrele cu rol teritorial - în special inter-
comunal şi comunal - cu cele din localităţile aflate în zonele lor de influenţă. 

d 2.2 –  mărirea gradului de urbanizare şi confort al localităţilor din reţea, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor 
de viaţă şi de muncă ale populaţiei
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 2.2:

m 2.2.1 - creşterea gradului de confort al localităţilor prin crearea unui fond locativ modern, echipat 
la standarde europene. 
m 2.2.2 - mărirea gradului de urbanizare
m 2.2.3 - reabilitarea şi reconversia zonelor economice sau cu potenţial al localităţilor cu rol de 
polarizare (centre civice, zone cu activităţi mixte) prin formarea unei baze de dotări moderne

d 2.3 – diversificarea funcţională şi precizarea rolului teritorial al localităţilor. activarea unor funcţii neag-
ricole în comunele cu potenţial socio-economic important, în vederea  promovării de noi oraşe şi centre 
intercomunale.
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 2.3:

m 2.3.1 - distribuţia echilibrată a activităţilor productive legate de tradiţia localităţii, resursele de 
materii prime locale şi repartiţia activităţilor economice în plan regional, zonal, intercomunal în toate 
localităţile. 
m 2.3.2 - amplasarea echilibrată pe ansamblul reţelei de localităţi a activităţilor de servire în scopul 
eficientizării activităţilor de distribuţie.   
m 2.3.3 - Promovarea specializării şi diversificării funcţiilor în toate localităţile judeţului în scopul 
distribuţiei uniforme a resurselor şi informaţiilor. 
m 2.3.4 - realizarea unui raport just între funcţiile suprateriatoriale şi cele locale ale localităţilor 
implicate în dinamica regională.
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d 2.4 –  dezvoltarea şi diversificarea  relaţiilor dintre localităţi prin mărirea mobilităţii pe căile de comunicaţii 
şi transport
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 2.4:

m 2.4.1 - determinarea tronsoanelor prioritare ale mobilităţii spre centrele intercomunale prin  prog-
nozarea traficului şi modernizarea acestora. 
m 2.4.2 - modernizarea tronsoanelor de căi de comunicaţii între localităţile de acelaşi rang cu  relaţii 
de complementaritate. 
m 2.4.3 - implementarea unor noi tipuri de transport suburban în zonele cu trafic intens şi  pentru 
tadaptarea mobilităţii la solicitările din localităţile polarizate. 

3. INFRASTRUCTURI TEHNICE
O3 – Crearea unor reţele de infrastructuri tehnice moderne, în concordanţă cu necesităţile 
comunităţilor locale şi cu cerinţele de protecţie şi conservare a mediului.

direcţii de dezvoltare ale obiectivului o3:
d 3.1. – ameliorarea accesibilităţii tuturor zonelor judeţului prin dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de 
căi de comunicaţii locale
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 3.1:

m 3.1.1 - ameliorarea accesibilităţii pe căile rutiere a tuturor localităţilor din judeţ
m 3.1.2 - ameliorarea accesibilităţii pe căile ferate a principalelor localităţi din judeţ.

d 3.2. – amenajarea bazinelor hidrografice şi îmbunătăţirea alimentării cu apă şi evacuării apelor uzate şi 
deşeurilor
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 3.2:

m 3.2.1 - amenajarea durabilă a bazinelor hidrografice
m 3.2.2 - echiparea hidroedilitară a localităţilor
m 3.2.3 - Gospodărirea eficientă a deşeurilor, diminuarea surselor şi diminuarea suprafeţelor de 
teren afectate depozitării deşeurilor

d 3.3. – crearea unor reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice şi de telecomunicaţii care să 
satisfacă cerinţele actuale şi de viitor.
măsuri de amenajare a teritoriului ce derivă din direcţia de dezvoltare d 3.3:

m 3.3.1 - alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor din judeţ printr-o reţea de 
distribuţie modernă şi fiabilă.  
m 3.3.2 - crearea unei reţele de telecomunicaţii moderne, care să satisfacă necesităţile de 
perspectivă ale schimbului de informaţii.

d 3.4. – îmbunătăţirea alimentării cu gaze naturale şi energie termică a tuturor utilizatorilor din judeţ.
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 3.4:

m 3.4.1 - îmbunătăţirea alimentării localităţilor cu gaze naturale; racordarea unui număr cât mai  
mare de consumatori  la reţelele de distribuţie.
m 3.4.2 - îmbunătăţirea alimentării localităţilor cu energie termică.

4. ZONIFICAREA TERITORIULUI ŞI STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR
O 4. – O structură de utilizare a solului echilibrată şi adaptată necesităţilor economiei judeţene, ce 
asigură utilizarea judicioasă şi protecţia resurselor naturale.

direcţii de dezvoltare ale obiectivului d4:
d 4.1 - consolidarea structurilor de activităţi ale sectorului primar – agricultură, piscicultură, silvicultură, 
industrie extractivă – prin asigurarea terenurilor destinate acestor funcţii economice.  
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 4.1:

m 4.1.1 - întreţinerea sistemelor de desecare existente, decolmatarea canalelor şi curăţirea aces-
tora de vegetaţie.
m 4.1.2 - aplicarea politicilor specifice în domeniul producţiei agricole vegetale şi animale.
m 4.1.3 - asigurarea creşterii eficienţei serviciilor în agricultură.
m 4.1.4 - trecerea de la o politică exclusiv agricolă la cea de dezvoltare rurală.
m 4.1.5 - armonizarea legislativă şi instituţională cu uniunea europeană în domeniul  agricol.
m 4.1.6 - crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii.
m 4.1.7 - acţiuni privind conservarea fondului forestier prin:
m 4.1.8 - acţiuni privind ajustarea structurală a silviculturii prin:
m 4.1.9 - acţiuni de natură ecologică şi de protecţie a mediului:
m 4.1.10 - acţiuni privind modernizarea şi dezvoltarea accesibilităţii fondului forestier prin:
m 4.1.11 - acţiuni în direcţia organizării gestiunii pădurilor private prin
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d 4.2 - asigurarea suprafeţelor necesare zonelor destinate funcţiilor secundare prin extinderea intra-
vilanelor şi reconversia activităţilor neperformante care ocupă importante resurse funciare.
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 4.2:

m 4.2.1 – crearea şi restructurarea zonelor destinate activităţilor industriale şi de construcţii 
reprezintă o sarcină permanentă a administraţiilor locale.
m 4.2.2 – înfiinţarea şi administrarea parcurilor industriale în localităţile Şelimbăr şi Şura mică în 
scopul facilitării implantului şi derulării activităţilor economice, în special a celor industriale.

d 4.3 - dezvoltarea structurilor de activităţi ale sectorului terţiar – turism şi dotări publice – prin organizarea 
optimă a zonelor destinate acestor funcţiuni pentru a creşte importanţa turismului în economia judeţului
măsuri de amenajare a teritoriului ce decurg din direcţia de dezvoltare d 4.3:

m 4.3.1 - Satisfacerea cerinţelor traficului turistic în condiţii de rentabilitate prin amenajarea zonelor 
turistice, cu efecte asupra altor ramuri şi activităţi.
m 4.3.2 - modernizarea şi adaptarea bazei turistice la condiţiile traficului turistic prin rentabilizarea 
serviciilor hoteliere şi a celorlalte activităţi legate de turism.”  (extras din Patj Sibiu)

1.2.3. Prezentarea obiectivelor strategice de dezvoltare şi a implicaţiilor      
asupra documentaţiilor

Obiectivele “agendei locale 21 Sibiu” sînt structurate după domeniile: 
“II.1. MUNICIPIUL SIBIU - OBIECTIVE SPECIFICE
obiectivul strategic fundamental constă în împlinirea aspiraţiilor Sibiului de a-şi păstra identitatea medievală 
şi în acelasi timp, de a fi susţinut de o economie competitivă, dinamică şi novativă, cu un mediu de viaţă de 
calitate, având la bază principiile dezvoltării durabile şi înscris în circuitele de valori europene.
Scopul final al dezvoltării economice durabile locale este de a genera bani şi locuri de muncă alături de 
respectarea sau îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor din municipiul Sibiu. experienţele de dezvoltare 
economică din lume confirmă faptul că aceasta necesită eforturi bine planificate, sistematice şi de durată. 

unele dintre direcţiile care duc la atingerea acestor obiective pot fi:
•Susţinerea economică a municipiului Sibiu şi dezvoltarea lui în acord cu tendinţele majore ale 
comunităţii europene.
•modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de bază locale şi a căilor de comunicaţie cu celelalte 
zone ale ţării.
•consolidarea identităţii şi promovarea imaginii municipiului Sibiu, de spaţiu medieval tradiţional, 
multicultural, multietnic şi spiritual.
•îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor, ameliorarea cadrului urban în scopul creşterii calităţii 
vieţii locuitorilor la standarde europene.
•asigurarea protecţiei şi conservării mediului natural şi construit, în concordanţă cu cerinţele 
dezvoltării durabile.
•reabilitarea istorică a oraşului Sibiu,pentru păstrarea şi conservarea identităţii sale medievale.

II.2. MEDIUL CONSTRUIT
II.2.1. Infrastructura

OBIECTIVE MĂSURI
Dezvoltarea infrastructurii şi

modernizarea transporturilor.
Realizarea centurii rutiere ocolitoare a municipiului Sibiu pentru traficul greu, de tranzit.

Dezvoltarea şi modernizarea aeroportului pentru trafic internaţional.
Modernizarea gării CFR. 

Reabilitarea podului de traversare a căilor ferate din preajma gării Sibiu (Podul Gării).
Diversificarea şi modernizarea căilor de comunicaţie cu celelalte zone ale ţării.

Modernizarea străzilor degradate din toate cartierele municipiului.
Optimizarea traficului urban de călători.

Modernizarea şi dezvoltarea
reţelelor de utilităţi.

Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi necesare dezvoltării oraşului.
Restructurarea şi eficientizarea sistemului de încălzire a ansamblurilor de locuinţe

colective şi individuale.
Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă a municipiului.

Creşterea calităţii serviciilor către beneficiari.
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II.2.2. Construcţii, terenuri
obiective:

• amenajarea zonei centrale a oraşului astfel încât să combine funcţiunile comerciale cu cele civice, 
culturale, de agrement şi turistice.
• reabilitarea clădirilor aflate în patrimoniul cultural naţional.
• finalizarea sălii de spectacole thalia.
• Proiectarea şi amenajarea unor piste pentru biciclişti, începând cu zona istorică a oraşului, pentru 
diminuarea traficului auto.
• realizarea proiectelor şi investiţiilor prin parteneriat public-privat.
• utilizarea celor mai bune practici în managementul urban, ca rezultat al schimbului de informaţii 
cu alte municipalităţi.
• creşterea eficienţei energetice în colectivităţile locale, prin promovarea cogenerării de mică şi 
medie putere.
• valorificarea terenurilor neocupate din intravilan.

II.2.3. Alimentarea cu apã, canalizarea menajerã şi pluvialã
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 principale de atins şi de menţinut până în anul 2020 sunt:
Sistemul de alimentare cu apă:

• calitatea apei potabile livrate – în conformitate cu directiva uniunii europene nr. 98/83.
• furnizarea continuă a apei.
• 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.

Sistemul de canalizare:
• asigurarea serviciilor de canalizare în conformitate cu directivele 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 conf. cu directivele europene.

II.2.4. Biodiversitate – spaţii verzi
obiective:

• reabilitarea Grădinii zoologice în conformitate cu standardele europene.
• organizarea unui turism ecologic în Parcul natural dumbrava – amenajarea de poteci şi locuri 
de popas.
• amenajarea unor trasee ca “străzi verzi”, pentru încurajarea practicării mişcării în aer liber şi 
promovării mijloacelor de transport nepoluante (biciclete, role, transport ecvestru) în zonele turis-
tice limitrofe municipiului.
• realizarea unor plantaţii de arbori, cu funcţie de protecţie în zonele cu surse de poluare.
• amenajarea Parcului Sub arini ca parc dendrologic.
• extinderea spaţiilor verzi din municipiul Sibiu în conformitate cu normele minime necesare pentru 
fiecare locuitor (4mp terenuri de sport, 4,5mp scuaruri şi parcuri, 1mp locuri de joacă pentru copii)
• amenajarea luciurilor de apă în zone de agrement şi integrarea lor în parcuri.
• încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în activităţile de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi.

II.2.5. Gestiunea deşeurilor
obiective:

• introducerea colectării selective a deşeurilor menajere şi reciclarea acestora.
• închiderea depozitului de deşeuri menajere al municipiului Sibiu (amplasat pe dealul remetea) cu 
respectarea prevederilor legale privind dotările cu instalaţii şi monitorizarea post-închidere.
• amenajarea unei staţii de transfer pentru deşeurile municipale, în cadrul căreia se vor selecta 
deşeurile reciclabile şi se vor composta  deşeurile de natură organică.
• realizarea unui incinerator pentru deşeurile deosebit de periculoase.
• realizarea unei instalaţii complexe pentru tratarea apelor reziduale, a şlamurilor provenite de la 
obiectivele industriale ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Sibiu.
• implementarea unor programe educaţionale, astfel încât să se producă schimbări majore în atitu-
dinea cetăţenilor şi a operatorilor economici în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor.
• Promovarea de către consiliu local a unor hotărîri care impun reguli de conservare a resurselor 
şi de reducere a deşeurilor.
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II.2.6. Calitatea factorilor de mediu

ii.2.6.1. aerul. obiective:
• realizarea centurii ocolitoare a municipiului Sibiu, ce va permite devierea traficului greu în 
exteriorul municipiului şi diminuarea poluării aerului cu emisii provenite din traficul auto. 
• modernizarea parcului de transport în comun urban cu mijloace auto ce respectă normele euro3 
şi euro4.

ii.2.6.2. apa. obiective:
• acumularea turnişor (reabilitare) – foarte importantă pentru alimentarea cu apă industrială a 
unităţilor economice şi disponibilizarea unui volum de apă din acumularea Gura râului pentru 
irigaţii în lunca râului cibin, între orlat şi tălmaciu.
• acumulări în Sub arini, pe pârâul trinkbach (reabilitare) – se creează o zonă de agrement în 
intravilanul municipiului Sibiu, cu impact pozitiv major asupra populaţiei şi asupra nivelului pânzei 
freatice pentru arborii din parcul Sub arini.
• regularizarea valea Săpunului – investiţie nouă cu impact pozitiv deosebit, având în vedere că 
va fi un complex de agrement pentru zona de extindere a municipiului Sibiu.

II.3. RESURSE ECONOMICE

AGRICULTURA
obiective:
dezvoltarea şi modernizarea agriculturii în municipiul Sibiu şi zonele limitrofe va trebui orientată pe:

• îmbunătăţirea prelucrării şi marketingul produselor agricole.
• investiţii în exploataţiile agricole.
• dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de venituri alternative.
• dezvoltarea metodelor agricole de producţie concepute să protejeze mediul.
• menţinerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde superioare.
• anularea efectelor dăunătoare produse de industrializare şi urbanizare.
• menţinerea şi protejarea livezilor.

   OBIECTIVE        MĂSURI
Îmbunătăţirea mediului de

afaceri şi crearea unei
imagini de excelenţă în

promovarea afacerilor în
municipiul Sibiu

Promovarea intereselor agenţilor economici pentru dezvoltarea
comerţului şi industriei, pe plan intern şi internaţional,

corespunzător cerinţelor economiei de piaţă.
Dezvoltarea la manageri a unei gândiri economice noi, în concordanţă cu cerinţele impuse de

aderarea la Uniunea Europeană.
Sprijinirea şi susţinerea intereselor producătorilor şi comercianţilor în raport cu autorităţile din

ţară şi cu organismele specializate din străinătate.
Simplificarea şi eficientizarea cadrului administrativ.

Asigurarea resurselor financiare necesare pentru modernizarea dotării tehnologice şi pentru
promovarea pe piaţă, într-o situaţie permanentă de decapitalizare.

Redefinirea profilului industriei, astfel încât să fie adecvat noilor condiţii existente pe piaţa
internă şi internaţională. Lichidarea cu minimum de costuri sociale, financiare şi ecologice a

capacităţilor de producţie perimate.
Asigurarea gradului şi ritmului de inovare şi mobilitate tehnologică şi managerială impus de

caracteristicile actuale ale economiei mondiale.
Creşterea gradului de coerenţă a politicii privind IMM-urile precum şi a capacităţii de a crea şi

implementa la nivel local politici şi programe de sprijin pentru IMM.
Facilitarea accesului IMM-urilor la resursele financiare prin credite şi sprijin financiar pentru

IMM.   
Dezvoltarea sectorului

terţiar prin crearea de noi
poli şi introducerea
oraşului în circuitele

regionale şi internaţionale

Previzionarea infrastructurii în domeniu.
Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor.

Realizarea de noi centre de interes terţiar în municipiul Sibiu, în vederea valorificării
potenţialului local.

Extinderea utilizării tehnologiei informaţiei în toate sectoarele economice şi la toate nivelurile
urbei.

Dezvoltarea pieţei muncii
ş i îmbunătăţirea mobilităţii

acesteia

Realizarea unui sistem informaţional privind necesarul permanent de calificat, recalificat şi
perfecţionat forţa de muncă.

Asigurarea unei formări continue în perspectiva educaţiei permanente a forţei de muncă.
Folosirea centrelor cu experienţă eficientă ca suport pentru transformarea întregii societăţi

sibiene.
Mobilizarea comunităţii locale în monitorizarea propriilor resurse umane.

Promovarea municipiului
Sibiu ca oraş turistic

naţional şi internaţional

Identificarea şi susţinerea proiectelor care pun în valoare elementele patrimoniului cultural şi ale
tradiţiilor locale.

Realizarea proiectelor de dezvoltare şi modernizare a dotărilor de agrement destinate petrecerii
timpului liber.

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţilor de marketing comunitar şi de promovare a turismului.
Diversificarea serviciilor turistice în acord cu tendinţele mondiale în domeniu: turism cultural,

ecoturism, agroturism.
Redresarea industriei

agroalimentare
Îmbunătăţirea performanţelor productive şi economice ale industriei agroalimentare.
Retehnologizarea şi modernizarea unităţilor de procesare a producţiei agroalimentare.

Menţinerea renumelui de excelenţă în domeniul produselor specifice locale şi obţinerea de
patente internaţionale.
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II.4. RESURSE SOCIO-UMANE

II.4.1. Demografie şi sãnãtate publicã
obiective:

• creşterea natalităţii.
• menţinerea numărului de locuitori.
• Stoparea numărului ieşirilor cu domiciliu.
• creşterea speranţei de viaţă.
• ameliorarea, îmbunătăţirea calităţii vieţii.
• reducerea riscului de îmbolnăvire.
• îmbunătăţirea dotării spitalelor.

II.4.2. Forţa de muncã şi protecţie socialã

ii.4.2.1. ocuparea forţei de muncă, şomajul. obiective:
•implementarea în municipiul Sibiu a unui centru regional de formare Profesională pentru adulţi.
•creşterea treptată, în anii următori, a numărului de persoane în căutarea unui loc de muncă care 
vor beneficia de cursuri de iniţiere.
•adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele locale ale pieţei muncii, stimularea mobilităţii forţei de 
muncă, pentru înlăturarea dezechilibrului existent pe piaţa muncii între cerere şi ofertă.
•extinderea serviciului de mediere a muncii şi la nivelul agenţiilor locale de ocupare a forţei de 
muncă.
•continuarea implementării legislaţiei şi măsurilor pentru a se asigura accesul liber pe piaţa muncii 
pentru toate persoanele, indiferent de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, vârstă sau 
orientare sexuală.

ii.4.2.2. asistenţă socială. obiective:
• asigurarea unei coeziuni sociale puternice între categoriile sociale şi între generaţii.
• implementarea noului sistem naţional de asistenţă socială.
• Promovarea unei politici moderne privind incluziunea socială şi stimularea muncii.
• aprobarea şi implementarea la nivelul municipiului Sibiu a Planului judeţean antisărăcie şi prom-
ovare a incluziunii sociale.
• reducerea sărăciei şi excluziunii sociale prin oferirea de servicii sociale bine direcţionate şi cores-
punzătoare nevoilor (asigurarea venitului minim garantat şi ajutoare materiale şi financiare în co-
laborare cu onG-uri, conform legislaţiei în vigoare).
• în vederea asigurării echilibrului între cerinţele economiei de piaţă şi cele ale protecţiei şi solidarităţii 
sociale, permanentizarea relaţiei cu partenerii economici şi sociali, dar şi cu opinia publică.
• reorientarea activităţii de asistenţă socială; generaţiile viitoare vor trebui să reprezinte principalul 
obiectiv, căruia îi vor fi subordonate toate programele de asistenţă, inclusiv prestaţiile sociale, 
printre care acordarea de alocaţii pentru subzistenţă şi pentru dezvoltare familială, în vederea 
combaterii marginalizării unor categorii sociale.

ii.4.3. Protecţia copilului. obiective:
• închiderea instituţiilor de tip rezidenţial şi înfiinţarea serviciilor de tip familial.
• dezvoltarea alternativelor de tip familial.
• Prevenirea abuzului şi a neglijării copilului.
• implicarea comunităţii locale în respectarea drepturilor copilului.
• integrarea educaţională, ocupaţională şi socială a tinerilor peste 18 ani care au beneficiat de o 
măsură de protecţie.

II.5. ÎNVÃŢÃMÂNT, CULTURÃ

II.5.1. Educaţie şi învãţãmânt
obiective:

• Perfecţionarea managementului. managementul educaţional se doreşte a fi unul integrat, axat 
pe obiective, urmărindu-se realizarea scopului principal al învăţământului şi ridicarea standardelor 
educaţionale. 
• revigorarea rolului şcolii sibiene, ca instituţie principală de educaţie şi învăţământ, astfel încât 
şcolile să nu mai fie percepute ca instituţii “de consum”, ci ca factori de multiplicare şi dezvoltare 
a resurselor.
• asimilarea limbajului informatic în şcoli, pentru a asigura pârghiile necesare noii “alfabetizări” a
populaţiei, ca poartă de intrare în civilizaţia lumii de mâine.
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• Structurarea învăţământului liceal, postliceal şi profesional pe necesităţile reieşite din oferta pieţei 
muncii. vor fi dezvoltate programe în colaborare cu agenţi economici, instituţii specializate în prog-
noze sociale şi economice.
• aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române, culturii locale ca elemente fundamen-
tale pentru păstrarea identităţii naţionale, în contextul integrării europene şi al globalizării.
• dezvoltarea învăţământului pentru minorităţi şi introducerea elementelor de educaţie interculturală 
în cadrul curriculum-ului şcolar.
• realizarea unor programe speciale de educaţie (programe intensive de prevenire a abandonului 
şcolar sau şansa a doua pentru cei care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, programe de 
susţinere a limbilor şi culturilor minoritare, inclusiv pentru copiii rromi, programe de integrare a 
copiiilor instituţionalizaţi în familiile naturale sau substitutive, etc).
• îmbunătăţirea bazei materiale a unităţilor şcolare prin realizarea unor lucrări de întreţinere şi 
reparaţii la clădirile şcolare, inclusiv construirea unor săli de sport şi dotarea acestora cu materiale 
didactice de actualitate.
• continuarea şi diversificarea formării personalului didactic în spiritul integrării europene.
• modernizarea bazei materiale (biblioteci, laboratoare) pentru abordarea educaţiei în domenii de 
vârf.
• îmbunătăţirea climatului educativ, a coerenţei reţelelor de instituţii de educaţie.
• transparenţă şi consultanţă unitară în oferta educaţională, pentru o mai bună orientare 
profesională.

II.5.2. Culturã
obiective:

• dezvoltarea unor parteneriate public-privat pentru explorarea unor metode de sponsorizare/
finanţare pentru instituţiile de cultură.
• realizarea unui calendar unificat anual al tuturor manifestărilor culturale din întregul oraş.”
(extras din agenda locală 21 - Planul local de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu)

Obiectivele “Ghidului de dezvoltare al municipiului Sibiu”

“Societate civilă
administraţia municipiului sprijină înfiinţarea de noi asociaţii şi organizaţii neguvernamentale.
trebuie realizată o reţea municipală care să asigure legături între toţi cei interesaţi în dezvoltarea durabilă 
a comunităţii. Pentru aceasta este necesara o colaborare optimă între toţi cei implicaţi din administraţie, 
economie, ştiinţă, cultură, societatea civilă, etc.

Configurarea oraşului
noile elemente de configurare şi de arhitectură trebuie să fie în concordanţă cu imaginea pe care oraşul a 
dobândit-o de-a lungul timpului.
Ţelul nostru este ca vizitatorii să se simtă bine în Sibiu, iar localnicii să se identifice cu oraşul lor.
în cadrul procesului agenda locală 21 trebuie dezvoltate concepte durabile de construire şi utilizare în 
domeniile renovării şi reabilitării.
diversitatea funcţiunilor în oraş - locuire, activitate, timp liber, cumpărături, divertisment - trebuie îmbunătăţită 
în continuare. Serviciile urbane oferite locuitorilor şi vizitatorilor trebuie să devină mai atractive şi să se 
regăsească în toate cartierele orasului.

Centrul Istoric
municipalitatea pregăteşte documentaţia pentru ca centrul vechi sa fie înscris pe lista uneSco a obiec-
tivelor de patrimoniu mondial.
obiectivul reabilitării orasului vechi este de a menţine caracterul unitar al centrului oraşului, dându-i un su-
flu nou, şi de a-i proteja substanţa istorică. în această privinţă se va pune un mare accent pe configurarea 
spaţiului public, pentru accentuarea şi întărirea imaginii oraşului, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
turistice în oraşul vechi.

Economie şi piaţa muncii
municipalitatea intenţionează să promoveze cel mai bun climat pentru întreprinderi şi investitori, să 
întărească colaborarea dintre administraţie şi aceştia, să stimuleze în special imm-urile şi să creeze o mai 
puternica identificare a oraşului cu agenţii economici.
Se urmăreşte o legatură mai strânsă între reprezentanţii economiei, cei din domeniul cercetării ştiinţifice şi 
instituţiile cu atribuţiuni în planificarea dezvoltării, în vederea constituirii unei reţele pentru a obţine efecte 
de sinergie.
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ne dorim o colaborare mai buna între Sibiu, ca centru administrativ şi economic, şi celelalte autorităţi din 
zonă. municipalitatea şi-a propus să dezvolte noi forme de colaborare cu alte localităţi pentru extinderea 
zonelor industriale, zonelor de comerţ cu amănuntul, zonelor de locuit, a turismului şi infrastructurii.
municipiul Sibiu va lua în viitor deciziile politico-economice în contextul planificării regionale. tot în acest 
context se va înscrie promovarea imaginii oraşului.

municipiul Sibiu trebuie făcut mai atractiv pentru:
• dezvoltarea întreprinderilor existente,
• înfiinţarea unor noi întreprinderi în domenii inovative şi de producţie,
• apariţia unor noi operatori de prestări servicii publice si private,
• noi domenii de activitate, orientate către viitor, ca de exemplu în domeniile de interferenţă ale 
ecologiei, economiei şi tehnologiei, toate acestea în scopul ridicării gradului de ocupare a forţei 
de muncă.

administraţia municipiului va sprijini transformarea structurală a agriculturii din împrejurimile Sibiului şi o 
va conecta la reţeaua regională a producătorilor agricoli, a firmelor din domeniile comerţului cu amănuntul, 
gastronomiei şi turismului. agricultura practicată nu trebuie să afecteze calitatea mediului.

Sibiul îşi propune să devină un oraş care să încurajeze întreprinderile mici şi mijlocii. Se vor pune la 
dispoziţie terenuri suficiente şi la preţuri convenabile pentru dezvoltarea investiţiilor şi serviciilor, cu scopul 
de a atrage noi întreprinzători care să-şi stabilească sediul aici. extinderea şi modernizarea infrastructurii 
va continua. 
fiecare întreprinzător reprezintă o valoare pentru Sibiu. de aceea autorităţile vor susţine atât întreprinderile 
existente, cât şi noii investitori.

Turism
intenţionăm ca în Sibiu şi regiunea înconjurătoare să stimulăm un turism orientat spre calitate, care, în 
acelaşi timp, să nu afecteze mediul înconjurător. ne propunem să facem în aşa fel încât oaspetii noştri să 
se simtă bine, pentru a-i determina să ramână cât mai mult aici, sa revina şi să ducă mai departe faima 
Sibiului. ne propunem să integrăm oferta turistică într-un concept unitar şi să o conectăm la o reţea de 
servicii regionale de înalt nivel.

intenţionăm să intensificăm marketingul turistic. în acest context includem: 
- punerea în valoare a centrului istoric; 
- uşurarea accesului la obiectivele şi monumentele din regiune;
- punerea în evidenţă şi reintroducerea staţiunii Păltiniş în circuitul pieţei turistice locale;
- planificarea şi organizarea de manifestări locale regionale, interregionale, naţionale şi 
internaţionale; 
- conturarea unei industrii gastronomice şi hoteliere de înaltă calitate, dublată de un calendar atrac-
tiv de evenimente cultural - artistice; 
- dezvoltarea unor noi forme de turism ecumenic, ştiinţific, cultural, care să valorifice mai bine 
condiţiile locale şi regionale.

Infrastructură

▪ apa şi canalizarea: reţelele orăşeneşti de apă si canalizare, inclusiv staţia de tratare a apelor uzate, 
trebuie îmbunătăţite treptat şi, în funcţie de necesităţi, reînnoite. Prin aceasta se va asigura, pe lângă o 
creştere a calităţii vietii, şi posibilitatea conectării de noi zone de locuit şi zone industriale la aceste utilităţi. 
municipiul Sibiu va realiza condiţiile necesare pentru ca reţelele de apă şi canalizare să fie întreţinute în 
viitor la standarde europene şi se va îngriji să asigure un management eficient al reţelelor.

▪ aprovizionarea cu gaze naturale şi energie electrică: municipiul Sibiu priveşte modernizarea aprovizionării 
cu energie ca pe un obiectiv central. este necesară o reabilitare parţială a reţelelor de gaze naturale şi 
curent electric deja existente, racordarea noilor consumatori industriali la reţelele de gaze naturale şi elec-
tricitate cât şi extinderea şi modernizarea iluminatului public.

▪ Salubrizarea: municipiul Sibiu va dezvolta un sistem eficient de management al deşeurilor menajere, 
care vor fi tratate ca resursă economică. reciclarea deşeurilor va avea prioritate asupra depozitării sau 
arderii acestora. Se tinde spre o reintroducere într-o proporţie cât se poate de mare a deşeurilor în circuitul 
economic şi o reducere a poluării mediului în oraş şi împrejurimi. introducerea unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor menajere şi industriale este un prim pas pe drumul unui management urban modern 
al deşeurilor.
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modernizarea infrastructurii tehnice necesită un capital de investiţii ridicat. municipiul Sibiu se va îngriji 
ca achiziţionarea de noi echipamente să fie condusă după principiile unui management financiar modern, 
pentru a face costurile procesului suportabile pentru cetăţeni.
în efortul de reînnoire, Sibiul vede sansa de a realiza dotări pentru bunăstarea cetăţenilor, dotări care să 
corespundă standardelor tehnice europene.

Transport
municipiul Sibiu dezvoltă în prezent un concept de trafic, menit să îmbunătăţească simţitor condiţiile de 
locuit, să mărească siguranţa traficului şi să determine o scădere a poluării.

infrastructura traficului interjudeţean: municipiul Sibiu va susţine activ, în masura posibilităţilor, extinderea 
şi modernizarea aeroportului, a drumurilor interjudeţene şi modernizarea gării. un alt obiectiv important 
este diminuarea circulaţiei de tranzit rutier în oraş prin construirea unei centuri ocolitoare. aceasta va avea 
profil de autostradă şi va fi integrată în autostrada europeană nădlac - Bucureşti.

infrastructura traficului municipal: Starea străzilor din oraş va fi îmbunătăţita în mod constant prin măsuri 
permanente de reparaţii. municipalitatea va continua măsurile de mărire a siguranţei traficului orăşenesc, 
de extindere a zonelor pietonale şi de înfiinţare a pistelor pentru biciclişti.

transportul public de persoane: acesta va fi orientat către necesităţile cetăţenilor prin extinderea reţelei de 
trasee şi prin optimizarea orarelor de circulaţie. Pentru a face mai atractiv transportul public de persoane şi 
pentru a reduce traficul individual în centrul orasului, municipalitatea va continua să modernizeze întregul 
parc auto al întreprinderii locale de transport public.

diminuarea traficului: un efect de diminuare a traficului rutier pentru Sibiu va fi realizat prin implementarea 
conceptului de fluidizare a acestuia. municipalitatea va lua măsuri de diminuare a traficului în toate cartier-
ele oraşului şi în special în centrul istoric. Se va urmări transferarea traficului de tranzit din oraş pe centura 
ocolitoare pentru diminuarea generală a traficului în întregul municipiu.

Parcările: oferta de locuri de parcare în oraş va fi mărită conform necesităţilor, se vor crea locuri de parcare 
pe durată limitată şi locuri de parcare pentru fiecare cartier al oraşului.

Condiţiile de locuit 
consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirilor: municipalitatea va acţiona, în măsura posibilităţilor, 
pentru îmbunătăţirea stării constructive a clădirilor şi a infrastructurii lor tehnice. în cadrul acestui proces, 
clădirilor din centrul istoric trebuie să li se menţină substanţa istorică, să fie reabilitate şi modernizate în 
conformitate cu regulamentul urbanistic pentru zona istorică.

construirea şi oferirea de noi locuinţe: administraţia locală şi-a propus să mărească oferta de locuinţe în 
conformitate cu necesităţile locuitorilor. în acest scop s-a iniţiat un proces de identificare de noi terenuri 
pentru construcţia de locuinţe în zone atractive şi de încurajare a construirii de locuinţe de stat şi private. 
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, municipalitatea intenţionează să separe zonele de locuit de cele 
industriale.
locuinţele sociale sunt o preocupare specială a autorităţilor locale.

Mediul social
autorităţile dezvoltă împreună cu cetăţenii în cadrul procesului agenda locală 21 o cultură participativă. în 
acest scop trebuie întărită răspunderea proprie şi comunitară a cetăţenilor în problemele sociale.
municipalitatea se preocupă intens să trezească conştiinţa cetăţenilor în soluţionarea problemelor sociale 
şi încurajează implicarea conştientă a acestora în toate acţiunile iniţiate de administraţie.

este necesară o participare activă a cetăţenilor pentru îmbunătăţirea activităţilor sociale. municipalitatea va 
încuraja înfiinţarea de noi organizaţii neguvernamentale şi va sprijini asociaţiile cetăţenesti existente.
oferta de instituţii, mecanisme şi facilităţi sociale în municipiul Sibiu trebuie îmbunătăţită şi extinsă.

Sănătate
municipalitatea va dezvolta o politică pentru crearea unui cadru favorabil îmbunătăţirii asistenţei medicale 
pentru toţi cetăţenii. Structurile de sănătate publică vor fi dezvoltate în continuare după principiul orientării 
spre necesităţile cetăţenilor. Serviciile sociale şi cele de sănătate publică, precum şi oferta de asistenţă şi 
consiliere, vor fi extinse şi interconectate. administraţia va sprijini acţiuni comunitare în domeniul sănătăţii 
publice, organizate împreună cu cetăţenii.
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Mediu
dezvoltarea oraşului trebuie să ia în calcul conceptul de durabilitate. obiectivele agendei locale 21 tre-
buie incluse în planificarea activităţilor municipale pe termen mediu şi lung. comunicarea între toţi cei 
care participă la planificare şi implementare va fi întărită. caracterul esenţial al preocupării pentru mediu 
presupune o planificare integrată şi specializată a dezvoltării locale. Poluarea mediului trebuie redusă şi 
evitată.
la acest obiectiv se include accelerarea rezolvării problemelor ridicate de traficul de tranzit rutier prin oraş 
şi reducerea poluării fonice.

Educaţie
municipalitatea se va preocupa să creeze un climat educaţional favorabil şi să conecteze ofertele diverselor 
instituţii de învăţământ, programele acestora, toate spaţiile şi dotările acestora într-o reţea educaţională 
unitară.
vom utiliza mai bine resursele şi capitalul uman din domeniul educaţiei printr-o coordonare şi cooperare 
mai bună a tuturor instituţiilor de învăţământ, obţinând astfel efecte de sinergie.
vom urmări să sporim transparenţa vastei oferte educaţionale, care urmează să fie întregită prin consiliere 
oferită tuturor celor interesaţi de problemele de instruire şi perfecţionare. oferta educaţională trebuie 
prezentată clar, astfel încât să ajute beneficiarii în alegerea celei mai bune opţiuni profesionale.
considerăm bibliotecile, muzeele, teatrele şi filarmonica, drept instituţii educative extraşcolare. acestea vor 
fi folosite nu doar pentru evenimente culturale, ci şi ca o posibilitate de educaţie utilă şi interesantă.

Cultură
din cauza bugetelor publice de austeritate trebuie dezvoltate noi modalităţi de finanţare şi de colaborare 
sub formele parteneriatului public-privat.
trebuie conceput un calendar unic şi cuprinzător al manifestărilor culturale pentru oraş şi întreaga regiune. 
Se va propune introducerea conceptului de „bilet de intrare unic” care va da posibilitatea participării la toate 
manifestările culturale.

Timp liber
municipalitatea va promova consecvent construirea unor noi săli, terenuri de sport şi baze de agrement.
trebuie realizată o bază de date care să cuprindă într-o reţea unitară toate ofertele de petrecere a timpului 
liber. aceste structuri trebuie conectate la oferta europeană prin intermediul internetului.

Modernizarea administraţiei publice
municipalitatea se află într-o relaţie de parteneriat cu cetăţenii, cu agenţii economici, cu vizitatorii şi cu alte 
persoane şi grupuri interesate. ne propunem să întărim colaborarea reală în care cetăţenii sa fie implicaţi 
în procesele decizionale.
administraţia îşi organizează activităţile în mod transparent şi foloseşte tehnici de comunicare moderne. 
Se va încuraja angajamentul cetăţenesc, văzut ca o posibilitate de participare responsabilă a societăţii 
civile la administrarea treburilor oraşului. considerăm participarea cetăţenească un aport important la dez-
voltarea durabila a oraşului. aceste proiecte şi procese se desfăşoară în cadrul agendei locale 21.
consilierii locali se consideră parteneri ai cetăţenilor şi vor ţine seama cu mare seriozitate de solicitările 
acestora. consilierii câştigă încrederea cetăţenilor prin participare, printr-o politică de informare deschisă 
şi corectă şi printr-un comportament care să constituie un exemplu pentru cetăţeni.
municipalitatea şi serviciile publice de sub autoritatea sa vor respecta principiul efectivităţii şi eficienţei 
economice în îndeplinirea atribuţiilor. de aceea ne concentrăm asupra necesităţilor şi problemelor lor. 
organizăm serviciile în aşa fel încât să oferim partenerilor noştri maximum de rezultat cu minim de chel-
tuieli.
Suntem pregătiţi să abordăm domenii noi ca să facem oferta noastră cât mai atractivă şi folositoare, să 
accelerăm circulaţia documentelor şi să simplificam procedurile.
ne preocupăm să îmbunătăţim calitatea şi capacitatea serviciilor oferite.
o premisă foarte importantă pentru obţinerea unor servicii de calitate, orientate spre cetăţeni şi în condiţii 
de eficienţă economică, este competenţa şi implicarea personalului. din acest motiv municipalitatea se va 
preocupa, în masura posibilităţilor, de a spori capacitatea lui de muncă, motivaţia acestuia şi pregătirea 
profesională.” (extras din “Ghidul de dezvoltare al municipiului Sibiu”, 2004)
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Obiective strategice cuprinse în “Planul de management al centrului istoric 
2005-2009”

Conservarea  patrimoniului cultural
▪ consolidarea procesului de reabilitare a clădirilor istorice şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a propri-
etarilor şi chiriaşilor, pe termen lung.
▪ Prezentarea moştenirii culturale a Sibiului în concordanţă cu standardul şi statutul unui sit al patrimoniului 
mondial.
▪ consolidarea procesului de reabilitare a clădirilor din centrul istoric prin atragerea de fonduri suplimen-
tare pentru proiect (i), implementarea măsurilor de intervenţii de urgenţă (ii), lucrări de modernizare (iii) şi 
reabilitarea clădirilor publice (iv).

Infrastructura şi serviciile publice
▪ reabilitarea şi reînnoirea reţelelor de infrastructură tehnică, pentru a evita apariţia de noi probleme con-
structive şi asigurarea alimentării la un consum sporit pe cap de locuitor.
▪ configurarea şi modificarea racordurilor casnice într-un mod care să ţină seama de arhitectura clădirilor 
vechi şi de statutul de patrimoniu mondial al sitului.
▪ intensificarea procesului de reabilitare a infrastructurii tehnice în centrul istoric prin surse financiare 
adiţionale pentru reabilitarea spaţiilor publice.

Managementul traficului
▪ realizarea unei diminuări substanţiale a traficului în centrul istoric (în special a traficului de tranzit şi a 
traficului non-rezidenţilor) fără a restricţiona traficul în zonă.
▪ încurajarea transportului ne-motorizat şi în special a traficului pietonal.
▪ organizarea eficientă a transportului public, cu îmbunătăţirea serviciilor oferite în zona centrului istoric.
▪ elaborarea unui concept pentru spaţii de parcare suplimentare la limitele centrului istoric.
▪ reorganizarea spaţiilor de parcare din centrul istoric.

Spaţii publice
▪ îmbunătăţirea elementelor de design urban al centrului istoric.
▪ integrarea spaţiilor verzi şi a parcurilor din centrul istoric ca element component al zonei de patrimoniu 
mondial.
▪ asigurarea compatibilităţii între funcţiunile mixte ale pieţelor din centrul istoric.

Ansamblul pieţelor istorice
▪ asigurarea compatibilităţii între tipurile de folosinţă a diferitelor pieţe (rezidenţial, comercial, evenimente 
publice, etc.).
▪ consolidarea caracterului pietonal al ansamblului pieţelor prin intermediul conceptului de trafic integrat.
▪ adoptarea calităţii de „spaţii publice revitalizate” pentru ansamblul pieţelor istorice.

Zona de protecţie
▪ consolidarea şi suplimentarea prevederilor obligatorii privitoare la protejarea patrimoniului cultural cu-
prinse în regulamentele de urbanism aferente zonei de protecţie.
▪ vitalizarea zonei de protecţie a centrului istoric prin implementarea unor funcţiuni publice noi, adecvate.
▪ conversia terenurilor virane şi a clădirilor dezafectate.
▪ restabilirea şi consolidarea spaţiului public şi a legăturilor istorice între zonele oraşului.
▪ integrarea albiei râului cibin în ţesutul urban, sub forma unei „centuri verzi”, cu calităţi recreative.

Turism
▪ consolidarea potenţialului Sibiului pentru turismul cultural naţional şi internaţional.
▪ identificarea de oportunităţi pentru încurajarea extinderii duratei de şedere a turiştilor.
▪ asigurarea unei calităţi ridicate a capacităţii de cazare şi a informaţiilor turistice disponibile, corespunzător 
statutului internaţional al oraşului.

Zone de intervenţie
▪ amenajarea unor „spaţii de percepţie a atmosferei istorice”, care să întâmpine vizitatorii într-o manieră 
adecvată şi care să-i îndemne să înţeleagă şi să se bucure de centrul istoric.
▪ implementarea unor proiecte mici şi uşor controlabile, în anumite părţi ale centrului istoric, ca primi paşi, 
precum şi ca elemente ale unei strategii pe termen lung de îmbunătăţire a calităţii spaţiului public.
▪ îmbunătăţirea potenţialului centrului istoric prin oferirea de propuneri concrete şi tangibile de extindere a 
posibilităţilor de utilizare a spaţiilor publice, în special prin propuneri de manifestări culturale.
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1.2.4. Principalele proiecte şi programe destinate implementării strategiei 
de dezvoltare şi etapizarea acestora. Programe enunţate în cadrul “agendei 
locale 21 Sibiu“

“Proiectele Prioritare (PP) din cadrul al21 Pentru Perioada 2004-2014
1. centrul reGional de formare ProfeSională Pentru adulŢi SiBiu

Scurtă descriere a proiectului: măsură activă de combatere a şomajului, se asigură creşterea şi 
diversificarea competenţelor profesionale, prin iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea 
şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilităţii şi 
(re)integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. finalizare în anul 2004.

2. Parc teHnoloGic Şi informaŢional
Scurtă descriere a proiectului:
• centru de transfer tehnologic şi informaţional,
• incubator pentru firme noi de i.t.,
• cercetare şi inovare tehnologică.

3. centru eXPoziŢional Pentru tÂrGuri Şi eXPoziŢii SiBiu
Scurtă descriere a proiectului: necesitatea obiectivului:
• Prin reconstruirea unui centru expoziţional pentru târguri şi expoziţii, s-ar reabilita imaginea de 
excelenţă pe care a avut-o Sibiul în perioada interbelică prin “veStitul tÂrG de moStre din 
oraŞul de Pe ciBin”.
• cele nouă expoziţii – târguri ce au avut loc în Piaţa teatrului între anii 1933- 1941, durau circa 20 
de zile, iar dotările de tot felul erau realizate cu sprijinul administraţiei locale şi al întreprinzătorilor 
sibieni care au îmbrăţişat cu căldura iniţiativa camerei de industrie şi comerţ.
• aici oamenii de afaceri se cunoşteau mai bine, luau cunoştinţă de produsele expuse, încheiau 
afaceri şi în consecinţă îşi sporeau cifra de afaceri, ceea ce s-ar întâmpla prin reconstruirea unui 
astfel de centru.
• Pentru organizarea târgurilor de mostre, camera de industrie şi comerţ Sibiu dispunea în Piaţa 
teatrului de o puternică bază materială compusă din mai multe pavilioane special amenajate, cât 
şi construcţii uşoare specifice expoziţiilor.
• întinderea totală a terenului pe care s-a construit târgul a fost de 18000 m².
• Suprafaţa clădită atingea cifra de 8000 m².
• centrul expoziţional Sibiu ar putea cuprinde şi săli pentru cursuri de pregătire şi perfecţionare a 
forţei de muncă, în funcţie de cerinţele mediului de afaceri sibian. durata proiect: 3-5 ani.

4. alimentare cu aPă induStrială a municiPiului SiBiu Prin reaBilitarea Barajului Pe 
rÂul ciBin în zona turniŞor

Scopul lucrării este de a despărţi alimentarea cu apă industrială de cea potabilă, rezultatul fiind 
costuri mai mici pentru beneficiari şi folosirea luciului de apă (a acumulării) pentru agrement. 
Programul se poate realiza în una sau maxim 2 etape care să totalizeze 24 luni.

5. reaBilitare PÂnză freatică în Parcul SuB arini
Scopul lucrării este de a interveni la timp pentru salvarea arborilor-monument al naturii, şi de a 
îmbunătăţi calitatea mediului în municipiul Sibiu. 
Programul se poate realiza în şase luni, numai în perioada primăvară - toamnă.

6. elaBorarea Şi imPlementarea unui Plan de manaGement eficient al Parcului natu-
ral dumBraVa

7. modernizarea Grădinii zooloGice în conformitate cu Standardele euroPene
Scurtă descriere a proiectului: realizarea unor condiţii minime necesare funcţionării şi autorizării 
Grădinii zoologice în conformitate cu legea 191/2002 şi standardele europene. 

8. amenajarea unor traSee ca “Străzi verzi” în zonele turiStice limitrofe 
municipiului SiBiu

Scurtă descriere a proiectului: acţiuni necesare:
• Stabilirea traseelor cu destinaţie de „străzi verzi”;
• adoptarea printr-o decizie de către autoritatea administrativă locală a traseului şi regulamentului 
de circulaţie pe acest traseu;
• realizarea infrastructurii necesare şi a amenajărilor turistice pe acest traseu.
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9. amenajarea Parcului SuB arini ca Parc dendroloGic

10. eXtindere Şi amenajare SPaŢii verzi
Scurtă descriere a proiectului: extinderea şi amenajarea spaţiilor verzi din municipiu în conformi-
tate 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). termen de realizare 2010.

11. colectarea Selectivă a deŞeurilor
Scurtă descriere a proiectului: introducerea colectării selective a deşeurilor în municipiul Sibiu. 
termen de realizare 2004 - 2010.

12. StaŢie de tranSfer Şi Sortare Pentru deŞeuri
Scurtă descriere a proiectului: amenajarea unei staţii de transfer şi sortare pentru deşeurile munici-
pale. termen de realizare 2004 - 2010.

13. încHiderea dePozitului de deŞeuri menajere, monitorizare PoSt-încHidere
Scurtă descriere a proiectului: realizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deşeuri menajere 
al municipiului Sibiu cu respectarea prevederilor legale privind dotările cu instalaţii şi monitorizarea 
post – închidere. 

1.2.5. Modalităţi de modificare şi completare
În perioada 2004-2009 au fost finalizate sau realizate parţial obiectivele documentelor strategice de dez-
voltare, evoluţuia oraşului urmând, cu succes, direcţiile generale trasate de aceste documente. 

Planul Urbansitic General 2009 preia strategia de dezvoltare pre-existentă şi analizează obiectivele sale 
punctuale încă nerealizate din perspectiva actuală. Alături de transpunerea acestor direcţii şi obiective în 
termeni de reglementare a dezvoltării spaţiale, prin intermediul studiilor de fundamentare aferente şi a 
analizelor premergătoare specifice unei documentaţii urbanistice, PUG identifică un set suplimentar de 
obiective menite să susţină în continuare procesul de dezvoltare.    

În completarea obiectivelor strategice formulate în perioada 2000-2009, care sunt integrate în PUG, este 
necesară asigurarea unei planificări spaţiale suficient de flexibile pentru a permite extinderi sau adaptări 
ale strategiei de dezvoltare, respectiv a putea include în condiţii optime investiţii imprevizibile la momentul 
elaborării sale. Principalele modalităţi de asigurare a acestei flexibilităţi şi adaptabilităţi planificative sunt:

- asigurarea unor rezerve de teren, atât în interiorul oraşului cât şi în zonele de extindere pentru 
dezvoltări pe termen lung (obiective sau oportunităţi necunoscute la momentul elaborării PUG sau 
investiţii viitoare, posibile să apară după expirarea termenului de valabilitate a prezentului PUG, 
respectiv 2019);
- obligativitatea unei forme suplimentare de planificare detaliată (de tip masterplan, PUZ, etc.) pen-
tru arealele cheie şi pentru zonele de extindere în vederea unei mai bune adaptabilităţi la exigenţe 
şi cerinţe specifice imprevizibile la momentul elaborării PUG;
- trasarea şi reglementarea strictă a cadrului infrastructural (străzi, reţele edilitare, dotări şi echipa-
mente publice, etc.) şi urbanistic (indici urbanistici, categorii de utilizări, etc.) pentru arealele cheie 
şi pentru zonele de extindere, în vederea asigurării continuităţii procesului de dezvoltare;
- asigurarea unui sistem de etapizare pentru zonele de extindere, în vederea gestionării raţionale 
a  resursei funciare.

Caracterul dinamic al factorilor care condiţionează dezvoltarea municipiului (implicaţiile globalizării pieţei 
de investiţii, concurenţa regională între localităţi, modificările cadrului legislativ intern şi european, etc.) 
impune actualizarea periodică a priorităţilor de dezvoltare şi a listei de obiective necesare în urmărirea 
acesteia.  
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1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Strategiile de dezvoltare şi programele la nivel local, judeţean, regional, 
naţional, internaţional 
▪ “Program urban de acţiune 2001-2004”, Proiectul de Cooperare Româno-German “reabilitarea centru-
lui istoric Sibiu Hermannstadt”, 2001 
▪ “agenda locală 21 - Planul local de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu”, Primăria Muncipiului Sibiu, 
Sibiu, 2004 
▪ “Ghidul de dezvoltare al municipiul Sibiu / Hermannstadt”, editat de Primăria Muncipiului Sibiu şi Centrul 
Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu, 2004
▪ “Plan de management - centrul istoric Sibiu”, Proiectul de Cooperare Româno-German “reabilitarea 
centrului istoric Sibiu Hermannstadt”, 2005
▪ “PuG municipiul Sibiu”, SC Proiect SA, Sibiu, 1999
▪ “Patz Periurban al municipiului Sibiu”, Urbanproiect, Bucureşti, 2006
▪ “Patj Sibiu”, Urbanproiect, Bucureşti, 2003-2006
▪ “Patn”, Urbanproiect, Bucureşti, 1997-2006

Lista studiilor de fundamentare pentru PUG Sibiu 2009, elaborate anterior 
PUG:
■ “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”, Studiu de fundamentare 
PUG nefinalizat, elaborator: arh. Ioan BUCUR, Sibiu, 2006
■ “Studiu pentru includerea centrului istoric în patrimoniul uneSco”, elaborator: Paul NIEDERMAIER, 
Sibiu, 2007

 
Lista studiilor de fundamentare pentru PUG Sibiu 2009, elaborate concomi-
tent cu 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
■ “Studiu de trafic cu scopul de îmbunătăţi mediul urban şi transportul între 2009 şi 2019, în cadrul PuG 
Sibiu 2009”, elaborator: WSP Group S.R.L. Bucureşti, ing. Adrian VÎLCAN
■ “Studiu de fundamentare pentru zona Protejată cu valoare deosebită, culturală, istorică, arhitecturală, 
urbanistică şi de peisaj, ca parte a PuG Sibiu 2009”, elaborator: S.C. A.PLAN S.R.L. Sibiu, arh. Lucian 
Alexandru GĂVOZDEA
■ “Studiu de fundamentare privind reţelele edilitare, pentru PuG Sibiu 2009”, elaborator S.C. PROMPT 
S.R.L., Sibiu, ing. Gabriel DĂNEŢIU

Sintezele studiilor de fundamentare, elaborate de autorii acestora, sunt integrate în capitolele memoriului 
PUG referitoare la domeniile pe care le tratează.

Alte date
▪ Date statistice furnizate de comisia naţională de statistică şi de comisiile judeţene sau locale
▪ Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor componente
▪ Suportul topografic al PUG
▪ Alte date puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale
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2.1. CONTExTUL DEzVOLTĂRII

2.1.1. Tendinţe de evoluţie la nivel european cu prezentarea aspectelor fa-
vorabile şi defavorabile pentru dezvoltarea municipiului Sibiu
Perioada ultimilor 10 ani (1999 – 2009) a fost martora unor schimbări semnificative pentru Sibiu: aderarea 
României la Uniunea Europeană, rolul de Capitală Culturală Europeană, ambele în 2007 şi, legat de aceste 
momente o dinamică investiţională şi imobiliară fără precedent, construirea parţială a centurii ocolitoare, 
reabilitarea Oraşului de Sus şi creşterea atractivităţii turistice a oraşului, modificarea semnificativă a cadru-
lui legislativ intern şi internaţional, pentru a le numi doar pe cele mai importante.

Dezvoltarea dinamică a industriei prelucrătoare, în primul rând sub impactul investiţiilor externe 
caracterizează profilul industrial al oraşului. Tendinţa de migrare a unităţilor economice occidentale spre 
est, chiar dacă reprezintă un fenomen spre sfârşit, a contribuit mult la dezvoltarea economiei Sibiului. 
Legăturile investiţionale privelegiate se îndreaptă, prin tradiţia săsească, cu precădere spre Germania, 
Austria. Activităţile economice cu caracter industrial şi logistic, motorul economic al Sibiului în ultimele 
decade, păstrează un rol important, în ciuda concurenţei crescânde pe piaţa investiţiilor. 
Scăderea investiţiilor din perioada 2008-2009, şi prin urmare scăderea tuturor indicilor economici sunt o ur-
mare a crizei economice mondiale. Strategia de dezvoltare a municipiului Sibiu va ţine cont de redresarea 
economică şi revenirea la o creştere durabilă, fenomene ce se anticipeaza ca evidente pe termen mediu.

Începând cu 2004, prin desemnarea Sibiului - Capitală Culturală Europeană 2007 alături de Luxemburg, 
un amplu proces de reabilitare a cuprins infrastructura în zona Oraşului de Sus, dar şi alte investiţii conexe. 
Creşterea segmentului de servicii, în primul rând a celor turistice, a culminat cu momentul de vizibilitate 
maximă pentru oraş - 2007, moment cu un important efect de inerţie pentru perioada următoare. Datorită 
succesului acestui an, Sibiul a cîştigat un foarte valoros capital de imagine. 
Municipiul Sibiu a demarat în 2008 demersurile pentru alcătuirea unei strategii de promovare turistică 
unitară pentru Sibiu si împrejurimi. Un prim pas a fost înfiinţarea Biroului de Promovare şi Dezvoltare în 
Turism şi primele două instrumente din cadrul strategiei: DVD-ul de promovare al Sibiului şi un site turistic 
al oraşului. În urma analizei pieţelor active şi a fluxului turistic înregistrat în anul 2008, Primăria Municipiului 
Sibiu a luat decizia de a participa la târgurile internaţionale de turism de la Stuttgart, Budapesta, Berlin si 
Bucureşti, acestea fiind considerate cele mai importante şi de succes instrumente de marketing şi fiind 
principala metodă pentru consolidarea poziţiei deja câstigate a Sibiului. 

Printre structurile internaţionale din care face parte Sibiul, putem enumera: 
Membru al Adunării Regiunilor Europei – ARE
Înfrăţit cu provincia Bergamo, Italia
Parteneriat cu municipalitatea Deventer, Olanda
Parteneriat cu Grand Traverse County din Statul Michighan, S.U.A.
Cooperare descentralizată cu Consiliul General Ille et Vilaine, Franţa
Proiect pilot de cooperare bilaterală româno - britanică “asistenţă pentru dezvoltarea Sectorului 
Social în românia”
Proiect de cooperare bilaterală româno – suedeză: “Proiectul de Parteneriat pentru îmbunătăţirea 
dialogului social şi a mediului de muncă din sectorul de prelucrare a lemnului”. 

(sursa “Sibiul în cifre”)
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2.1.2. Tendinţe de evoluţie la nivel naţional, regional şi judeţean cu prezen-
tarea aspectelor favorabile şi defavorabile pentru dezvoltarea municipiului 
Sibiu în corelare cu profilul dominant al acestuia
Noul statut al oraşului deschide şanse şi oportunităţi de dezvoltare dar ascunde în egală măsură o serie 
de riscuri. Afirmarea poziţiei oraşului într-un context marcat de o concurenţă crescândă – în plan regional, 
naţional şi internaţional – reclamă actualizarea conceptelor de planificare a dezvoltării locale pentru Sibiu. 
Scopul principal al PUG este corelarea acestor concepte cu evoluţia spaţială a localităţii.

Regiunea de Dezvoltare Centru
Instituirea zonelor de dezvoltare în România în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, prin stabili-
rea unor relaţii în teritoriu şi strategii la nivel macro-teritorial au dus la definirea caracterului şi elementelor 
de competitivitate ale acestor zone. Zona de dezvoltare Centru, în care se află şi judeţul Sibiu mai cuprinde 
şi judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Alba şi beneficiază de o poziţie favorabilă prin conexiuni cu 
şase din cele şapte regiuni de dezvoltare ale ţării. Regiunea Centru este cea mai industrializată regiune a 
ţării, ponderea industriilor prelucrătoare fiind aici cea mai ridicată, comparativ cu celelalte regiuni ale ţării şi 
cu 5,6% peste ponderea la nivel naţional. 

Regiunile de dezvoltare, în perioada 2007-2013, au acces la fonduri nerambursabile pentru strategii de 
dezvoltare ale anumitor sectoare pe baza documentului strategic Programul Operational Regional pentru 
perioada 2007-2013, astfel:

“Por se bazează pe Strategiile de dezvoltare ale regiunilor, elaborate la nivel regional în 
largi grupuri de lucru parteneriale, şi urmăreşte „sprijinirea unei dezvoltări economice, so-
ciale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor româniei, corespunzător nevoilor lor şi 
resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea 
condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile româniei, în spe-
cial cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.”  
acest obiectiv se realizează printr-o alocare diferenţiată a fondurilor pe regiuni, în funcţie de gradul 
de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă corelare cu acţiunile realizate în cadrul Programelor 
operaţionale Sectoriale.
 
Por este finanţat prin unul dintre fondurile Structurale ale uniunii europene - fondul european de 
dezvoltare regionala (fedr). acesta sprijină regiunile din ue care au un PiB pe cap de locuitor 
sub 75% din media europeană.
Bugetul total alocat prin Por este de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după aderare 
(2007-2013). finanţarea ue reprezintă aproximativ 84% din bugetul Por. restul provine din fon-
duri naţionale, cofinanţare publică (14%) şi cofinanţare privată (2%). 
regiunii centru i-au fost alocate prin acest Program 483,62 milioane euro reprezentând 10,90% 
din totalul fondurilor derulate prin Por.” (sursa: www.adrcentru.ro) 

Principalele finanţări şi proiecte aplicate pentru finanţare de către judeţul Sibiu se concentrează pe reabili-
tarea infrastructurii rutiere şi tehnice, pe modernizarea, dezvoltarea infrastructurii de turism, pe promova-
rea turistică şi pe cresterea competitivitatii economice.

De asemenea, fonduri de finantare nerambursabile au fost alocate din partea Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru dezvoltarea IMM-urilor din industrie (modernizare, infiintare, 
asistenta tehnica).
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Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal - Periurban al Municipiului Sibiu
Pentru a se concretiza strategiile sectoriale în teritoriu şi pentru încercarea soluţionării problemelor speci-
fice zonei a fost elaborat în 2005-2006, Studiul Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal (PATZ) Periurban al 
Municipiului Sibiu. Oportunitatea acestui studiu o constitue posibilitatea „rezolvării disfuncţionalităţilor teri-
toriale din afara teritoriului administrativ al municipiului Sibiu şi definirii relaţiilor (relaţii de interdependenţă 
în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă, asigurărilor cu spaţii verzi şi de agre-
ment, asigurărilor cu produse alimenatre, etc.) acestuia cu teritoriul său periurban, ţinînd cont că acest 
teritoriu constitue o importantă resursă de dezvoltare pentru întreaga zonă limitrofă municipiului Sibiu.” 
(PATZ Periurban Sibiu, faza 2, pg. 7). Zona la care se face referire în studiu se află  în zona depresionară 
Sibiu şi cuprinde municipiul Sibiu, alături de oraşul Cisnădie şi comunele Şura Mică, Cristian, Poplaca, 
Răşinari, Şelimbăr şi Şura Mare.

Accesibilitatea, considerată una dintre atuuri locaţionale este subliniată de faptul că Sibiul se află în centrul 
geografic al ţării, cu acces direct la autostrada Timişoara-Deva-Piteşti-Bucureşti şi cu acces mediat la auto-
strada Transilvania şi dispune de un aeroport internaţional modernizat recent. Contextul geografic valoros, 
zona premontană şi montană din apropierea oraşului, este un important factor de atractivitate turistică şi 
care defineşte un altă trăsătură dominantă al municipiului, care va necesita corelarea unor strategii de 
turism coerente.

2.1.3. Date privind evoluţia în timp a municipiului Sibiu
extras din: Studiul de Fundamentare PUG Sibiu 2009 pentru determinarea zonelor protejate cu 
materializare semnificativă a valorii culturale - Studiul general privind evoluţia istorică a ţesutului urban al 
oraşului Sibiu, elaborator SC A. PLAN SRL, Sibiu.

Înaintarea maghiarilor în spaţiul intracarpatic a urmat mai multe etape cuprinse în intervalul dintre secolele 
al X-lea şi al XII-lea, fiind condiţionată în mare măsură de situaţia politică internă a Ungariei, de rezistenţa 
formaţiunilor prestatale existente aici, de relaţiile acestora cu Imperiul Bizantin şi cu primul ţarat româno-
bulgar. În condiţiile expansiunii maghiare în spaţiul transilvănean s-a dovedit necesară colonizarea 
planificată a zonelor de graniţă cu scopul clar al protejării acesteia. Colonizarea nu putea fi însă realizată 
decât prin atragerea acelor hospites (oaspeţi sau colonişti) cu promisiuni (privilegii) tentante. O primă etapă 
a ocupării cu hospites  a unor ţinuturi din Ardeal a fost încheiată în timpul regelui maghiar Géza al II-lea 
(1141-1162). Pentru aceşti primi colonişti sosiţi din zona Flandrei şi Germaniei s-a împământenit numele 
de saxones (saşi), nume care nu a reprezentat neapărat un indiciu pentru spaţiul geografic din care aceştia 
provin (respectiv Saxonia), ci mai degrabă o trimitere la un anume statut social1. Colonizarea va continua 
şi după finalizarea cuceririi maghiare care se încheiase cu chemarea regelui ungar Andrei II, în 1211, în 
Ţara Bârsei (zona Braşovului) a Ordinului Cavalerilor Teutoni.2 
Revenind la subiectul prezentului studiu, în această etapă timpurie a aşezării saşilor în sudul Transilvaniei, 
prima menţiune documentară a Sibiului datează de la sfârşitul secolului al XII-lea (1191), când papa Celes-
tin al III-lea confirma existenţa prepoziturii libere a germanilor din Transilvania cu sediul în oraş.3 Abia în 
deceniul al treilea al secolului următor (1224) Sibiului i-a fost acordat de către regalitatea maghiară dreptul 
de autoadministrare – drept care echivala cu calitatea de oraş în sens juridic. La începutul secolului al XIV-
lea aşezarea primea şi dreptul de a organiza şi găzdui târg (atestat documentar în 1328), acest privilegiu 
corespunzând statutului de oraş, în sens economic.4 Primele forme de organizare ale populaţiei săseşti 
din sudul Transilvaniei vor fi puternic afectate în timpul invaziei tătare din 1241, în timpul căreia Sibiul a fost 
aproape în întregime distrus, dintre locuitorii aşezării doar în jur de 100 reuşind să se salveze5. 
La începutul secolului al XIV-lea, în 1302, a fost consemnat începutul organizării săseşti în scaune (sedii 
ale puterii juridice săseşti) – primul scaun menţionat fiind Sibiul. Statutul de capitală a scaunului omonim 
a fost păstrat de Sibiu până la reîmpărţirea administrativă a Transilvaniei în anul 1784.6 Trei decenii mai 
târziu, în 1335, apărea în documente menţionată provincia Sibiului cu cele şapte scaune. Până după 
jumătatea secolului al XIV-lea Sibiul a fost consemnat sub denumirea de Hermannsdorf7 (sau Cybinium), 
ulterior aşezarea obţinând statutul de civitas şi schimbându-şi denumirea în Hermannstadt (în 1366 a fost 
consemnată prima menţiune documentară sub această titulatură8). 
Pericolul otoman s-a făcut simţit la Sibiu încă din prima jumătate a secolului al XV-lea (în 1432 oraşul a fost 
pentru prima dată atacat), campaniile turceşti ajungând să reprezinte o ameninţare periodică pe parcursul 
veacurilor care au urmat. Cu toate acestea oraşul, a cărui fortificare fusese începută în secolul al XIV-lea, 
a făcut faţă cu succes numeroaselor atacuri (1432, 1437, 1438, 1442 etc.). 
La sfârşitul secolului al XV-lea era înfiinţată Universitatea săsească (Universitas Saxonum – confirmată 
de regele Matei Corvin în 1486, cel care va acorda Sibiului dreptul de a bate monedă), vârf al ierarhiei 
administrative a saşilor aflaţi pe un teritoriu autonom din punct de vedere politic, condus de un comite 
(Sachsencomes) şi un jude regal (Königsrichter), ambii avându-şi reşedinţa la Sibiu.
La începutul secolului al XVI-lea, regatul maghiar condus de Ludovic al II-lea era înfrânt de armatele oto-
mane ale lui Suleiman al II-lea în lupta de la Mohács în anul 1526. Eşecul maghiar va duce la o creştere a 
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independenţei Transilvaniei faţă de coroana maghiară, procesul culminând cu declararea acesteia princi-
pat autonom sub suzeranitate otomană (1541-1688). Desprinderea Transilvaniei de Regatul Maghiar a fost 
în mare măsură opera călugărului Martinuzzi, cel care ajunsese cancelar al Isabelei, văduva voievodului 
transilvănean Ioan Zápolya. În noul context politic, Transilvania a fost nevoită să practice în cele mai multe 
situaţii o politică duplicitară, împărţită între habsburgi9 şi otomani, situaţie care a atras după sine presiuni 
şi atacuri din partea ambelor puteri. Pe fondul politico-militar frământat, în aceeaşi perioadă, pătrundeau în 
Transilvania primele idei religioase reformiste, atrăgând concomitent şi influenţele umanismului occidental, 
care vor găsi aici un teren fertil.10
La începutul secolului al XVII-lea, după asasinarea voievodului valah Mihai Viteazul, armatele imperiale 
conduse de generalul Basta şi aliaţii lor secui, au asediat oraşele transilvănene, devastând o bună parte 
dintre acestea. Sibiul însă a reuşit să reziste unui asediu care a durat 10 luni. Frământările nu sau oprit 
aici, acestea continuând din plin în timpul domniei lui Gabriel Báthory (1608-13), cel care cerea Dietei să 
proclame Sibiul (ocupat de el în 1610 cu o armată de cca. 20.000 de soldaţi), oraş reşedinţă al urmaşilor 
lui la tronul principatului. Báthory, la început filo-harbsburgic, a devenit principe al Transilvaniei cu sprijinul 
otomanilor, o armată a acestora intrând în Transilvania în anul 1613, cu puţin timp înainte de alegerea de 
către Dieta de la Alba Iulia a principelui Gabriel Bethlen, cel care în primii ani de domnie redădea Sibiul 
(în care mai rămăseseră doar 53 de proprietari11) locuitorilor lui, după retragerea ocupaţiei armatelor lui 
Báthory. Domnia liniştită a lui Bethlen va fi urmată de dominaţia politică a membrilor familiei Rákoczy. 
Principele Georg Rákoczy al II-lea, după încercarea sa de cucerire a coroanei polone, va atrage intervenţia 
otomană în Transilvania, intervenţie desfăşurată în vara anului 1658. Pentru a cruţa pierderi însemnate, 
comunitatea sibiană şi-a cumpărat libertatea plătind un tribut de 25.000 de taleri. 
Decăderea principatului transilvănean şi-a continuat cursul în timpul domniei lui Mihai Apafi, conducător 
manipulat cu uşurinţă de turci, a cărui domnie s-a prelungit până în anul 1690. Victoria armatelor coaliţiei 
austro-polone asupra otomanilor în 1683, a deschis Austriei calea cuceririlor.     Evitându-se ocuparea 
Transilvaniei pe cale militară, într-o primă fază s-a încercat anexarea acesteia prin mijloace diplomatice. 
Negocierile au fost însă sortite eşecului, în 1686, sub pretextul apărării principatului împotriva incursiunilor 
turceşti şi tătărăşti, armatele austriece conduse de generalul Scherffenberg, punând stăpânire pe Cluj şi 
Dej. În urma acestor evenimente şi în schimbul unor condiţii impuse, reprezentanţii principatului vor fi siliţi 
să semneze o înţelegere prin care se convenea ca Transilvania să treacă sub protecţia împăratului aus-
triac. În 1688 generalul Caraffa reuşea să-i determine pe reprezentanţii stărilor din Transilvania să renunţe 
la suzeranitatea turcească în schimbul „protecţiei împăratului”. În luna decembrie a anului 1691, Leopold I, 
rege al Ungariei, al Boemiei şi împărat al Imperiului Habsburgic, emitea „Diploma Leopoldină”, prin care se 
instaura dominaţia habsburgică în Transilvania. În acelaşi an locuitorii Sibiului jurau loialitate suveranului. 
Un an mai târziu, în 1692, Sibiul devenea capitală a provinciei, sediu al generalului comandant şi al guber-
niului (1703-1717 şi 1732-1790). „Diploma Leopoldină” – constituţie a Transilvaniei ca parte a imperiului 
– reconfirma protecţia naţiunilor privilegiate, menţinând prin aceasta autonomia Naţiunii Săseşti. Încă de la 
începutul dominaţiei habsburgice s-a înfiinţat la Viena, Cancelaria aulică a Transilvaniei, care avea rolul de 
a asigura comunicarea oficială între monarh şi autorităţile din principat (din 1693 începuse să funcţioneze 
un guvern12 cu rol de for central al principatului). Cancelaria s-a transformat treptat într-un responsabil 
atent al aplicării şi implementării, fără drept de apel, al politicilor şi intereselor imperiale. 
La sfârşitul anului 1769 Sibiul găzduia festivităţile dedicate învestirii baronului Samuel von Brukenthal în 
funcţia de comisar imperial.13 În lungul şir al conducătorilor numiţi de Curtea imperială de la Viena, în 
deceniul următor, în 1777 baronul von Brukenhal devenea guvernator al Transilvaniei, una dintre condiţiile 
care îi fuseseră impuse de puterea centrală fiind aceea de a nu fi potrivnic răspândirii catolicismului în 
provincie. Implicarea lui Brukenthal în viaţa politică a Transilvaniei şi a Sibiului a avut repercusiuni impor-
tante asupra vieţii sociale, culturale şi economice a saşilor14. Baronul a murit în anul 1803, trupul său fiind 
înhumat în mod excepţional15 în interiorul bisericii parohiale evanghelice.
Primele semne ale absolutismului luminat îşi făceau simţită prezenţa în Transilvania în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, în timp ce reformismul imperial se repercutase asupra vieţii cotidiene din principat 
încă din timpul Mariei Tereza (1765 – 1790), cea care iniţiase o serie de reforme ce reprezentau un pas 
înainte în contextul unui regim absolutist16. Însă absolutismul luminat în forma sa coagulată, a fost ilustrat 
de epoca lui Joseph al II-lea (1780 – 1790), ale cărui reforme nu au fost neapărat un ecou al ideilor ilumi-
niste franceze, ci mai degrabă al celor din spaţiul cultural de limbă germană, mai conservatoare, adaptate 
stadiului de dezvoltare al imperiului Habsburgic. Reformismul acestuia a avut repercusiuni asupra tuturor 
domeniilor vieţii sociale, politice şi culturale. Acesta a fost perceput diferit în cadrul istoriografiei ţărilor 
care făceau parte din Imperiul Habsburgic, de la dezacord şi până la aprobare totală. Cele mai importante 
măsuri întreprinse prin reformele iozefine au fost revocate în 1790, pe de o parte sub presiunea marii 
aristocraţii, pe de altă parte în urma declanşării crizei sociale din imperiu. Cu toate acestea sunt menţinute 
edictul de toleranţă şi cel prin care era desfiinţată iobăgia. Dacă sub conducerea lui Leopold al II-lea s-a 
mai vorbit despre iluminism şi de reforme, sub urmaşul acestuia Francisc I (1792-1835), a fost risipit tot 
ceea ce reuşise să fie realizat de reformismul absolutismului luminat anterior. În 1848 Ardealul era anexat 
Ungariei în timp ce la Sibiu adunarea cetăţenilor se opuneau vehement acestei uniuni. 
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Un element istoric important în evoluţia complexă a Transilvaniei a fost reprezentat de hotărârea Dietei 
reunite la Sibiu în anul 1863, prin care românilor li se acordau drepturi egale cu cele ale celorlalte etnii. 
Cu toate acestea, hotărârile Dietei au fost dizolvate prin decret imperial, locul acesteia fiind preluat de 
parlamentul de la Pesta. „Legea naţionalităţilor” din 1868 specifica în mod categoric existenţa unei sin-
gure „naţiuni maghiare, unitară şi indivizibilă”17, idee respinsă răspicat reprezentanţii naţionalităţilor şi 
în consecinţă, aplicată cu inconsecvenţe. Reformele administrative austro-ungare finalizate în 1876 au 
culminat cu desfiinţarea definitivă a Pământului Crăiesc al saşilor şi o nouă împărţire a comitatelor.
Pe parcursul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea Sibiul devine unul dintre cele mai active 
centre ale românilor transilvăneni. În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea Sibiul găzduia sediul cen-
tral al Partidului Naţional Român din Transilvania, tot aici fiind redactat Memorandumul (1892) trimis de 
către reprezentanţii românilor împăratului Franz Josef. Nemulţumirile acestora nu au primit însă răspuns, 
memorandiştii fiind judecaţi şi condamnaţi la închisoare.
După încheierea primului război mondial, la începutul anului 1919, după ce Transilvania devine parte a 
României Mari, Sibiul primea titulatura de municipiu, din partea guvernul provizoriu al Transilvaniei, ales 
la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. În perioada interbelică oraşul va deveni principalul centru urban al zonei 
atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere social şi cultural. Ascensiunea Sibiului va fi 
însă întreruptă de izbucnirea celei de a doua conflagraţii mondiale. La sfârşitul acesteia, ocupaţia sovietică 
a acuzat de complicitate cu inamicul populaţia germană, deportând o mare parte a acesteia. Instalarea 
regimului comunist a condus – similar cu restul ţării – la naţionalizări masive ale proprietăţii private (în-
cepând cu 1948). 
Reîmpărţirea administrativă a ţării în raioane va face ca Sibiul să revină la titulatura de capitală de judeţ 
abia în anul 1968. În toată această perioadă dezvoltarea industrială, susţinută fără temei, a condus la 
schimbări demografice majore, la reformularea structurii sociale şi ocupaţionale. Creşterea masivă 
şi bruscă a numărului de locuitori a accentuat şi în Sibiu, ca şi în alte centre urbane, criza locuinţelor, 
declanşând şantierele de construire ale cartierelor din zonele mărginaşe. Cursul evoluţiei oraşului post 
1989 s-a schimbat, semnificaţiile istorice şi culturale ale oraşului, acumulate pe parcursul celor opt secole 
de existenţă, contribuind la transformarea oraşului într-unul dintre cele mai importante centre turistice şi 
culturale ale tării.

reprezentări schematice ale planului oraşului Sibiu (la momentul respectiv Hermannsdorf) în jurul anilor 1220 (stânga) şi 1240 
(dreapta) – (după Hermann fabini)

reprezentări schematice ale planului oraşului Sibiu în jurul anilor 1300 (stânga) şi 1380 (dreapta) – (după Hermann fabini). înce-
perea fortificaţiilor care urmau să delimiteze oraşul de jos s-a făcut abia după secarea heleşteului Kempel care se întindea în zona 
de vest a oraşului.
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Relaţii si tendinţe de dezvoltare ale oraşului
Identificarea proceselor şi a tendinţelor care caracterizează evoluţia actuală a oraşului, identificarea 
concentrărilor de activităţi, a relaţiilor funcţionale majore, ca procese fluctuante, în continuă evoluţie, a 
formei lor aproximative şi a direcţiilor de mişcare permite prognoze asupra potenţialelor de dezvoltare sau 
a eventualelor riscuri.
Astfel, una dintre concluziile importante asupra evoluţiei Sibiului este diferenţa semnificativă de poziţie 
şi dimensiune între nucleul istoric (intramuros), considerat în general a coincide cu centrul funcţional al 
oraşului şi suprafaţa ocupată de facto de funcţiunile de interes central. Deşi cele două arealuri se supra-
pun parţial (între P-ţa Cibin, str. 9 Mai, str. Bălcescu / Magheru) centrul de greutate pare să gliseze spre 
sud-vest (Bd. Victoriei, Calea Dumbrăvii, Bd. G-ral Vasile Milea) sub acţiunea polarizatoare a cartierelor 
de mare densitate (Hipodrom şi V.Aaron la sud, Ştrand şi Valea Aurie la vest), tendinţă ce accentuează 
izolarea funcţională a cartierelor aflate la nord şi la vest.

Alte cartiere rezidenţiale, precum Tilişca, Tineretului, Veteranilor s-au dezvoltat la limitele zonelor constru-
ite anterior, având un caracter preponderent rezidential, fără dotări suficiente, ataşându-se astfel dotărilor 
existente din cartierele învecinate. Acest lucru a generat anumite disfuncţii spaţiale, ce ţin în primul rând de 
supraaglomerarea anumitor dotări de învăţamânt preuniversitar, de aglomerarea traficului şi de ocuparea 
zonelor de carosabil cu parcări, diminuarea zonelor verzi, probleme care necesită a fi remediate prin pre-
vederile actualului PUG.
Tendinta de fragmentare partiala a periferiei în cadrul natural, a dus la apariţia în perioada 1999-2009 a unor 
noi dezvoltari (trupuri) care necesită a fi corelate, de asemenea, cu strategia de dezvoltare a oraşului.

Un alt proces, la fel de dinamic, este generat prin apariţia la periferii a unor mari centre comerciale, indus-
triale şi de servicii cu putere de atracţie pentru întregul oraş:

în zona de vest: Metro, Ambient, Bricomat, XXL, Trident, alte showroom-uri şi centrele industriale  
din actuala Zona Industrială Vest;
în zona de sud, în Şelimbăr: Carrefour, Real, Media Galaxy, Promenada, BauMax, KFC, Mobex-
pert, Flanco, Hervis, Penny;
în zona de est: --- 
În nord, în construcţie: Shopping Center Sibiu şi Retail Park.

Multiplicarea acestui gen de ofertă în lungul principalelor şosele de acces (strada Alba Iulia – artera 
principală pentru zona de vest, strada Sibiului artera principală zona Sud (Şelimbăr) şi ocolitoarea spre 
nodul de legătură Sibiu Nord), a dus la transformări importante ale structurii urbane de la periferie, atât ca 
imagine cât şi ca profil economic. La nivelul întregului oraş, centrele comerciale de periferie reprezintă o 
concurenţă evidentă pentru zona comercială centrală.

evolutia spatiala a oraşului conform “Studiu de fundamentare pentru Planul urbanistic General al municipiului Sibiu”, planwerk 2004

1992           2004

efect previzibil al evoluţiei din perspectiva 2004       situaţie propusă prin strategia 2004
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Obstacole
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Suprafaţă inaccesibilă

Areal  izolat, neaccesat
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Parcelar fragmentat, proprietăţi private / legătură auto, pietonală inexistentă sau deficitară 
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Bariere în dezvoltarea oraşului
Structura urbană este de asemenea influenţată de topografie, de propria infrastructură sau de suprafeţe 
a căror accesibilitate redusă le izolează în contextul de ansamblu. Prin suprapunerea celor trei categorii 
de bariere – topografice, funcţionale şi suprafeţe construite – se obţine o imagine sugestivă a problemelor 
structurale ale oraşului.
Cea mai importantă barieră topografică este dată de cornişa ce însoţeşte la sud Cibinul, foarte pregnantă 
în anumite zone ale oraşului şi care îngreunează în primul rînd relaţii de trafic pe direcţia nord-sud. Cursul 
Cibinului condiţionează de asemenea legături în cadrul oraşului, prin lipsa podurilor.
Calea ferată şi instalaţiile aferente (triaje, suprafeţe virane, depozite CFR, etc.) sunt traversabile în puţine 
puncte şi constituie de aceea cea mai puternică limită vizuală şi funcţională din oraş. Traseele feroviare 
decupează şi divizează structura urbană în zone aflate de o parte şi de alta a liniei, izolând astfel întregi 
cartiere de locuinţe faţă de zona centrală. În timp ce calea ferată reprezintă un puternic obstacol, străzile 
importante, cu trafic intens, şi viitoarea centură ocolitoare sunt văzute mai degrabă ca având un dublu efect 
– de barieră (întrerupere a traseelor pietonale) şi de graniţă între cartiere (linie de întâlnire/mediere între 
structuri diferite).
Majoritatea ansamblurilor industriale ocupă şi închid suprafeţe întinse din interiorul oraşului, blocând astfel 
relaţii importante între zone învecinate şi oprind dezvoltarea acestora (ex.: legătura tradiţională între cen-
trul istoric, Cibin şi cartierele de pe malul său nordic, în lungul străzii Ocnei, este obturată de complexul 
industrial Independenţa).
Alte suprafeţe reprezintă, prin accesibilitatea lor redusă sau prin alte limitări, obstacole locale pentru 
circulaţie (auto şi pietoni) sau pentru dezvoltarea / extinderea zonelor învecinate. O astfel de problemă 
este regimul juridic (privat) al majorităţii suprafeţelor neconstruite de la periferie care, corelat cu structura 
fragmentată, după o tipologie agrară, a parcelărilor, face ca extinderea ariei construite a oraşului să devină 
un proces dificil de gestionat.

2.1.4. Caracteristici semnificative privind evoluţia teritoriului şi localităţilor 
componente, repere privind evoluţia spaţială a acesteia; stadiul îndeplinirii 
obiectivelor PUG în valabilitate

Pentru perioada 1999 – 2009 se pot consemna următoarele evoluţii şi tendinţe:
1. Creşterea simţitoare a volumului construcţiilor, în primul rând ca rezultat al avântului sectorului imobiliar 
privat. Tendinţa, generalizabilă de altfel la nivel naţional, a culminat odată cu 2006, an în care a fost emis 
cel mai mare număr de autorizaţii de construire din perioada de după 1990, suprafeţele desfăşurate ale 
construcţiilor aprobate însumând aproximativ 570.000 mp. Cea mai mare parte a investiţiilor au provenit 
din sectorul privat şi au avut ca obiect construirea de locuinţe şi de unităţi industriale. 

tabel evoluţie suprafaţă desfăşurată construită (ha) între 2004-2008 conform listei de autorizaţiilor de construire emise 

Procentul de ocupare la nivelul solului 2009

5%  >60%
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2. Creşterea, în paralel cu volumul construcţiilor, a numărului şi acoperirii planificării urbanistice de tipul 
Plan urbanstic zonal şi Plan urbanistic de detaliu, ca rezultat al emergenţei investiţiilor imobiliare de tip 
comercial (antreprenoriat) şi ca instrument de derogare de la reglementările PUG 1999.

3. Concentrarea investiţiilor de tip industrial în zona de vest a oraşului – Zona Industrială Vest. Noua zonă 
a cunoscut o dinamică pronunţată după anul 2000 şi a devenit unul dintre principalele motoare economice 
ale oraşului.

4. Apariţia, la periferiile oraşului, în lungul arterelor de acces a concentrărilor de unităţi comerciale de mari 
dimensiuni de tip supermarket, cash&carry, mall, showroom etc. Prin caracterul lor, acestea sunt accesate 
aproape exclusiv cu maşina, având arii de deservire supralocale (oraşul şi localităţile din jur). 

5. Conservarea, în zona centrală şi pericentrală a oraşului, a incintelor industriale abandonate sau subuti-
lizate, pe fondul stagnării lor economice sau chiar al falimentului. Operaţiunile răzleţe de refuncţionalizare a 
fondului construit industrial sunt în general lipsite de un cadru planificativ coerent şi de corelare cu evoluţia 
zonelor în care se află şi nu reuşesc să valorifice potenţialul terenurilor în favoarea dezvoltării oraşului.

6. Multiplicarea presiunilor investiţionale asupra terenurilor aflate în extravilan, având ca efect extinderea 
fragmentară a limitei intravilan, cel mai frecvent sub formă de trupuri izolate. Între 1999 şi 2007, suprafaţa 
intravilan a crescut ca rezultat al acestor operaţiuni cu 34 ha. Deşi un fenomen restrâns în comparaţie cu 
situaţii similare din România, disoluţia oraşului în cadrul natural are, pe termen mediu şi lung, importante 
consecinţe negative:

- obstrucţionare unei dezvoltări urbanistice controlate, coerente şi durabile, care asigură calitatea 
vieţii şi drepturile asupra proprietăţii, atât locuitorilor de astăzi ai oraşului, cât şi, în egală măsură, 
generaţiilor viitoare. Din acest deziderat decurge necesitatea asigurării resurselor de teren pentru 
perspective de timp care depăşesc termenul de valabilitate al actualului PUG, acela de 10 ani;
- neviabilitatea extinderii reţelei stradale şi a reţelei de infrastructură edilitară pentru zonele noi, prin 
prisma raportului cost-beneficiu la nivelul investiţiilor din bugetul public;
- neglijarea investiţiilor în zonele din interiorul oraşului, astăzi părăsite sau utilizate inadecvat, dar 
care au avantajul economic al pre-existenţei echipărilor edilitare şi al acceselor stradale asigurate
- consumul ineficient al suprafeţelor exploatabile agricol în zona periurbană Sibiu, necesare în 
vederea susţinerii economiei agrare;
- ameninţarea şi fragmentarea cadrului natural al municipiului, principal susţinător al calităţii eco-
logice a vieţii în oraş;
- amplificarea volumului de trafic auto în oraş, prin lungirea excesivă a traseelor între centru şi 
cartiere, şi creşterea la nivel local şi regional a emisiilor cu efect de seră;
- imposibilitatea asigurării calităţii vieţii în oraş, prin rezervarea suprafeţelor necesare pen-
tru realizarea arterelor de trafic, a infrastructurii edilitare, a dotărilor şi echipamentelor publice 
(sănătate,învăţămînt, spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă, etc. 

7. Sibiu şi comunele limitrofe au avut evoluţii teritoriale autonome, fără ca strânsele interdependenţe de 
tip economic, social, ecologic şi infrastructural să se reflecte suficient în dezvoltarea spaţială sau în plani-
ficarea acesteia. Disfuncţiunile şi potenţialul conflictual cel mai ridicat apare, în acest sens, în zona Valea 
Săpunului, unde continuarea extinderii haotice a comunei Şelimbăr riscă să afecteze pe termen lung cali-
tatea locuirii pe ambele maluri prin:

- suprasolicitarea reţelelor edilitare ale municipiului, în mod special cele de apă-canal care 
alimentează comuna Şelimbăr;
- în condiţiile ocupării progresive a malului nordic cu construcţii de-a lungul întregii văi, dispare 
un potenţial foarte valoros pentru satisfacerea gravului deficit de spaţii verzi la nivelul cartierelor 
Hipodrom IV, Hipodrom I şi Vasile Aaron (cea mai mare concentratie de locuinţe din oraş). Dez-
voltarea previzibilă a unor zone rezidenţiale pe malul sudic (Şelimbăr) accentuează nevoia pentru 
spaţii verzi pe latura de sud a oraşului şi a unei centuri vegetale de separaţie între Sibiu şi noile 
cartiere. Trebuie precizat că în interiorul cartierelor de blocuri, rezervele de teren disponibil pentru 
satisfacerea nevoii de spaţii vezi sunt aproape inexistente, dată fiind densitatea constructiilor si 
criza locurilor de parcare. Cota spaţiilor verzi raportate la locuitor în cartierul Vasile Aaron este de 
sub 2 mp, în condiţiile în care, la nivelul întregului oraş acestea vor trebui să atingă 26 mp.    
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2.1.5. Principalii indicatori ai dezvoltării comparaţi cu localităţi similare din 
ţară şi din străinătate
Indicele de specializare economică al unei regiuni arată gradul de specializare într-un anumit sector 
economic, măsurând raportul dintre ponderea sectorului la nivel regional şi cea la nivel naţional, pondere 
măsurată în termenii populaţiei ocupate. Regiunea Centru avea, în 2004, cel mai ridicat indice de 
specializare industrială, fiind urmată îndeaproape de Regiunea Vest. 

Sibiul menţine caracterul industrial al Regiuii Centru, înregistrând, după Braşov, cel mai ridicat indice de 
specializare industrială din Regiunea Centru în anul 2004. Comparativ cu alte oraşe din Transilvania, Sibiul 
a avut de-a lungul timpului multiple funcţiuni economice: împreună cu Braşovul a fost cel mai important 
centru comercial al Transilvaniei. În acel moment, procesul de restructurare a industriei grele (din intervalul 
1997-2004) nu era încă încheiat, aceasta cauză determinând încetinirea ritmului de creştere economică. 

Investiţiile care au impulsionat revigorarea acestui sector începând cu anul 2003 s-au concentrat în insti-
tuirea de parcuri industriale, axate în special în industria prelucrătoare, atât pe teritoriul municipiului Sibiu 
cât şi în zonele limitrofe.
Situaţia parcurilor industriale este descrisă în Planul de dezvoltare al regiunii Centru pentru 2007-2013 şi 
prezentată mai jos în tabelele ce descriu “numărul parcurilor industriale, stiintifice, tehnologice, turistice si 
de agrement autorizate la data de 31.01.2007” şi “evoluţia numărului de întreprinderi, a cifrei de afaceri şi 
a numărului mediu de salariaţi” în judeţele în care au fost autorizate parcuri industriale. 
Zonele industriale din zona periurbană Sibiu sunt Zona Industrială Vest Sibiu deschis în 2003 şi având 
peste 115ha, Zona Industrială Est Sibiu, Parcul Industrial Şura Mică deschis în 2004 şi având 98ha, Par-
cul Industrial Şelimbăr deschis în 2005 şi având 96ha şi alte două pentru care se întocmesc momentan 
documentaţii: Parcul Industrial Mârşa – Avrig, ce se doreşte a fi primul parc industrial ce foloseşte energie 
regenerabilă, de aproximativ 100ha şi Parcul Industrial Talmatech, Tălmaciu. 

Profilul dominant al municipiului Sibiu este prezentat detaliat in capitolul 2.3.1. 



PUG Sibiu 2009 ▪ Memoriu General ▪ ▪ Stadiul actual al dezvoltării urbanistice ▪_41

2.1.6. Exigenţe ale strategiei de dezvoltare şi prezentarea domeniilor care 
presupun intervenţii prioritare

Obiectivele documentelor strategice elaborate anterior PUG sunt prezentate în Cap. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
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2.2. RELAŢIILE îN TERITORIU

Municipiul Sibiu face parte dintr-o serie de sisteme administrativ-teritoriale: Regiunea de dezvoltare Cen-
tru, Judeţul Sibiu şi Zona Periurbană Sibiu (în studiu), ocupând în fiecare dintre acestea un loc de baza prin 
“poziţia geografică, locul în ierarhia urbană a ţării, posibilităţile oferite de cadrul natural, raporturile dintre 
oraş şi centrele de ordin secundar, populaţia şi aşezările”. (PATZ, faza 1, pg. 44)

Spaţiul judeţului Sibiu este influenţat de două componente suprateritoriale importante: sistemul de relaţii 
între polii regionali şi cel al coridoarelor de comunicaţie şi transport.

Sibiul, reşedintă de judeţ şi municipiu de rang 2 în reţeaua de municipii şi oraşe a României conf. Legii nr. 
351/2001, situat la 45º48’ latitudine nordică, 24º29’ longitudine estică se află la distanţe aproximativ egale 
de punctele de trecere a frontierei. 

Municipiul Sibiu, alături de oraşul Cisnădie şi comunele: Şura Mica, Cristian, Poplaca, Răşinari, Şelimbăr, 
Şura Mare stau la baza studiului pentru instituirea Zonei Periurbane Sibiu, zonă dezvoltată în zona 
depresionară Sibiu. Reţeaua de localităţi este foarte bine dezvoltată în zona periurbană şi se bazează, în 
primul rând, pe elementele de infrastructura majoră de comunicaţie şi transport, realizate sau în curs de 
realizare, pe care le vizează şi dinamica economică a reţelei de localităti a judeţului. 
În prezent există lipsa unei strategii de coordonare între aceste unităţi administrativ-teritoriale. 

Un exemplu se referă la relaţia cu Şelimbăr, în prezent dezavantajoasă pentru municipiul Sibiu deoarece: 
- Latura sudică a municipiului Sibiu concentrează cele mai dense şi mai mari zone de locuinţe din 
Sibiu şi, prin aceasta o mare parte a populaţiei. Cartierele Hipodrom I,II, III, IV şi Vasile Aaron sînt 
deficitare în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea spaţiilor şi dotărilor publice: străzi, locuri de 
parcare, spaţii verzi, locuri de joacă, zone de agrement, dotări de învăţămînt preşcolar şi şcolar, 
alte servicii publice etc. Odată cu creşterea nivelului de trai al populaţiei, acest necesar, exprimat 
în metri pătraţi pe cap de locuitor continuă să crească. Vasile Aaron dispune la ora actuală de 
un cuantum de mai puţin de 2mp de spaţii verzi pe cap de locuitor, în condiţiile în care media 
europeană (intrată în vigoare şi în legislaţia din România) prevede 26mp.
- Avînd în vedere densitatea construită a acestor cartiere, rezervele de teren disponibile pentru 
satisfacerea în viitor a necesarului descris sînt extrem de reduse în interiorul lor. Singura rezervă 
semnificativă de teren aflată pe teritoriul municipiului Sibiu este malul nordic al Văii Săpunului, un 
spaţiu destinat a funcţiona ca un parc în planurile iniţiale de sistematizare ale cartierelor de blocuri. 
Această fîşie valoroasă este ocupată punctual de construcţii recente şi face parţial obiectul unor 
demersuri de retrocedare funciară.
- Limita de sud a zonei intravilan Sibiu coincide cu limita de sud a teritoriului administrativ Sibiu 
în lungul albiei pîrîului Săpunului. Cu alte cuvinte cele două maluri ale apei fac parte din unităţi 
administrative şi planificative diferite.
- În ultimii ani, suprafaţa edificată a comunei Şelimbăr s-a extins cu precădere spre nord. Pe unele 
segmente ale graniţei administrative cele două localităţi s-au contopit. Deşi constituie de facto un 
singur corp urban, Sibiu şi Şelimbăr continuă să facă obiectul unor planificări distincte şi paralele.

Pentru a corela dezvoltarea celor două, trebuie inlăturat riscul de agravare a disfuncţionalităţilor în zonele 
de graniţă a teritoriilor administrative Sibiu – Şelimbăr. 

Un factor important în zonă îl constitue localitatea Păltiniş – aflată în administrarea Municipiului Sibiu şi 
pe teritoriul comunelor Cristian, Poplaca şi Răşinari. Localitatea are o dezvoltare haotica care trebuie 
coordonată cu strategia municipiului, în primul rând prin clarificarea situaţiei regimului juridic al terenurilor, 
coordonarea administrativă şi actualizarea evidenţei cadastrale a acestor unităţi administrativ - teritoriale 
ce deţin terenuri în Păltiniş. 

SIBIU
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Cadrul natural. Zone cu potenţial turistic
Zonele valoroase cu potenţial turistic semnificativ în oraş şi în împrejurimi, cu relevanţă pentru poziţia Mu-
nicipiului Sibiu în cadrul sistemelor amintite, sunt reprezentate de următoarele elemente:

- Elementele de interes peisagistic, ecologic şi ştiinţific precum: parcurile naturale Dumbrava Sibi-
ului şi Cindrel, calcarele cu hippuriţi de la Cisnădioara, rezervaţiile naturale Dealul Zachel;
- Elemente de patrimoniu natural, cultural, urbanistic, care beneficiază de un patrimoniu arhitectural 
- istoric şi care fac parte din diverse trasee turistice sunt: zona istorică centrală a oraşului Sibiu, 
candidată pentru a fi înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial şi toate localităţile limitrofe municipiului 
Sibiu (Cisnădie, Răşinari, Poplaca, Cristian, Şura Mare, Şura Mica). Elementele specifice acestor 
centre săseşti sunt reprezentate de structura topografică aproape neschimbată, reţeaua regulată 
de străzi, şi numeroase monumente, majoritatea de tipul bisericilor fortificate.
- Zone de interes turistic şi recreativ, care pun în valoare un element de cadru natural important: 
zona montană de interes Păltiniş în munţii Cibinului, care în lipsa unor strategii administrative şi de 
dezvoltare nu va avea şanse de afirmare pe piaţa turismului montan; munţii Făgăraşului.

Reţeaua hidrografică 
Zona municipiului Sibiu este situată în bazinul hidrografic Olt. Teritoriul municipiului este străbătut de râul 
Cibin, afluent al râului Olt, cu un bazin hidrografic care măsoară 2300kmp. Afluenţii Cibinului sunt: de 
stânga Ruscior şi Hârtibaciu şi de dreapta Sad, Cisnădioara. Pârâul Trinckbach şi Săpunului taie longitudi-
nal terasa Cibinului după care confluează la nivelul luncii acestuia. 
Detalierea situaţiei reţelei hidrografice este prezentată detaliat în capitolul 2.9. Probleme de mediu. Situaţie 
existentă şi disfuncţonalităţi. 

Zone de risc natural
Zonele marcate în părţile desenate PUG Sibiu au fost preluate din următoarele surse, ele neavând ca bază 
hărţi de risc actualizate: 

- Zone inundabile: Primăria Muncipiului Sibiu, Serviciul Protecţie Civilă şi PSI - Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor la nivelul Muncipiului Sibiu, 2008;
- Zone cu risc de alunecări de teren: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Cen-
trul de Cercetări de Ecologie Aplicată - Studiul de fundamentare în domeniul mediului al Planului 
Urbanistic General al municipiului Sibiu, 2008;
- Zone de protecţie sanitară: OG nr.536/1997, HG 930/2005, L 107/1996.

Pentru o buna corelare, Administraţia Locală trebuie să elaboreze în cel mai scurt timp hărţi complete ale 
zonelor de risc natural pentru municipiul Sibiu.

Reţeaua de căi de comunicaţii şi transport
Prin analiza reţelei de căi de comunicaţie şi transport s-a urmărit evidenţierea accesibilităţii municipiului 
Sibiu la reţeaua majoră de transport naţional şi internaţional. Aşezarea centrală în teritoriul naţional şi situ-
area pe drumuri importante fac din municipiul Sibiu un loc bun pentru dezvoltarea economică şi socială. 
Reţeaua de căi de comunicaţie şi transpot este compusă din: căi rutiere, căi feroviare, căi aeriene, trans-
port combinat.

Reţeaua de căi rutiere
Poziţia strategică centrală a Regiunii Centru a favorizat crearea şi dezvoltarea unei bune structuri de 
drumuri şi reţeaua feroviară prin care sunt legate la nivel regional centre precum Braşov şi Târgu Mureş, 
iar la nivel naţional Bucureşti, Craiova şi Timişoara. 
Principalele căi rutiere internaţionale care străbat Regiunea Centru şi la care se racordează municipiul 
Sibiu şi care facilitează accesul înspre acesta la nivel naţional şi internaţional sunt:

1. autostrada Nădlac - Arad -Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Slobozia 
– Constanţa - cu ramură Sibiu Braşov Bucureşti (parte din Coridorul paneuropean de transport 
multimodal IV: Dresda/ Nürenberg - Praga – Viena/ Bratislava - Budapesta - Arad - Bucureşti 
– Constanţa/ Craiova - Sofia – Salonic/ Plovdiv – Istanbul);
2. E 60 Borş - Cluj-Napoca - Târgu Mureş - Braşov - Ploieşti - Bucureşti - Slobozia - Constanţa;
3. E 68 Nădlac - Arad - Deva - Sebeş - Sibiu - Braşov;
4. E 81 Giurgiu – Bucureşti – Piteşti – Sibiu - Cluj Napoca - Satu Mare - P. Frontiera Halmeu;
5. E 574 Piteşti - Braşov - Bacău. (conform PATZ Periurban Sibiu)

Legătura municipiului Sibiu la căile rutiere internaţionale care nu-l străbat se poate face prin: 
1. drumul expres Sibiu - Fagăraş va asigura legătura rapidă vest - est între autostrada Nădlac 
– Constanţa şi E 60, care trece în partea de nord - est a judeţului; 
2. drumul expres Sibiu - Mediaş - Sighişoara - Odorheiu Secuiesc – Miercurea-Ciuc, va asigura 
legătura rapidă sud - nord între autostrada Nădlac – Constanţa şi autostrada Transilvania.
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Zona de relaţii intense între localităţile urbane, având ca centre polarizatoare municipii cu rol de dinamică regională
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Reţeaua de drumuri naţionale la care se conecteaza municipiul Sibiu cuprinde şi:
1. două trasee de drumuri europene: E 68 (DN 1) şi E 81 (DN 7);  
2. un traseu de drum naţional principal: DN 14 Sibiu - Sighişoara. (conform PATZ Periurban Sibiu)

Aşezarea centrală a judeţului Sibiu îl situează pe două coridoare importante care asigură legături cu toate 
zonele României, precum şi legături internaţionale. Judeţul Sibiu urmăreşte, pe termen lung, politicile de 
realizare a infrastructurilor tehnice de comunicaţie şi transport de pe acestea, politici formulate în cadrul 
documentaţiilor PATJ, PATZ. 
Prin construirea autostrăzii de pe coridorul IV paneuropean care va integra centura ocolitoare a Sibi-
ului, teritoriul municipiului Sibiu va fi influentat pozitiv datorită creşterii accesibilitătii dinspre şi înspre căile 
internaţionale şi de viteză. Traficul greu ce afectează în prezent infrastructura oraşului va fi preluat de 
asemenea de ocolitoare, eliberând infrastructura internă a oraşului. 

Reţeaua de căi feroviare
Principalele linii de cale ferată convenţionale, care deservesc municipiul Sibiu sunt:

- magistrala 200: Braşov – Podu Olt  – Sibiu – Vinţu de Jos – Deva  – Arad – Curtici (cale ferată  
parţial dublă, neelectrificată pe sectorul Ucea – Podu Olt – Sibiu – Vinţu de Jos)
- linia 204: Sibiu – Agnita (cale ferată simplă, neelectrificată pe sectorul Sibiu – Agnita şi sectorul 
Cornăţel – Vurpăr)
- linia 208: Sibiu – Copşa Mică (cale ferată simplă, neelectrificată pe sectorul Sibiu – Copşa Mică)

Reţeaua de aeroporturi
În regiunea Centru funcţionează două aeroporturi, la Sibiu şi la Târgu Mureş, un al treilea urmând a fi 
construit la Braşov. Aeroportul de pe teritoriul municipiului Sibiu funcţionează pentru transportul de călători 
şi marfă. 
Pentru pregătirea primirii vizitatorilor Sibiu - capitală culturală europeană – 2007, în 2006 au început lucrãri 
de modernizare şi extindere a aeroportului, lucrări finalizate în 2008. În 2006, conform informaţiilor de pe 
site-ul Regiunii de dezvoltare Centru, aeroportul Sibiu era al 6-lea aeroport din ţară în ce priveşte traficul de 
pasageri şi al 5-lea în ceea ce priveşte traficul de mărfuri. Numărul persoanelor care au tranzitat Aeroportul 
Sibiu aproape s-a dublat în 2007 faţă de anii precedenţi, de la 70.000 la aproximativ 150.000 la finalul lui 
2007. În prezent, aeroportul este extins, are capacitatea de a opera aeronave de mari dimensiuni şi o serie 
de companii low-cost opereaza de pe acesta. 

Transport combinat
România este parte semnatară a Acordului European privind marile linii de transport combinat şi instalaţii 
conexe (AGTC). La Sibiu şi Mediaş funcţionează câte un terminal de transport combinat de mărfuri. Dez-
voltarea transportului combinat constite o prioritate a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă.  

Alte elemente de infrastructură de importanţă regională
Zona spitaliceasca – Poplaca
La ieşirea din Sibiu spre Poplaca, în zona poligonului militar este prevazută dezvoltarea unui nou spital 
clinic de urgenţă cu o capacitate aproximativă de 462 paturi. Relocalizarea unor spitale aflate în oraş va 
permite pe de o parte, dezvoltarea unui centru spitalicesc regional şi, pe de alta, utilizarea terenurilor 
rămase vacante în oraş pentru amplasarea unor dotări de interes public în acele zone.
Rampa deşeuri Cristian 
Colectarea deşeurilor la nivelul Zonei Periurbane Sibiu se realizează începând cu 2007 în singura groapă 
ecologică din zonă, cea din Cristian. 
Staţie epurare apă de la Bungrad
Aflată pe teritoriul administrativ al comunei Şelimbăr, zona de deversare a apelor uzate menajere şi indus-
triale, inclusiv staţia aferentă de epurare a apei de la Bungrad reprezintă o zonă de importanţă tehnico- 
edilitară pentru Zona Periurbană Sibiu. 
Transportul public intercomunal
Principalele societăţi de transport care-şi desfăşoară activitatea pentru a asigura legătura între Sibiu şi 
zonele limitrofe sunt TURSIB şi TRANSMIXT. Printre aceste trasee se numără şi linia de tramvai între Sibiu 
şi Răşinari.
Transportul public cu trenul orbital
În 2007 a fost iniţiat, de către un grup de lucru constituit în cadrul Clubului Economic German (DWS), un 
proiect care să relanseze transportul public din şi în jurul Sibiului pe căile ferate care sunt folosite pentru 
transportul de marfă sau care sunt nefolosite. Soluţia oferă o alternativă la transportul rutier pe distanţe 
scurte care nu implică costuri şi timpi foarte mari pentru implementare. Prima legătură de acest gen va fi 
între Zona Industrială de Vest şi Cisnădie pe următorul traseu: Bricomat – Aeroport - Gara Turnişor - Gara 
Sibiu - Vasile Aaron - Şelimbăr - Cisnădie.
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2.3. NIVEL DE DEzVOLTARE ECONOMICĂ

2.3.1. Profilul economic al teritoriului şi localităţilor componente, pe baza 
principalelor activităţi economice şi a potenţialului natural
Până la sfârşitul sec. al XIX-lea economia Sibiului era determinată de întreprinzătorii mici şi mijlocii. În 
partea de nord-vest şi de vest a Transilvaniei au apărut primele activităţi industriale, datorită iniţiativelor şi 
investiţiilor cu capital maghiar şi austriac. În partea de sud a Transilvaniei, în zona Sibiului, industrializarea 
s-a realizat prin fuziunea (funcţională şi financiară) micilor întreprinzători (meşteşugari). Deşi în marile 
oraşe s-a optat pentru dezvoltarea masivă a marilor platforme industriale, punctele de producţie ale Sibiului 
erau structurate în instituţii mici şi mijlocii, ceea ce s-a dovedit a fi un avantaj în perioada post-socialistă. 
Datorită acestei structuri zona Sibiului a fost scutită de concedieri în masă, iar renovarea şi restructurarea 
punctelor de lucru a presupus mai puţine eforturi.

Domeniile economice în care activează momentan populaţia ocupată a oraşului sunt cele reprezentate de 
Tabelul nr. 32, extras din capitolul 2.4. Populaţia - structura ocupaţională a populaţiei. Domeniul cumulat 
al serviciilor oferă cam 42.5% din totalul locurilor de muncă din oraş, industria prelucrătoare oferă în jur 
de 37%, comerţul aproximativ 14% şi construcţiile 6,5%. Aşa cum se conturează structura ocupaţională a 
municipiului, ea se îndreaptă spre o structură bazată pe economia serviciilor, inclusiv a celor educaţionale, 
medicale, administrative, financiare, de transport şi logistică şi a celor de ospitalitate/ turism. 

Profilul industrial, logistică, servicii tehnice 
Sibiul e un oraş cu caracter industrial accentuat. Industria, în ansamblul ei, e moştenirea epocii comuniste; 
unele întreprinderi continuă o tradiţie mai veche, prea puţin evidentă în realitatea actuală, iar investiţiile 
noi se orientează spre producţia de componente pentru industria automobilelor, logistica si ambalaje, in-
dustria alimentară, a confecţiilor textile, comerţul, serviciile si productia meşteşugărească, dar şi industria 
electronică şi tehnologia informatică. Industria reprezintă ramura care contribue cel mai mult la dezvoltarea 
economică a judeţului. „din punct de vedere al tipologiei activităţilor, al cifrei de afaceri, al numărului de 
firme de profil şi al numărului mediu de salariaţi, municipiul Sibiu este cel mai mare şi mai puternic centru 
industrial, iar mediul urban adună 96,05% din forţa de muncă din industrie, de 30 879 persoane, 94,55% 
dintre acestea activează în industria prelucrătoare.” (PATZ, faza 1, pg 86) 

Zonele industriale majore ale Sibiului sunt reprezentate de Zona Industrială Vest şi cea de Est. 
Presiunea investiţională face necesară definirea unei strategii de dezvoltare coerente pentru zonele in-
dustriale ale municipiului Sibiu, pentru a contracara riscuri legate de o utilizarea ineficientă, extindere 
necontrolată şi probleme de trafic în zonă.
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Profil terţiar - bancar, financiar, comercial
Sibiul a devenit începând cu 2000 un centru regional de servicii, unde îşi au sediul numeroase societăţi 
de prestări de servicii din domeniul bancar, al asigurărilor de stat sau private şi diverse instituţii publice. 
Oraşul Sibiu dispune, de asemenea, de un potenţial uman cu o calificare înaltă si de mâna de lucru la 
costuri convenabile. 
Viaţa economică este susţinuta intens de actorii locali de pe piaţa muncii: agenţii economici, Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură, Bursa Monetar - Financiară şi de Mărfuri, Agenţia Judeţeană de Ocupare 
a Forţei de Muncă. 
Bursa Monetar - Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS) a fost înfiinţată în 1994. Împreună cu Bursa de 
Valori Bucureşti reprezintă  singurele Burse care funcţionează în România. În 1997 Bursa din Sibiu a deve-
nit prima bursă futures şi de opţiuni din ţara, jucând un rol important în cadrul economiei de piaţă româneşti 
prin oferirea unor instrumente pentru managementul riscului.  

Profilul turistic
Turismul este o altă direcţie susţinătoare a economiei Sibiului. Sibiul beneficiază de un important potenţial 
de dezvoltare bazat pe: 

- poziţia geografică – în centrul României, cu legături rutiere, feroviare, aeriene în toate direcţiile.
- un patrimoniu istoric şi urbanistic excepţional, reprezentat de oraşul istoric ce a supravieţuit tim-
pului practic nealterat, candidat pentru a  fi înscris în Lista Patrimoniului Mondial şi care reprezintă 
un element de atractivitate la nivel internaţional.
- un patrimoniu rural deosebit în teritoriul regional reprezentat prin structurile istorice ale satelor 
săseşti, ca şi prin numeroasele monumente istorice, majoritatea de tipul bisericilor fortificate – 
patrimoniu foarte divers şi prin multiculturalitate.
- oportunităţi pentru turismul montan, datorită proximităţii Carpaţilor Meridionali – masivul Făgăraş, 
localitatea Păltiniş în munţii Cibinului, etc.
- o tradiţie culturală semnificativă.
- o infrastructură interesantă pentru întâlniri, congrese, conferinţe, simpozioane, spectacole de 
diverse tipuri, expoziţii, reprezentată prin instituţii şi săli adecvate, grupate pe un areal urban re-
strâns, în ambianţa deosebită a oraşului istoric.

Profilul universitar
Învăţământul superior este în plină expansiune, având aproape 30 000 de studenţi şi devenind un factor 
important de dezvoltare economică prin aportul net de substanţă economică. Patru universităţi (Universi-
tatea Lucian Blaga, Universitatea Alma Mater, Universitatea Româno-Germană, Universitatea Creştina 
Dimitrie Cantemir) îşi concentrează activitatea în muncipiul Sibiu, evoluţia numărului de studenţi în ultimii 
zece ani fiind indicată în tabelul următor. 
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2.3.2. Indicatori ai dezvoltării, comparaţii şi estimări

Înainte de declanşarea crizei economice, şomajul în oraşul Sibiu era printre cele mai scăzute din Româ-
nia, cu mult sub media pe ţară, aceasta datorându-se boom-ului economic din perioada 2000-2007. Prin 
oportunităţile pe care le oferea, Sibiul se transformase într-un adevărat magnet pentru forţa de muncă 
calificată din apropierea oraşului. Dinamica economiei şi potenţialul de dezvoltare existent au condus la o 
scădere a ratei şomajului la nivelul oraşului Sibiu de la 20% în anul 2000, la 4% în anul 2006. 

Aceeaşi dinamică se observă şi prin analiza statisticilor la nivelul judeţului Sibiu: acestea arătau la sfârşitul 
anului 2007 rata şomajului de 3,6%. Creşterea a continuat şi în mai 2008, rata şomajului era 2,5%, una 
din cele mai scăzute procente în ţară. În contextul crizei economice, momentan (mai 2009) rata şomajului 
a crescut la 5,7%. În număr de şomeri la nivelul judeţului se observă creşterea la 10 500 persoane de la 4 
500 persoane în aceeaşi perioadă de timp. Dintre acestea, 4 400 persoane sunt în oraşul Sibiu (41,9%).

Creşterea economică înregistrată de Sibiu se reflectă şi în produsul intern brut PIB pe cap de locuitor 
înregistrat la nivel de judeţ. 
Cifra de afaceri a firmelor din Sibiu a crescut in 2007 faţă de anul 2006 cu 156% şi peste 5.100 din totalul 
de firme înregistrasera la acel moment profit.
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2.3.3. Relaţia cu obiectivele strategice ale dezvoltării 
Obiectivul strategic al dezvoltării extras din PATJ Sibiu este cel referitor la Zonificarea teritoriului şi structura 
ativităţilor: “o structură de utilizare a solului echilibrată şi adaptată necesităţilor economiei judeţene, care 
asigură utilizarea judicioasă şi protecţia resurselor naturale”, şi având următoarele direcţii:

“d4.1 - consolidarea structurilor de activităţi ale sectorului primar – agricultură, piscicultură, 
silvicultură, industrie extractivă – prin asigurarea terenurilor destinate acestor funcţii economice.  
d4.2 - asigurarea suprafeţelor necesare zonelor destinate funcţiilor secundare prin extinderea in-
travilanelor şi reconversia activităţilor neperformante care ocupă importante resurse funciare.
d4.3 - dezvoltarea structurilor de activităţi ale sectorului terţiar – turism şi dotări publice – prin 
organizarea optimă a zonelor destinate acestor funcţiuni pentru a creşte importanţa turismului în 
economia judeţului.

Observaţiile cu privire la obiectivele strategice ale dezvoltării economice locale extrase din PATZ Periurban 
Sibiu sunt următoarele:
- servicii economice şi sociale: o1. dezvoltarea şi extinderea reţelei de imm-uri

Extinderea acestui sector este semnificativă, datorită multiplelor oportunităţi de finanţare acordate 
Sibiului; dezvoltarea fiind vizibilă în primul rând prin numărul impresionant de IMM-uri din muni-
cipiul Sibiu. Un aspect negativ al acestei dezvoltări îl reprezintă răspândirea aleatoare în oraş, în 
spaţii neadecvate acestui tip de activităţi, şi punând în pericol fondul construit prin neadecvarea 
funcţiunii la spaţiu.  

- turism: o1. modernizarea şi adaptarea bazei turistice la condiţiile traficului turistic prin rentabilizarea 
serviciilor hoteliere şi a celorlalte activităţi legate de turism 

Din 2004 s-au început lucrările la reabilitarea centrului istoric, lucrări finalizate în 2008, prin care s-a 
reabilitat infrastructura, s-a înonit mobilierul urban şi s-au efectuat lucrări de restaurare la clădirile 
istorice. Toate acestea au dinamizat dezvoltarea bazei turistice în oraş. Pe lânga centrul istoric, 
sunt alte zone de interes turistic care nu s-au dezvoltat precum Oraşul de Jos. De asemenea, 
localitatea Păltiniş, în special datorită problemelor administrative, nu are o strategie turistică de 
ameliorare a bazei turistice care să pună în valoare potentialul montan.

 o2. Promovarea şi diversitate în ceea ce priveşte turismul în zona periurbană 
Promovarea turistică în ceea ce priveşte Mărginimea Sibiului este bună; turismul în zona periurbană 
şi în zona judeţului fiind un factor important de dezvoltare economică. În schimb, promovarea 
localităţii montane Păltiniş este deficitară.

 o3. Stimularea cooperării turistice şi asigurarea resurselor umane în turism.
- industria, productia si distribuţia energiei, construcţii: o1. creşterea şi restructurarea zonelor destinate 
activităţilor industriale şi de construcţii. 

Dezvoltarea zonelor industriale în Sibiu s-a făcut controlat, fiind prevăzută în cele două zone in-
dustriale Vest si Est. Zona Vest a luat un mai mare avânt datorită facilităţilor oferite de administraţia 
locală / regimul juridic al terenurilor. Restructurarea zonelor industriale centrale şi din teritoriu se 
desfăşoara încet, câteodată în contradictoriu cu tendinţele de dezvoltare ale oraşului.

O sinteză a obiectivelor de dezvoltare pe economie, piaţa muncii şi turism în viziunea administraţiei locale 
sunt exprimate în „Ghidul de dezvoltare al orasului Sibiu”: 
„municipalitatea intenţionează să promoveze cel mai bun climat pentru întreprinderi şi investitori, să 
întărească colaborarea dintre administraţie şi aceştia, să stimuleze în special imm-urile şi să creeze 
o mai puternică identificare a oraşului cu agenţii economici. Se urmăreşte o legatura mai strânsa între 
reprezentanţii economiei, cei din domeniul cercetării ştiinţifice şi instituţiile cu atribuţiuni în planificarea 
dezvoltării, în vederea constituirii unei reţele pentru a obţine efecte de sinergie. ne dorim o colaborare mai 
bună între Sibiu, ca centru administrativ şi economic, şi celelalte autorităţi din zonă. municipalitatea şi-a 
propus să dezvolte noi forme de colaborare cu alte localităţi pentru extinderea zonelor industriale, zonelor 
de comerţ cu amănuntul, zonelor de locuit, a turismului şi infrastructurii. municipiul Sibiu va lua în viitor 
deciziile politico-economice în contextul planificării regionale. tot în acest context se va înscrie promovarea 
imaginii oraşului.
intenţionăm ca în Sibiu şi regiunea înconjurătoare să stimulăm un turism orientat spre calitate, care, în 
acelaşi timp, să nu afecteze mediul înconjurător. ne propunem să facem în aşa fel încât oaspetii noştri să 
se simtă bine, pentru a-i determina să ramână cât mai mult aici, să revina şi să ducă mai departe faima 
Sibiului. ne propunem să integrăm oferta turistică într-un concept unitar şi să o conectăm la o reţea de 
servicii regionale de înalt nivel. 
intenţionăm să intensificăm marketingul turistic. în acest context includem: punerea în valoare a centrului 
istoric; uşurarea accesului la obiectivele şi monumentele din regiune; punerea în evidenţă şi reintroducerea 
staţiunii Păltiniş în circuitul pieţei turistice locale; planificarea si organizarea de manifestări locale regionale, 
interregionale, naţionale si internaţionale; conturarea unei industrii gastronomice si hoteliere de înaltă cali-
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tate, dublată de un calendar atractiv de evenimente cultural-artistice; dezvoltarea unor noi forme de turism 
ecumenic, ştiinţific, cultural, care să valorifice mai bine condiţiile locale şi regionale.” (extras din „Ghidul de 
dezvoltare al orasului Sibiu”, 2004)

2.3.4. Evoluţia economiei locale în ultima perioadă
După perioada de stagnare economică de după 1989, începând cu anul 2000 se cunoaşte o nouă creştere 
economică, fapt determinat şi de numărul tot mai mare de întreprinzători străini care au ales Sibiul ca loc 
de investiţii. 

Rădăcinile socio-culturale ale minorităţii germane s-au dovedit a fi un potenţial de dezvoltare, reuşind să 
stârnească interesul public; noile forme de cooperare germano - română fiind favorizate, un prim moment 
exemplificator al acestor relaţii fiind începerea activităţii la Sibiu a Consulatului General al Germaniei în 
1990.

Problemele cu care se confrunta Sibiul în anul 2000 erau: o rată a şomajului apropiată de 20%, nevoia 
de reformă a administraţiei locale, lipsa spaţiilor / zonelor industriale şi dinamica redusă de dezvoltare a 
oraşului în domeniul construcţiilor. Eforturile depuse de noua administraţie locală în perioada de după 2000 
au reuşit să atragă numeroşi investitori străini, poziţionând judeţul Sibiu în fruntea clasamentului naţional 
referitor la dezvoltarea economică. În perioada 2000-2006 a crescut numărul societăţilor comerciale cu 
răspundere limitată (SRL) înregistrate la Registrul Comerţului cu 40%, de la 13.600 la 22.000. Aproape 
60% dintre societăţile înregistrate în Sibiu sunt finanţate cu capital străin, provenind în principal din ţări 
precum Germania, Austria sau Elveţia.

Principalele companii cu capital străin care au fost înfiinţate în Sibiu începând cu anul 2000 provin din 
domeniul industriei axându-se atât pe producţie cât şi pe cercetare. Domeniile economice care au întâlnit 
un teren bun de dezvoltare în Sibiu sunt producţia de componente pentru industria automobilelor, domeniul 
logisticii şi ambalajelor, industria alimentară, a confecţiilor textile, comerţul şi producţia meşteşugărească, 
şi mai nou, industria electronică şi tehnologia informatică. 
Tot din anul 2000 şi-au început activitatea companiile cu profil de consultanţă în afaceri. Acest dome-
niu a devenit interesant datorită investitorilor străini care aveau nevoie de consultanţă pentru activităţile 
desfăşurate.

Factorii decizionali în alegerea locaţiei Sibiu de către companiile internaţionale au fost: costurile salariale 
reduse în comparaţie cu piaţa din vest, poziţionarea favorabilă faţă de piaţa de desfacere din Europa 
vestică şi calităţile caracteristice ale cetăţenilor (onestitate, virtute, responsabilitate, incoruptibilitate).
(Date preluate si traduse de s.c. Planwerk s.r.l. din studiul lui Sebastian Kröger: “zwischen Westen und 
Walachei - zur Bedeutung ausländischer unternehmensansiedlungen im Kontext von Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung in Sibiu / Hermannstadt, rumänien”, Hamburg 2007)

Dinamica investiţională recentă pozitivă s-a manifestat în mod special în sectorul industrial, transport şi 
turism, astfel: 

- Sectorul industrial s-a dezvoltat în principal prin intermediul parcurilor industriale. Sibiul a evoluat 
foarte mult din punct de vedere economic în 2003-2004, odata cu apariţia Zonei Industriale Vest, 
iar în prezent se dezvoltă şi în alte zone din judeţ, ramura industrială devenind un element de 
competitivitate regionala.  
- Dezvoltarea turismului s-a manifestat datorită renumelui internaţional obţinut în urma statutului 
de CCE 2007. Tot datorită acestui statut oraşul a devenit şi mai interesant pentru investitori. Atât în 
oraş cat şi în împrejurimi patrimoniul cultural şi natural valoros este bine valorificat economic. 
- În paralel cu aceste două tendinţe oraşul a dezvoltat în continuu infrastructura de transport. Aceasta 
este modernizată sau în curs de modernizare (autostradă, aeroport, cale ferată, tren orbital), fiind 
oportună dezvoltării economice. (vz. căi de comunicaţie, capitolul 2.2. relaţii în teritoriu)

Începând cu 2008, economia locală este afectată de criza financiară internaţională, domeniile care 
înregistrează cele mai mari pierderi şi, în consecinţă, cele mai multe falimente fiind construcţii-imobiliare, 
industria metalurgică şi comerţul cu amănuntul.  La sfârşitul anului 2008, peste 250 de firme sibiene au 
fost declarate falimentare. Situaţia se suprapune pe fondul unui grad ridicat de îndatorare a firmelor şi a 
persoanelor fizice faţă de bugetul local (3.802 de firme executate silit în primele sapte luni ale anului 2009, 
faţă de 3.627 în aceiaşi perioadă a anului 2008).
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Sectorul industrial. Activităţile industriale, cvasi-industriale din Zona Industrială Vest, Zona Industrială 
Est, Zona Industrială mal Cibin, alte unităţi independente.

Activităţile cu caracter industrial şi cvasi-industrial (depozitare, transporturi, etc.) deţin o pondere 
semnificativă ca suprafaţă ocupată în oraş (în corelaţie cu procentul relativ mare de angajaţi în domeniul 
industrial). În multe cazuri, profilul activităţii lor, situaţia economică sau starea clădirilor le face incompati-
bile cu contextul urban în care sunt locate, ele blocând poziţii cheie pentru dezvoltarea de ansamblu a 
oraşului. Pentru unităţile industriale mal Cibin adiacente zonei istorice s a instituit prin PUG 1999 interdicţie 
de dezvoltare, urmând ca acestea să se mute în zonele industriale Vest şi Est. Astfel, dezvoltarea zonelor 
industriale s-a facut controlat, find prevazuta in aceste doua arii. De asemenea, tot atunci s-a instituit 
interdicţia de dezvoltare la unităţile economice din trupul de bază. 

Restructurarea în zonele industriale centrale nu s-a realizat. Neintegrarea pe orizontală, tendinţa de au-
tonomizare a acestora a fost produsul imposibilităţii de coordonare centralizată a cooperării, cu consecinţa 
orientării masive spre realizarea cvasitotalităţii reperelor necesare produsului finit, evident în condiţii de 
ineficienţă economică, precaritate tehnologică şi de slabă calitate. În lipsa restructurării şi retehnologizării, 
consecinţa a fost declinul întreprinderilor în ansamblu.
Parte din resursele astfel eliberate – clădiri, terenuri – ce ar fi trebuit valorificate sistematic în cadrul unui 
proces coerent de restructurare au fost utilizate întâmplător, fără o concepţie clară economică, socială şi 
urbanistică. Acestea ar fi putut fi suportul pentru dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii cu profile foarte 
diverse, în multe cazuri în sectorul terţiar, în corelare cu o restructurare imobiliară şi urbană ce ar fi orientat 
procesul pe calea dezvoltării durabile.

Consecinţa ofertei reduse de locaţii centrale pentru activităţi din sectorul terţiar se manifestă într-o tendinţă 
de migrare a acestora spre periferie, sub atracţia directă a cartierelor de mare densitate. Fenomenul de 
inserţie a serviciilor în zone rezidenţiale aduce, pe de o parte, avantaje: un mixaj benefic locuire – alte 
activităţi şi oferte apropiate de locuri de muncă pentru locuitori. Pe de altă parte însă, aceasta se întâmplă 
în dezavantajul zonei centrale care, sărăcită de oferte, riscă să se dezactiveze ca principală zonă de 
atracţie în oraş şi să se „dizolve” funcţional în cartierele din jur. Nu în puţine cazuri, apariţia noilor activităţi 
în cartiere afectează calitatea mediului rezidenţial.
Suprafeţele industriale pericentrale constitue importante rezerve de teren pentru concentrarea unor poli de 
comerţ/ servicii şi astfel pentru consolidarea şi dezvoltarea centrului oraşului. În acelaşi timp, platformele 
industriale de la periferie oferă posibilităţi de relocare pentru activităţile industriale din oraş, ca şi pentru 
dezvoltarea unor noi activităţi de acest tip.

Zona Industrială Vest
Primaria Sibiu a transformat, în perioada 2003 – 2004, o zonă de la marginea oraşului într-o zonă industrială. 
După instituirea Zonei Industriale Vest, aceasta s-a prezentat ca un teritoriu cu o dinamică deosebită din 
punct de vedere al atragerii investiţiilor străine, terenurile fiind cumpărate în scopul construirii unor unităţi 
de producţie de către firme recunoscute la nivel european. Pentru încurajarea investitorilor iniţial a existat 
o mare receptivitate din partea autorităţilor pentru reducerea taxelor si impozitelor pe clădirile industriale. 
În 2004 zona găzduia 15 firme, iar in 2007, 31 firme întinzându-se pe o suprafaţă de peste 115ha. Valoarea 
investiţiilor directe atrase de Sibiu prin Zona Industrială Vest, înainte de declanşarea crizei economice, s-au 
ridicat la peste 200 milioane euro, iar numărul locurilor de muncă nou înfiinţate a fost de aproximativ 2500.  
În primele patru luni ale anului 2008, producţia industrială a crescut cu 1,8 % faţă de perioada similară a 
anului 2007. Statisticile indică faptul că cea mai mare contribuţie în acest sens o are dezvoltarea Zonei 
Industriale Vest. 

Printre principalele investiţii din Zona Industrială Vest se numără firme străine dar şi firme cu tradiţie, 
româneşti:
SNR ROULMENTS, Grupul Renault: fabrică de rulmenţi pentru cutii de viteză; Franţa
CONTINENTAL AG: hală producţie a componentelor electronice pentru sisteme de frânare; centru de cer-
cetare; Germania
BRAMAC: fabrica productie de tigle si sisteme complete de accesorii pentru învelitori; Austria
GUHRING OHG: fabrica productie si vanzare de scule aschietoare rotative; servicii de reascuţiri şi reaco-
periri scule; Germania 
RUD KETTENFABRIK RIEGER & DIETZ: fabrica productie de lanturi industriale, antiderapante;Germania
POLISANO OHARMACEUTICALS: fabrică de medicamente; Romania
BRANDL: fabrica de piese auto; Germania
TAS: fabrica producatoare de roboti industriali de asamblare; Germania
MEWA, Schalungs-Systeme GmbH: fabrica producatoare de cofraje; Germania
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PHOENIX MECANO PLASTIC: fabrica producatoare de matrite si mase plastice; Elvetia
Zona industrială Est
O altă zonă industrială în dezvoltare în Sibiu este Zona Industrială Est. Oportunitatea dezvoltării acestei 
zone este dată în primul rând de proximitatea autostrăzii aflate în construcţie.
Printre firmele care se numara aici amintim: firma BILSTEIN COMPA, ThyssenKrupp: fabrica producţie şi 
livrare amortizoare, kituri de suspensie; Germania.  

Unităţi independente
Alte firme ce au investit în Sibiu: 
SIFEE - Componente electronice; România
BELLARMA SRL Sibiu - Articole marochinărie; Italia
MAURITZ (Pepiniera MAURITZ) – Pepiniera; Olanda
KUHN TECHNOLOGY Sibiu - Prod. scule şi matriţe auto; Germania
RICCO Michaelis - Fabrică de saune; Germania
ATLANTA IND - Amenajări interioare şi exterioare, confecţii metalice; România
TAKATA PETRI - Producţie airbag-uri; Japonia-Germania
SIRFI – Producţie piese, accesorii şi motoare auto; Italia
BAGGI - Producţie piese auto; Italia
BIOMIN ROMÂNIA  - Producţie premixuri şi concentrate; Austria
SEPHORA IMPEX – Fabrică medicamente; România
LUPO PROD - Prod. Marochinărire; Italia
HARTING - Componente electrice şi electronice; Germania
MARQUARDT -  Prod. aparate, echipamente, materiale electrice şi electronice; Germania
FLARO SIBIU, producator si distribuitor birotica, mercerie, uz gospodaresc, componente pentru industria 
textila si electrotehnica
Industria confecţiilor este reprezentată de firmele MONDEX Sibiu, înfiinţată acum 81 ani şi MONDOSTAR, 
producător de confecţii, producător pentru BASLER & DIGEL şi STRELLSON. 

Turismul 
În zonarea turistică a României, zona munţilor Făgăraş ocupă locul 4, iar zona Sibiului ocupă locul 5, 
această clasificare fiind privită „prin prisma a nouă grupe de criterii (resurse turistice naturale, resurse 
turistice antropice, căi şi mijloace de comunicaţie, baza tehnico- materială turistică, activităţile turistice, 
potenţialul demografic, potenţialul economic, localităţi urbane şi rurale, gradul de poluare şi de degradare 
a mediului)”. (PATZ faza 1 pg. 91)

Turismul montan se bazează pe un potenţial deosebit, atât la nivel local, cât şi regional. El este, însă, 
semnificativ doar în perioada verii în munţii Făgăraşului şi iarna în munţii Cibinului unde se află staţiunea 
Păltiniş; nereuşind astfel să asigure substanţa economică necesară dezvoltării infrastructurii specifice.

Turismul rural şi agroturismul, sunt bine reprezentate în special în satele din Mărginimea Sibiului, dar cu 
perspective de dezvoltare şi în alte localităţi rurale de pe teritoriul judeţului.

Turismul cultural este favorizat de moştenirea istorică deosebită reprezentată de monumente istorice, de 
arhitectură şi artă, muzee, biserici fortificate, arhitectură şi creaţie tehnică populară, tradiţii culturale ale 
minorităţilor.
Acordarea în anul 2004 a titlului de Capitală Culturală Europeană a anului 2007 a dat startul pregătirilor 
pentru reabilitarea Centrului Istoric, a transportului public în comun, a infrastructurii oraşului şi a infrastruc-
turii culturale. Investiţiile făcute pentru modernizarea şi reabilitarea oraşului au fost considerabile.
Programul cultural Sibiu CCE 2007 a reprezentat un prilej de relansare a turismului din Sibiu şi judeţul 
Sibiu. Încă de la începutul anului s-a înregistrat o creştere a numărului de turişti, iar până la sfâşitul anului 
2007 în jur de 1.000.000 de turişti au vizitat Sibiul şi împrejurimile. 95% din hoteluri şi pensiuni au raportat 
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un impact semnificativ şi mare pentru anul 2007. Cel mai mare impact asupra afacerilor s-a înregistrat în 
domeniul Hotelurilor şi Pensiunilor (cu o balanţă netă de 80%), Tour-Operatorilor (76%) şi Transporturilor 
(75%), conform pliantului „Sibiul în cifre” editat de Primăria Sibiu după CCE 2007. 

Aşa cum rezultă din cifrele graficului următor, municipalitatea investeşte foarte mult în infrastructura 
oraşului, încurajează dezvoltarea sa economică şi pune accent pe latura culturală. Conform statisticilor 
la nivel naţional, în anul 2007, turismul în Romania a crescut cu 20% şi cu siguranţă că Sibiul a avut o 
contribuţie reală la această creştere. 
În 2008, numărul turiştilor a fost peste 1 milion, ceea ce a determinat lansarea unei strategii de promovare 
turistică a Sibiului. Sibiul a fost prezent la cele mai prestigioase târguri de turism din Europa, iar eforturile 
au fost răsplătite prin vizibilitatea crescută şi numărul mare de turişti atraşi. 

2.3.5. Disfuncţii
Principalele disfunţii de ordin urbanistic care afectează evoluţia economică:

- infrastructură insuficient dezvoltată pentru servicii (administraţie, sector financiar, afaceri, comu-
nicare, comerţ, turism);
- lipsa accesului direct la reţeaua de autostrăzi în următorii 10 ani;
- există rezerve de suprafeţe în interiorul oraşului în zona fostelor platforme industriale, private, dar 
nu există suprafeţe centrale vacante pe termen scurt pentru servicii şi dotări publice;
- diminuare progresivă a rolului centrului tradiţional al oraşului în favoarea dezvoltărilor de la pe-
riferie, multe dintre ele pe teritoriul Şelimbăr;
- dezechilibru între Oraşul de Sus şi Oraşul de Jos, din cauza multiplelor blocaje din dezvoltarea 
celui din urmă;
- existenţa unor industrii energointensive şi poluante;
- număr mare de IMM-uri care se bazează pe numai pe lohn;
- inexistenţa unei infrastructuri dedicate dezvoltării sectorului IMM, acestea ocupând în principal 
locaţii improprii, rezultate în general din conversia locuinţelor sau a unităţilor agro-industriale deza-
fectate.

Aspecte ale impactului programului Sibiu CCE 2007 în rândul firmelor sibiene

sursa: Sibiul in cifre



PUG Sibiu 2009 ▪ Memoriu General ▪ ▪ Stadiul actual al dezvoltării urbanistice ▪56

2.4. POPULAŢIA
Orice aşezare umană poate fi considerată ca fiind un segment de teritoriu amenajat pentru a crea, 
perfecţiona sau modifica, dar şi conserva condiţii care fac posibilă viaţa socială. 
Orice aşezare umană este un mediu artificial care face posibile acţiunile şi interacţiunile de tip social. 
Prin urmare, beneficiarul nemijlocit al amenajărilor de orice fel din cadrul localităţii este comunitatea locală, 
respectiv oamenii care constituie comunitatea respectivă. O precondiţie necesară existenţei oricărei 
comunităţi umane (şi aşezării umane) este populaţia. În ultimă instanţă, populaţia locală este cea care 
asigură viabilitatea unei localităţi şi, în concluzie, persistenţa ei în timp.

Populaţia este resursa şi factorul cel mai dinamic în cadrul unei localităţi. Schimbările care au loc în cadrul 
localităţii sunt mai ales rezultatul schimbărilor sociale ce afectează comunitatea locală, respectiv populaţia. 
Din aceste motive, orice intenţie de a modifica, într-un sens sau altul, morfologia funcţională a unei localităţi 
trebuie să se întemeieze pe o analiză a structurilor din cadrul populaţiei rezidente.

Prin structuri înţelegem elemente relativ invariante în timp din cadrul populaţiei şi anumite raporturi cantita-
tive dintre aceste elemente. Consecinţa acestor raporturi cantitative este un anumit fel de a fi al populaţiei, 
anumite tipuri de comportamnent, dar şi anumite potenţialităţi şi limite în acţiunea cotidiană realizată de 
populaţia ce face obiectul analizei. Când acţionează social, oamenii joacă seturi de roluri care sunt la rân-
dul lor aferente poziţiilor pe care le ocupă în spaţiul social. Rolurile sociale sunt aşteptări comportamentale 
definite de membrii comunităţii la adresa ocupanţilor diverselor poziţii sociale; sau, altfel spus, sunt sisteme 
de expectanţe definite şi în funcţie de locul unde se întâmplă. Din această raţiune, locul (în sens de locali-
tate sau aşezare umană) are un rol definitoriu pentru expectanţele sociale, sau spus în termeni mai puţin 
academici, locul sfinţeşte oamenii aşa cum oamenii sfinţesc locul. Pentru orice comunitate locul în care 
trăieşte are o anumită semnificaţie, un înţeles. Această semnificaţie influenţează constituirea expectanţelor 
sociale la nivelul localităţii respective. Indivizii se comportă după regulile şi obiceiurile locale; se comportă 
într-un mod specific fiindcă sunt socializaţi într-un habitat specific. Din acest motiv habitatul construit nu 
este doar un cadru artificial, ci un element constitutiv al societăţii la nivel local.
Pentru a înţelege mai bine « spiritul locului » trebuie să cunoaştem elementele structurale ale populaţiei 
rezidente în locul respectiv.

2.4.1. Descriere generală a populaţiei municipiului Sibiu
Municipiul Sibiu este o asezare umana cu o istorie impresionantă. Din epoca modernă (începând de la 
1850), de când avem la dispoziţie date statistice sistematice culese la recensăminte, evoluţia populaţiei 
din Sibiu se prezintă astfel:

În perioada cuprinsă între 1850 - 1900, adică într-un interval de o jumătate de secol, populaţia Sibiului 
creşte de 2,3 ori: de la 12765 la 29577 locuitori. Până în anii 1930, populaţia oraşului mai creşte de 
aproximativ 1,7 ori. Dacă luăm ca an de referinţă, anul 1941, atunci, în comparaţie cu anul 1850, populaţia 
Sibiului a crescut de 4,75 ori. Între 1948 - 1956 populaţia oraşului creşte cu aproximativ 30.000 persoane, o 
creştere de 50% în intervalul de timp menţionat. Într-un secol (1850 - 1956) populaţia Sibiului a crescut de 7 
ori. Recensământul din anul 1966 ne arată că oraşul depăşeşte numărul de 100.000 locuitori. Până în 1977 
populaţia oraşului mai creşte cu 50% in raport cu populaţia din anul 1966. Se pare că din acest moment 
populaţia municipiului se stabilizează în jurul valorii de 150.000 persoane, cu o excepţie, anul 1992 când 
populaţia a ajuns la aproape 170.000 persoane (probabil ca efect al legalizării domiciliului). Dacă luăm ca 
an de referinţă anul 1992 ce se observă în ultimul deceniu este o descreştere a numărului populaţiei. 
Ca un arc în timp, între 1850 - 2002 (150 ani), populaţia Sibiului a crescut de 12 ori. Dinamica evoluţiei 
populaţiei municipiului Sibiu ne arată că dezvoltarea unui oraş este o chestiune de lungă durată. Schimbările 
morfologice, structurale şi calitative ale oraşului sunt în concordanţă cu evoluţia populaţiei. Ritmul de dez-
voltare urbanistică şi funcţională a oraşului este corelat cu ritmul istoric de dezvoltare al populaţiei.
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Datele statistice din 2006 (anuarul statistic al judeţului Sibiu, 2006, Direcţia judeteană de statistică Sibiu) 
ne indică că populaţia municipiului trăieşte pe un areal de 12164 ha, din care 2.485.699 m2 reprezentau 
suprafaţă locuibilă. Densitatea populaţiei în 2006 a fost de 1269,75 persoane pe km2. Suprafaţa totală 
administrativă a municipiului Sibiu de 12.164 ha este neschimbată de mulţi ani (vezi şi fişa localităţii); la fel 
şi infrastructura edilitară.

La ultima acţiune de recenzare a populaţiei şi locuinţelor din România, din anul 2002, în municipiul Sibiu a 
fost înregistrată o populaţiei totală de 154.892 de locuitori.
Această populaţie avea la momentul 2002 următoarea structură pe sexe:

bărbaţi: 47,21%, (73.124)
femei: 52,79%, (81.768 )

Comparativ cu structura pe sexe a populaţiei României, municipiul Sibiu se încadrează în valorile standard 
pentru populaţia din mediul urban (vezi Tabelul nr. 1).

În privinţa categoriilor de vârstă populaţia muncipiului Sibiu a avut în anul 2002 structura din Tabelul nr. 2:

Comparativ cu structurile la nivel judeţean şi naţional se poate observa că ponderea populaţiei municipiului 
Sibiu la categoria de vârstă 0 - 14 ani şi la categoria de vârstă 60+ este sub valoarea pe judeţ şi pe plan 
naţional. Altfel spus: în municipiul Sibiu sunt mai puţini tineri şi persoane în vârstă decât valoriile medii pe 
judeţ şi pe ţară. În schimb la categoria de vârstă 15-59 ani valorile la nivel de municipiu se încadrează în 
media populaţiei urbane din România şi depăşeşte ponderea acestei categorii de vârstă la nivel de judeţ. 
Această diferenţă se explică prin aceea că, populaţia municpiului Sibiu determină structural datele statis-
tice la nivel de judeţ prin factorul de mărime, de concentrare şi centralizare a populaţiei din mediul urban 
la nivel judeţean.

Tabelele nr. 3 şi nr. 4 reflectă structura pe grupe de vârstă a populaţiei municipiului Sibiu. 
Se pot observa schimbările structurale la nivelul grupelor de vârstă dacă comparăm datele recensămintelor 
din 1992 şi 2002. A scăzut ponderea populaţiei din grupele de vârstă de la 0 la 19 ani şi translatarea relativă 
cu un deceniu a celorlate grupe de vârstă. Notabilă este şi creşterea, în anul 2002, a ponderii grupelor de 
vârstă de la 60 de ani şi peste. Este un semn de îmbătrinire a populaţiei municipiului Sibiu într-un deceniu. 
Mai mult îmbătrînirea populaţiei este acompaniată de o feminizare a populaţiei în vârstă de 60 şi peste.

Tabelul nr. 5 ne prezintă structura pe grupe de vârstă a populaţiei municipiului Sibiu, în comparaţie cu 
judeţul Sibiu şi în comparaţie cu situaţia generală în România. 
Abaterile cele mai mari se înregistrează la nivelul populaţiei între 0 - 14 ani şi 65+, precum şi la grupa de 
vârstă 20 - 24 ani. Populaţia municipiului Sibiu este compusă din mai puţine persoane tinere până la vârsta 
de 14 ani şi de mai puţine persoane în vârstă de 65 ani şi peste decât media pe judeţ şi pe ţară. În schimb 
grupa de vârstă 20 - 24 ani este reprezentată la nivelul unei ponderi mai mari decât ponderea judeţeană şi 
cea naţională. Rămâne de găsit o interpretare plauzibilă pentru acest fenomen.

Din tabelul nr. 6 se poate observa scăderea numărului persoanelor dependente în totalul populaţiei mu-
nicipiului concomitent cu scăderea ponderii acestei categorii în populaţia totală a municpiului Sibiu, în 
intervalul de timp 1992 - 2002. Acest fenomen denotă că la ora actuală populaţia are o structură care îi 
permite să fie productivă şi să genereze acumulare de capital, bunuri şi servicii (bunăstare) fără să poarte 
responsabilitatea intreţinerii a unei populaţii inactive.
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În corelaţie cu structura pe vârste se calculează un indicator deosebit de important, şi anume raportul de 
dependenţă (pe vârste). Dacă valoarea indicatorului este subunitară efectele raporturilor de dependenţă 
sunt normale (suportabile) din punct de vedere socio-economic. Dacă valoarea este supraunitară comuni-
tatea respectivă va trebui să apeleze la resurse exogene sau urmează să se reorganizeze în interiorul ei.
În forma sa generală, raportul de dependenţă este raportul dintre populaţia tânără plus cea vârstnică şi 
populaţia adultă. 
În cazul structurii folosite aici avem:   Rd= (P0-14 + P60+)/ P15-59= 46422/ 108470= 0.42

raportul de dependenţă al tinerilor:  Rdt= P0-14/ P15-59= 21411/ 108470= 0.19
raportul de dependenţă al vârstnicilor:  Rdv= P60+/ P15-59= 25011/ 108470= 0.23

Tabelul nr. 7 întăreşte cele spuse mai sus dintr-o perspectivă comparată. Informaţiile pe care le deţinem 
arată clar că raportul de dependenţă generală, la nivelul populaţiei tinere şi la nivelul populaţiei vârstnice 
din muncipiul Sibiu sunt deocamdata net inferioare rapoartelor de dependenţă la nivel naţional. Pe moment 
această structură conferă un avantaj muncipiului Sibiu din perspectiva competiţiei cu alte localităţi.

Tabelele nr. 8 si nr. 9 descriu populaţia pe naţionalităţi (dinamica din perspectiva istorică) şi structura 
confesională a populaţiei (2002) din municipiului Sibiu.
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2.4.2. Evoluţia populaţiei

Sporul natural al populaţiei
Datele tabelului nr. 10 ne indică că, anual, municipiul Sibiu a “pierdut” populaţie, respectiv a înregistrat un 
spor natural negativ. Sporul natural negativ ne indică un comportament reproductiv în diminuare. În aceste 
condiţii numărul deceselor este mai mare decât numărul naşterilor. Prin urmare, biologic, populaţia este în 
scădere. Cauzele sunt multiple şi necesită o nuanţată analiză pentru fiecare caz în parte. Acest trend este 
general pentru întreaga societate românească şi nu reprezintă doar o particularitate locală a Sibiului.

Sporul migrator 
Sporul migrator înregistrat în ultimii ani în municpiul Sibiu este negativ. Mai clar spus: în ultimii ani au decis 
să emigreze din Sibiu mai multe persoane decât au decis să-şi stabilească domiciliul. Volumul şi inten-
sitatea fenomenului migraţional sunt destul de oscilante astfel încât este greu de precizat motivele care 
determină oamenii să decidă în acest mod. De asemenea, contradictorii sunt datele cu privire la stabilirea 
reşedinţei în muncipiu. În comparaţie cu valorile înregistrate în anul 1998 şi 1999, după anul 2000, statis-
tica a înregistrat o scădere a celor cu o şedere determinată în timp. Diferenţele s-ar putea datora mai ales 
deciziei acestor persoane de a-şi legaliza sau nu statutul de flotant în oraş.

În concluzie: trendul de reducere numerică a populaţiei municpiului Sibiu se pare că s-a instalat şi probabil 
va continua în anii următori. Proiecţia demografică realizată de noi va încerca să pună în evidenţă ce se va 
întâmpla în următoarele decenii. (vezi cap. 3.5 al memoriului general PUG)

2.4.3. Situaţia fondului locativ în muncipiul Sibiu
La recensământul din anul 1992 au fost recensate în total 14.330 clădiri cu destinaţia locuire. Dintre aces-
tea, 14.230 au fost clădiri de locuit; restul fiind clădiri cu altă destinaţie sau clădiri cu unităţi de locuit în 
comun, în care se află locuinţe. (Tabelul nr. 13)

În total au fost înregistrate în municpiul Sibiu, în anul 1992 , 55.621 locuinţe, din care:
cu o cameră de locuit 8.616, cu două camere de locuit 26.374, cu trei camere de locuit 15.892,          
cu patru camere de locuit: 4.003, cu cinci camere de locuit: 736. 

Situaţia locuinţelor ocupate la momentul recensării se prezintă conform Tabelului nr. 14.
În stocul de locuinţe din municipiul Sibiu predomină statistic (1992) locuinţele cu 2 camere de locuit. Ele 
reprezintă 47,39% din totalul locuinţelor. Soluţia este una tipică locuirii la bloc.
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În volumul dedicat recensământului din anul 2002, editat de Direcţia judeţeană de statistică se menţionează 
următoarele: “dacă suprafaţa medie a unei camere de locuit în judeţul Sibiu este mai mare decât cea 
înregistrată la nivelul ţării, aceasta conduce la indici calitativ superiori atât în ce priveşte suprafaţa medie 
a unei locuinţe (41,5 mp), cât şi suprafaţa medie ce revine unei gospodării (46,7 mp) respectiv, persoane 
(15,7 mp). toţi aceşti indici calitativi privind dimensiunea unei camere, locuinţe, suprafaţa pe gospodărie şi 
suprafaţa pe o persoană sunt superiori în judeţul nostru, faţă de ţară, cu procente cuprinse între 10,6% şi 
15,6%”. (recensământul populaţiei şi locuinţelor, martie 2002, INS, Direcţia judeţeană de statistică Sibiu, 
vol. judeţul Sibiu, coordonatori: Mureşan, Ioan Mircea; Silaghi, Gheorghe pp. p. 6). 
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În condiţiile reducerii volumului total al populaţiei României după 1990 este clar că, dat fiind relativa 
permanentă a fondului imobiliar, statistic rezultă o îmbunătăţire a suprafeţelor de locuit disponibile.
Valorile acestea superioare sunt de fapt efectul declinului populaţiei înregistrate de muncipiu după 1989. 
Ne referim aici la fenomenul migraţiei interne (orientată spre rural, respectiv alte oraşe din România) con-
comitent cu migraţia externă (mai ales saşii transilvăneni). Un indiciu în acest sens ni-l dă Tabelul nr. 17.

Tot tabelul nr. 17 ne arată situaţia unei resurse urbane al cărei potenţial nu este (încă) utilizat. În municipiul 
Sibiu avem un fond de locuinţe care din varii motive nu este utilizat sau cel puţin aşa au declarat cei care 
au fost întrebaţi la recensământ. Este vorba de locuinţele sezoniere; sau ceea ce s-a declarat a fi o locuinţa 
sezonieră şi nu este vorba de case de vacanţă amplasate, eventual, în Păltiniş. Ceea ce ne atrage atenţia 
este proporţia de peste 95% de neutilizare a acestor spaţii. Poate fi vorba de emigranţi care au menţinut o 
proprietate imobiliară în oraş? O cercetare mai detaliată ar putea oferi o explicaţie acestei observaţii.

În 1992 au fost recensate în total 14330 clădiri cu destinaţia de locuire. Dintre aceste clădiri, 14.230 au fost 
clădiri de locuit. Recensământul din 2002 a înregistrat un total de 14848 de clădiri de locuit. Statistic, într-un 
deceniu, în municipiul Sibiu, s-au construit 518 clădiri cu destinaţia de locuire, adică o creştere cu 3.64%.
Dacă comparăm numărul locinţelor înregistrate la recensământul din anul 1992, respectiv 2002, situaţia se 
prezintă după cum urmează:

În zece ani (1992 - 2002), în municipiul Sibiu au fost construite 2007 locuinţe, o creştere cu 3.60% în 
comparaţie cu anul de referinţă 1992. Observaţiile noastre ne arată că, în societatea din România, explozia 
sectorului rezidenţial începe, mai ales în oraşele de mărimea Sibiului după 2002. La aceasta se adaugă 
faptul că, în ceea ce priveşte datele statistice, nu avem informaţii cu privire la efectul/ efectele produs/e 
asupra dezvoltarii oraşului de statutul de “Capitală Culturală Europeană 2007”.
Ceea se se poate însă afirma este că: volumul, structura, calitatea fondului de locuit din muncipiul Sibiu 
este determinat în continuare de ceea ce s-a construit în oraş mai ales după cel de-al doilea Război Mon-
dial, o perioadă dominată de soluţia locuirii colective, la bloc. De fapt, structural nu s-a schimbat aproape 
nimic faţă de situaţia din 1992 când 62.47% dintre sibieni locuiau la bloc. Peste 90% din clădirile de locuit 
din Sibiu au fost construite până în anii 1980, din care peste 40 % înainte de 1944. (vezi Tabelul nr. 19)

Aproape 96% din fondul locativ al oraşului este proprietate privată. Acest fapt este hotărâtor pentru consti-
tuirea şi funcţionarea pieţei imobiliare în care intervanţia normativă a statului, respectiv a adminitraţiei locale 
este dificilă şi delicată fiindcă condiţionează direct sau indirect opţiunile şi acţiunile politice ale cetăţenilor 
oraşului. Raportul dintre cerere şi ofertă reglementează, în ultimă instanţa, tranzacţiile pe această piaţă. 
Orice imixtiune administrativă poate avea consecinţe în susţinerea politică a cetăţenilor. Până acum se 
pare că modelul ce a funcţionat în România a fost modelul neoliberal, de intervenţie minimalistă a statului 
în chestiunile pieţei. În domeniul construcţiilor de locuinţe este evident că statul s-a retras din calitatea de 
finanţator, investitor şi dezvoltator. Retragerea aceasta a deschis calea iniţiativelor private în domeniul 
construcţiilor de locuinţe. 
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Tabelul nr. 21 ilustrează această tendinţă a fondului locativ. Preluarea iniţiativei este clară mai ales după 
1995 când începe să se constituie treptat piaţa imobiliară (cu dezvoltarea şi maturizarea pieţei de capital, 
pieţei funciare şi a pieţei de construcţii şi materiale de construcţii). Deocamdată rezultatele nu sunt spec-
taculoase şi nici nu vor fi în următorii ani.

Tabelul nr. 22 arata că 91.48% din totalul gospodăriilor din muncipiu sunt alcătuite din până la 4 persoane. 
Structura gospodăriilor populaţiei este dominată de gospodăriile alcătuite din 2 şi 3 persoane. Urmează ca 
pondere aproape egală gospodăriile constituite dintr-o singură persoană şi cea constituită din 4 persoane. 
Gospodăriile constituite din cinci şi mai multe persoane reprezintă mai degrabă excepţia decât regula în 
municipiul Sibiu (şi nu numai în Sibiu).

Pentru planificarea urbană, structura şi tipologia gospodăriilor populaţiei sunt importante fiindcă gospodăria 
este de fapt unitatea de consum de referinţă. Cu o pondere de aprox. 20% în totalul gospodăriilor din 
municipiu, gospodăriile formate dintr-o singură persoană sunt o realitate ce trebuie avută în vedere mai 
ales din perspectiva evoluţiei viitoare a populaţiei. Gospodăriile formate dintr-o singură persoană sunt fie 
gospodăria unor persoane de vârstă tânără (persoane celibatare, divorţate fără copii în întreţinere), fie a 
unei persoane de vârstă înaintată (persoane văduve, eventual persoane celibatare). Nevoile, aşteptările 
şi pretenţiile faţă de oferta de bunuri şi servicii, faţă de calitatea vieţii urbane, a acestui tip de gospodărie 
diferă în funcţie de categoria de vârstă a celor ce constituie gospodăria. Aceste particularităţi trebuie avute 
în vedere şi in elaborarea PUG-ului. Tinerii au pretenţii şi aşteptări diferite în funcţie de status-ul lor social 
(elevi, studenţi sau profesionişti în diferite domenii). La fel de diferenţiate sunt şi condiţiile ce trebuie create 
pentru poulaţia în vârstă din muncipiu.

2.4.4. Capitalul cultural
Capitalul cultural, în forma lui instituţionalizată, se exprimă prin diplomele şi titlurile şcolare prezente la nive-
lul unei populaţii. Diploma şcolară atestă competenţe culturale recunoscute social şi garantate oficial. Prin 
atestarea oficială (instituţională) competenţele culturale devin convertibile în capital economic şi abilitează 
indivizii să ocupe anumite poziţii în structurile economico-sociale şi ale puterii într-un sistem social. De 
asemenea capitalul cultural poate fi investit şi este temeiul relaţiilor sociale la nivelul unei comunităţi locale. 
Altfel spus: capitalul cultural asigură purtătorului profit material, simbolic şi relaţional.

Noi putem analiza capitalul cultural cu ajutorul nivelului de şcolaritate şi instrucţie şcolară.
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Nivelul de pregătire şcolară al populaţiei din Sibiu
La recensământul din anul 2002, în municipiul Sibiu, au fost înregistraţi în total 33.004 de elevi şi studenţi, 
dintre care 16.294 bărbaţi şi 16.710 femei. (Direcţia judeţeană de statistică Sibiu, recensământul populaţiei 
şi locuinţelor, 2002, p. 103)

Gradul de concentrare şi centralizare a populaţiei, în funcţie de nivelul de şcolaritate, este evident în cazul 
municipiului Sibiu. În comparaţie cu judeţul Sibiu, municipiul Sibiu concentrează peste 71% din populaţia 
cu studii superioare, ceea ce denotă o forţa de atracţie mărită a oraşului pentru pesoane care au studii 
superioare. Municipiul absoarbe foarte multe persoane cu un capital cultural cosistent. Reversul acestei 
situaţii este că restul localităţilor din judeţ riscă să rămână fără asemnea populaţie, ceea ce măreşte gradul 
de disparitate faţă de reşedinţa de judeţ, dar concomitent măreşte şi gradul de dependenţă al populaţiei 
judeţului faţă de anumite bunuri şi servicii ce sunt disponibile numai în centrul administrativ.

În anul şcolar 2006-2007 situaţia învăţământului din municipiul Sibiu este cea prezentată în Tabelul nr.24.
La nivelul sistemului de învăţământ domină, atât numeric, cât şi ca pondere în totalul populaţiei şcolare, 
populaţia de studenţi (aproape 49%). De altfel, Sibiul concentrează toată populaţia de studenţi din judeţ.
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Creşterea locului şi rolului invăţământului superior în municpiu este ilustrată şi de dinamica înregistrată de 
acest domeniu din 1999. De la 10,5%, în anul 1999, ponderea învăţământului superior a crescut la peste 
24%, în anul 2007. Această creştere are loc în condiţiile în care ponderea învăţământului primar şi gimnazi-
al scade de la 50% în anul 1999 la în jur de 36% în anul 2007 ca o consecinţa directă a scăderii populaţiei  
de această vârstă şcolară în totalul populaţiei. Ceea ce se mai poate observa este dispariţia învăţământului 
complementar sau de ucenici şi o reducere consistentă a ponderii învăţământului postliceal de specialitate 
şi a învăţământului tehnic de maiştri. Ne putem întreba dacă fenomenul acesta este conjunctural sau de 
durată. Dacă este un fenomen de durată, trebuie elucidat de ce asemenea tipuri de învăţământ nu mai sunt 
reproduse în oraş. Oare nu mai este nevoie de un asemenea tip de pregătire pe piaţa forţei de muncă?
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Structura ocupaţională a populaţiei din municipiul Sibiu
Nivelul de pregătire şcolară este valorificat în domeniul profesional şi ocupaţional de către populaţia 
municpiului Sibiu. Structura ocupaţională a populaţiei este prezentată în tabelele nr. 28 si nr. 29.
Dacă comparăm datele disponibile din anul 1992 şi 2002 putem observa că ponderea populaţiei active 
a scăzut de la aprox. 48% în anul 1992 la 44,29% în 2002. Ponderea populaţiei inactive a crescut de la 
52% în 1992 la 55,7% în 2002. Această schimbare structurală este consecinţa produsă de efectul cumulat 
a două procese demografice: scăderea numerică a populaţiei concomitent cu îmbătrînirea structurala a 
acesteia. Ca ilustrare: ponderea pensionarilor creşte de la 35% în 1992 la 42,3% în 2002. Şi nu e vorba 
doar de creşterea ponderii acestei populaţii în totalul populaţiei ci şi de creşterea ei în valori absolute, de la 
30.936 în 1992 la 36.545 în 2002, o creştere cu 5.609 de persoane (18.13%) în zece ani.

Statutul profesional cel mai frecvent în rândul populaţiei ocupate din muncipiul Sibiu este cel de salariat: 
aproape 95% din totalul populaţiei ocupate din Sibiu a avut acest statut în anul 2002. Este un statut care 
semnalează o dependenţă de locuri de muncă create în oraş fie de investitori privaţi, fie de investiţiile de 
stat. (vezi Tabelul nr. 31)

Domeniile economice în care activează populaţia ocupată a oraşului sunt cele reprezentate de Tabelul 
nr. 32. Domeniul cumulat al serviciilor oferă cam 42.5% din totalul locurilor de muncă din oraş, industria 
prelucrătoare oferă în jur de 37%, comerţul aproximativ 14% şi construcţiile 6,5%.
Aşa cum se conturează structura ocupaţională a municipiului, ea se îndreaptă spre o structură bazată 
pe economia serviciilor, inclusiv a celor educaţionale, medicale, administrative, financiare, de transport şi 
logistică şi a celor de ospitalitate/ turism.

Dacă comparăm structurile ilustrate de datele statistice din Tabelele nr. 33-36, putem observa că tendinţele 
de modificare se manifestă în domeniul comerţului, construcţiilor, transportului şi al depozitării, activităţii 
financiar-bancare, învăţământului, sănătaţii şi asistenţei sociale. Creşterile vizează mai ales domeniul eco-
nomic al serviciilor înţelese în sensul larg al cuvântului. Deocamdată, sfera locurilor de muncă în industrie 
pare stabilă. Probabil că efectele crizei economice vor afecta acest domeniu în viitorul apropiat.
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Trama stradală principală

Căi de comunicaţie feroviare

Drum naţional

Autostrada (centura ocolitoare) în construcţie

Drum judeţean
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2.5. ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV. 
BILANŢ TERITORIAL

2.5.1.Teritoriul municipiului Sibiu
Teritoriul unităţii administrativ teritoriale este cel stabilit prin legea 2/1968 privind organizarea administrativă 
a teritoriului României. 

Teritoriul administrativ se învecinează cu: 
la nord: comuna Şura Mare;
la est: comuna Roşia; 
la sud – est: comuna Şelimbăr, oraşul Cisnădie; 
la sud: comuna Răşinari; 
la vest: comuna Poplaca, Cristian, Şura Mică.

2.5.2.Componenţa teritoriului administrativ 
Teritoriul administrativ este compus din trupul principal, care include Municipiul Sibiu şi din cel al localităţii 
componente Păltiniş.

2.5.3.Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita municipiului Sibiu
Teritoriul administrativ Sibiu are o suprafaţă de 11.884 ha, conform bazei de date topo aflată în posesia 
Primăriei Municipiului Sibiu. 
Teritoriul administrativ Păltiniş are o suprafaţă de 296 ha.
În total, suprafaţă teritoriului administrativ al municipiului Sibiu are o suprafaţă de 12.180 ha.

Bilanţul teritorial s-a făcut respectând destinaţia terenurilor conform codificării din normele tehnice pentru 
introducerea cadastrului general (Ordin MAP nr. 534/ 2001).
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2.6. INTRAVILAN ExISTENT.
BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN ExISTENT
  
2.6.1. Intravilanul existent
Teritoriul intravilan existent a fost stabilit prin PUG 1999 şi extins în perioada 1999-2009 prin intermediul 
documentaţiilor de tip Plan urbanistic zonal.

2.6.2. Caracteristici ale zonelor din intravilan 
Intravilanul existent este compus din 11 trupuri şi localitatea componentă Păltiniş. Cele 11 trupuri au fost 
numerotate după cum urmează:
Trup nr. 1 – Municipiul Sibiu (trup principal) Trup nr. 7 – Liceul agroindustrial
Trup nr. 2 – Viile Sibiului   Trup nr. 8 – Zonă riverană Calea Şurii Mici (1)
Trup nr. 3 – Sitex Dumbrava   Trup nr. 9 – Zonă riverană Calea Şurii Mici (2)
Trup nr. 4 – Fostul depozit de muniţie  Trup nr. 10 – Zonă riverană str. Salzburg (1)
Trup nr. 5 – Locuinţă zona drumul Cisnădioarei Trup nr. 11 – Zonă riverană str. Salzburg (2)
Trup nr. 6 – Zonă riverană DN14

2.6.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent 
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2.7. CIRCULAŢIE ŞI TRANSPORTURI
Pentru analiza situaţiei actuale sunt utilizate concluziile următoarelor studii:

masterplan pentru transport, elaborator WSP Group Bucureşti. Proiectul a fost lansat in anul 2007 si s-a 
derulat in perioada 01 Februarie - 30 Noiembrie 2007. Proiectul se incadreaza in Programul Phare 2004 
si este finantat de catre Uniunea Europeana pentru 85% si de catre Primaria Municipiului Bucuresti pentru 
15% din valoarea totala.
Scopul proiectului este de a defini strategia de dezvolate a sistemului de transport, atat cel public cat si cel 
privat, si a infrastructurii rutiere pana in anul 2027.

Studiu de fundamentare pentru PuG al municipiului Sibiu. Strategia de dezvoltare durabilă a întregului 
oraş, elaborator: SC Planwerk SRL, Cluj, 2004

2.7.1 Concluziile Masterplanului pentru transport

Modelul de transport pentru Municipiul Sibiu
Modelul de transport simuleaza generarea cererii de transport, distributia intre zonele luate in considerare, 
distributia intre modurile de transport, afectarea pe retea si estimarea impactului traficului prin relationarea 
diferitelor elemente care joaca un rol important in fiecare din etapele mentionate. Modelul de transport 
pentru anul de baza este calibrat pe baza relationarii dintre caracteristicile sistemuli de transport, a cererii si 
a parametrilor socio-economici. Factorii socio-economici considerati ca determinanti in generarea traficului 
sunt: populatia, locurile de munca, nivelul de venituri si gradul de motorizare sau disponibilitatea utilizarii 
autoturismului pentru deplasari.
Fiind calibrat pentru anul de baza, cu ajutorul modelului de transport se realizeaza prognozele cererii de 
transport si a traficului pentru fiecare mod de transport in parte prin incorporarea scenariilor de dezvoltare 
care cuprind urmatoarele elemente: 
 - evolutia numarului si structurii populatiei;
 - evolutia locurilor de munca pe sectoare economice;
 - evolutia nivelului de venituri si al gradului de motorizare pentru fiecare categorie a populatiei.

De asemenea, modelul de transport estimeaza impactul dezvoltarii sistemului de transport cum ar fi:
 - cresterea capacitatii de circulatie a retelei rutiere;

- implementarea proiectelor de infrastructura ca de exemplu pasaje sub- si supraterane, 
strapungeri, etc;
- imbunatatirea transportului public, atat prin introducerea de noi rute/linii cat si prin imbunatatirea 
performantei pe rutele/liniile actuale;

 - implementarea sistemelor inteligente de management de trafic;
- masuri de politica fiscala, cum ar fi accesul pe baza de taxa in zona centrala si tarifele 
transportului public;

Impactul dezvoltarilor mai sus mentionate este cuantificat prin:
A.Impactul asupra cererii de transport
B.Impactul asupra nivelului de serviciu / performantei sistemului de transport, dat de catre viteza de 
circulatie si implicit de catre timpul de transport pentru fiecare mod de transport.
C.Impactul asupra accessibilitatii pe moduri de transport
D.Impactul asupra distributiei modale, in principal intre autorurism si transportul public
E.Impactul asupra mediului

Modelul de transport reprezinta un instrument de baza atat pentru realizarea prognozelor dar si pentru 
identificarea problemelor care apar in sistemul de transport si pentru testarea solutiilor de imbunatatire. De 
asemenea, modelul de transport poate fi utilizat si pentru identificarea impactului evenimentelor care apar 
in sistemul de transport.

Nivelul mobilitatii in anul de baza 2007
Nivelul mobilitatii in anul de baza 2007 a fost identificat pe baza culegerii de date prin interviurile la domiciliu, 
prin care au fost intervievate 6.250 de persoane, distribuite uniform pe teritoriul Municipiului Sibiu, si prin 
interviuri la principalii factori economici pentru a identifica cererea de transport de marfuri. De asemenea, 
s-au efectuat recensaminte de trafic in 10 de sectiuni pe arterele principale, si masuratori ale timpului 
de parcurgere si a vitezei aferente pe 10 trasee principale la diferite ore din zi, si de asemenea interviuri 
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Origine-Destinatie la intrarile principale in Municipiul Sibiu. 
Numarul total de deplasari cu autoturismul pe reteaua rutiera a Municipiului Sibiu este, in medie, 
150.268 pe zi lucratoare, dintre care 59% sunt deplasari avand ca origine si destinatie locatii din aria 
administrativa a Municipiului Sibiu, iar 41% sunt deplasari care au ca origine sau ca destinatie locatii din 
afara Municipiului. 
Numarul total de deplasari cu taxiul este, in medie, de 25.241 deplasari pe zi.
Referitor la transportul de marfa, zilnic au loc in medie 12.272 de deplasari de autovehicule de transport 
marfa, dintre care 33% au ca origine si destinatie locatii din aria administrativa a Municipiului, iar 67% sunt 
deplasari intre locatii din Municipiu si zonele exterioare. 
In ceea ce priveste transportul public se inregistreaza zilnic, in medie, 64.515 deplasari personale, dintre 
care 90% au ca origine si destinatie locatii din aria administrativa a Municipiului Sibiu, iar 10% sunt deplasari 
intre locatii din Municipiul Sibiu si zonele exterioare. 

Nivelul de performanta a traficului in anul de baza 2007 
Numarul de ore petrecute in trafic se ridica la 18.900 de veh-ora pentru autorurisme, 2.500 veh-ora pentru 
taximetre, 2.800 veh-ora pentru autovehiculele de transport marfa si 17.300 pasageri-ora pentru transportul 
public. Volumul total mediu zilnic al traficului motorizat este de 574.600 veh-km pentru autoturisme, 73.000 
veh-km pentru taximetre, 84.900 veh-km pentru vehiculele de transport marfa si de 234.700 calatori-km in 
cazul transportului public. 
Nivelul de serviciu al traficului este scazut, chiar si la nivel mediu zilnic, pe arterele care sunt situate pe 
coridorul Sud – Sud-Vest al Municipiului Sibiu, cat si pe arterele care constituie inelul central. Pe majoritatea 
acestor artere nivelul de serviciu al traficului este de peste 0,7 (raport cerere/capacitate), ceea ce duce la 
timpi de deplasare ridicati, consum excedentar de combustibil si implicit emisii ridicate de noxe. 
De asemenea, congestiile aparute in trafic afecteaza in mod negativ nivelul de performanta al transportului 
public de suprafata, in cazul in care acesta nu are cale separata. 
In concluzie, este estimata o viteza medie zilnica de deplasare a autoturismelor de 30 km/h, iar pentru 
transportul public de suprafata viteza medie de deplasare este estimata la 13,6 km/h.

Impactul asupra mediului in anul de baza 2007
Impactul asupra mediului este estimat pe baza traficului si performatei acestuia, si consta in nivelul de 
zgomot si in cantitatea de emisii de NOx, CO, CO2, SO2 si particule. Conform estimarilor pentru anul 
de baza, traficul motorizat din Municipiul Sibiu genereaza un nivel de zgomot mediu de 58,77 dB, si o 
cantitate de emisii pe zi dupa cum urmeaza: 0.2 tone de NOx, 0.8 tone de CO, 0.1 tone hidrocarburi 
nearse, 30.5 tone de SO2 si 98.5 tone de CO2. Cantitatea de emisii generata de catre traficul motorizat 
este ilustrata atat la nivel de artere de circulatie cat si la nivel de zona/cartier. Estimarile prezentate sunt 
pentru autoturisme si taximetre.
Referitor la autovehiculele de transport marfa, acestea genereaza o cantitate de emisii pe zi dupa cum 
urmeaza: 0.9 tone de NOx, 0.6 tone de CO, 0.5 tone hidrocarburi nearse, 78 tone de SO2 si 26.5 tone 
de CO2. Cantitatea de emisii generata de catre traficul motorizat este ilustrata atat la nivel de artere de 
circulatie cat si la nivel de zona/cartier.

Scenariile de dezvoltare pentru orizonturile de timp 2013 si 2027  
Scenariile de dezvoltare pentru orizonturile de timp 2013 si 2027 constau in urmatoarele elemente:
 A. Prognoza socio-economica
  - prognoza populatiei 
  - prognoza locurilor de munca pe sectoare economice
  - prognoza nivelului de venituri si al gradului de motorizare pentru fiecare categorie a  
  populatiei
 B. Scenarii de devoltare a infrastructurii
 C. Scenarii de devoltare a transportului public
 D. Scenarii de dezvoltare a politicii fiscale
Pentru fiecare orizont de timp se considera cate patru scenarii dupa cum urmeaza:
 DN: Do Nothing
 DM: Do Minimum
 DS: Do Something
 DS3: Do Something 3
Prognoza socio-economica este aceeasi pentru fiecare din cele patru scenarii corespunzatoare fiecarui 
orizont de timp. Scenariile se diferentiaza intre ele prin proiectele considerate ata pentru infrastructura 
rutiera cat si pentru transportul public, cat si prin diferentierea politicii in transporturi referitor la tarifele 
pentru transportul public, a parcarilor si a accesului in zona centrala.
De exemplu, se considera ca populatia Municipiului Sibiu va creste de la 158.000 locuitori (estimari 2007), 
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la 162.000 locuitori in 2013 si la 170.000 locuitori in 2027. Totodata, au fost luate in considerare toate 
dezvoltarile de zone rezidentiale, comerciale si industriale din aria Metropolitana a Municipiului Sibiu.
Referitor la gradul de motorizare, s-a considerat o crestere de 22% in anul 2013 fata de anul 2007, si o 
crestere de 60% in anul 2027 fata de anul 2007. Cresterea gradului de motorizare este estimata pe baza 
cresterii Produsului Intern Brut per capita, care este considerata ca fiind de 5.7% pe an pana in 2013 si de 
4.3% pe an in perioada 2013 – 2027.

Scenariile de dezvoltare a infrastructurii iau in considerare proiectele care se afla in faza de implementare, 
proiectele pentru care finantarea este asigurata si proiectele pentru care finantarea este sigura. Includerea 
proiectelor in fiecare scenariu, pe orizonturile de timp 2013 si 2027, au fost discutate si agreate cu Primaria 
Municipiului Sibiu. Proiectele care au fost luate in considerare in cadrul scenariilor sunt in numar de 16 si 
sunt distribuite pe scenarii dupa cum a fost agreat cu Primaria Municipiului Sibiu. Ruta ocolitoare pentru 
Municipiul Sibiu se considera a fi realizata in scenariile DM, DS si DS Policy pentru 2013 si 2027. 
Proiectele din categoriile de mai sus sunt considerate in scenariile DM si DS, astfel incat scenariul DS 
include si proiectele din scenariul DM.
Scenariile de dezvoltare a transportului public considera 19 proiecte distribuite pe scenarii dupa cum a fost 
agreat cu Primaria Municipiului Sibiu.
De asemenea a fost luata in considerare implementarea sistemului de management de trafic pentru 
municipiul Sibiu.

Bugetul necesar implementarii proiectelor in cadrul fiecarui scenariu este estimat astfel:proiectele care vor 
fi implementate in cadrul scenariului DS un buget de 173 milioane Euro. In cadrul raportului sunt detaliate 
costurile pentru fiecare proiect in parte.
In cele ce urmeaza se prezinta rezultatele prognozelor pentru anii 2013 si 2027.

Cererea de transport estimata pentru orizonturile de timp 2013 si 2027

Evolutia estimata a cererii de transport pentru fiecare orizont de timp si scenariu este ilustrata de figura de 
mai jos.

Datorita cresterii gradului de motorizare si a Produsului Intern Brut pe locuitor se observa o crestere a 
cererii de transport cu autoturismul intre 6 si 14% in perioada 2007 – 2013 si de 38-51% in perioada 2007 
– 2027, in situatia in care sunt implementate proiecte majore in infrastructura rutiera si de asemenea 
masuri pentru promovarea transportului public, care compenseaza cresterea gradului de motorizare si 
reuseste sa-si mentina relativ pozitia pe piata, cu o scadere totusi de 12% in cadrul scenariului DM si de 6% 
in cadrul scenariului DS. Masurile de politica in transporturi care vizeaza cresterea tarifelor pentru parcare 
si cresterea atractivitatii transportului public din cadrul scenariului DS Policy au ca rezultat o crestere a 
cererii de deplasare cu autoturismul de numai 6% in perioada 2007 – 2013 si de crestere a cererii pentru 
transportul public de 5% in anul 2013 si de 7% in anul 2027, comparativ cu situatia din anul 2007.
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Nivelul de performanta a traficului pentru orizonturile de timp 2013 si 2027

Evolutia estimata a timpului petrecut in trafic este prezentata in figura de mai jos, unde pentru autoturisme 
si taximetre, cat si pentru autovehicule de transport marfa, performanta traficului este data in mii veh-ora 
pe zi, iar pentru transportul public in mii calatori-ora pe zi.

Din graficul de mai sus se observa impactul pozitiv al realizarii rutei ocolitoare pentru Municipiul Sibiu 
care este considerata in scenariile DM, DS si DS Policy in anii 2013 si 2027. De asemenea, se observa 
scaderea timpului petrecut in trafic pentru toate modurile de transport ca urmare a implementarii proiectelor 
de infrastructura si a masurilor de incurajare a transportulkui public.

Impactul asupra mediului pentru orizonturile de timp 2013 si 2027

Evolutia estimata a nivelului de zgomot si a totalului emisiilor este prezentata in figurile de mai jos.
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Din graficul de mai sus se observa impactul pozitiv al realizarii rutei ocolitoare pentru Municipiul Sibiu 
care este considerata in scenariile DM, DS si DS Policy in anii 2013 si 2027. De asemenea, se observa 
scaderea emisiilor pe masura implementarii proiectelor de infrastructura si a masurilor de incurajare a 
transportului public.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

CONCLUZII

Concluzia principala a studiului este ca in cadrul Municipiului Sibiu se inregistreaza o cerere ridicata de 
mobilitate dupa cum este ilustrat de observatiile si datele din anul de baza. Principalii promotori ai mobilitatii 
in crestere sunt cresterea gradului de motorizare, a veniturilor si a locurilor de munca. Conditiile de trafic 
arata un nivel ridicat de congestii pe arterele situate pe coridorul Sud – Sud-Vest, ruta actuala de transit, si 
pe inelul central, dupa cum este ilustrat de catre analiza nivelului de serviciu.

Scenariile de perspectiva au fost elaborate realizand un echilibru intre dezvoltarea retelei rutiere si a 
transportului public, in paralel cu implementarea sistemelor de management de trafic. Au fost testate de 
asemenea masuri specifice de reducere a utilizarii autoturismului.

Scenariul “Do Nothing” arata ca, daca nu se vor implementa proiecte sau masuri de dezvoltare, congestia 
traficului va atinge un nivel ridicat in anii 2013 si 2027, cu un impact negativ ridicat al traficului de transit.

Scenariul “Do Minimum” are ca efect, prin implementarea proiectelor si masurilor aferente, imbunatatirea 
nivelului de serviciu si a accesibilitatii. 
In cazul Municipiului Sibiu se considera ca scenariul DM este scenariul de baza ca minim de investitii, iar 
scenariile DS si DS Policy vor fi comparate cu scenariul DM deoarece in toate trei scenariile se considera 
ca centura Sibiu este implementata. Impactul implementarii acestui proiect este foarte puternic, dupa cum 
urmeaza: timpul total petrecut in traffic se reduce in anul 2013 cu 31% atat pentru utilizatorii autoturismului, 
cu 13% pentru transportul public si cu 68% pentru autovehiculele de transport marfa fata de scenariul DN 
in care centura Sibiu nu este implementata.

Impactul asupra mediului arata o reducere cu 19.5% a emisiilor de CO2 fata de scenariul DN in anul 2013 
pentru autoturisme, in special datorita implementarii centurii Sibiu. 
Viteza medie de deplasare a traficului auto creste cu 34% in 2013 si cu 12% in 2027 fata de scenariul DN, 
in special datorita implementarii centurii Sibiu. 

Scenariul “Do Something” arata ca prin implementarea proiectelor si masurilor aferente timpul total petrecut 
in traffic se reduce cu 10.4% pentru autoturisme (veh-ora) si cu 10.9% pentru transportul public (calatori-
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ora) in anul 2013, si cu 11.7% pentru autoturisme (veh-ora) si cu 19.5% pentru transportul public in anul 
2027 fata de scenariul DM.
Impactul asupra mediului arata o reducere cu 4.2% a emisiilor de CO2 in anul 2013 si cu 6.6% in anul 2027 
fata de scenariul DM in cazul autoturismelor. 
Reducerea timpului total de deplasare cu autoturismul si taxiul reprezinta un efect combinat al imbunatatirii 
nivelului de serviciu si al transferului de la autoturism la transportul public, si arata beneficiile implementarii 
scenariului DS fata de scenariul DM.
Viteza medie de deplasare a traficului auto creste cu 11.2% in 2013 si cu 16.1% in 2027 fata de scenariul 
Dm.

Scenariul “Do Something Policy” arata ca prin implementarea proiectelor si masurilor aferente timpul total 
petrecut in traffic se reduce cu 14.6% pentru autoturisme (veh-ora) si cu 3.8% pentru transportul public 
(calatori-ora) in anul 2013 (si aceasta datorita unei “deplasari” catre transportul public), si cu 14.6% pentru 
autoturisme (veh-ora) si cu 11.8% pentru transportul public in anul 2027 fata de scenariul DM. Reducerea 
timpului total de deplasare cu autoturismul reprezinta un efect combinat al imbunatatirii nivelului de serviciu 
si al transferului de la autoturism la transportul public, si arata beneficiile implementarii scenariului DS 
Policy fata de scenariul DM.
Impactul asupra mediului arata o reducere cu 7.5% a emisiilor de CO2 in anul 2013 si cu 10.5% in anul 
2027 fata de scenariul DM in cazul autoturismelor. 
Viteza medie de deplasare a traficului auto creste cu 13% in 2013 si cu 18.7% in 2027 fata de scenariul 
DM.

RECOMANDARI

Recomandarea principala este aceea de a impementa proiectele si masurile aferente infrastructurii rutiere 
si transportului public intr-un mod echilibrat, pentru a asigura cresterea nivelului de serviciu si a atrage 
mai multi calatori catre transportul public. Se recomanda de asemenea ca sa fie implementate masuri de 
politica in transporturi orientate catre reducerea utilizarii autoturismului si a oferi in acelasi timp servicii mai 
bune de transport public. Efectul implementarii scenariilor confirma aceasta recomandare principala.

Recomandari specifice pentru a asigura implementarea proiectelor si masurilor corespunzatoare scenariilor 
de dezvoltare:

1.Strategia pe termen scurt sa fie orientata pe implementarea proiectelor de management de trafic pentru 
imbunatatirea eficientei sistemului de transport inaintea implementarii proiectelor majore de infrastructura 
si si a celor de extindere a transportului public care vor fi implementate in minim 3-5 ani.

2.Strategia pe termen mediu si lung sa fie orientata pe implementarea proiectelor majore de infrastructura 
rutiera si extensie a transportului public in special pentru metro si tramvai dupa cum se specifica in scenariul 
“DS Policy”.

3.Asigurarea implementarii operationale a proiectelor pe toate orizonturile de timp, de preferat dupa cum 
este propus in scenariul “DS Policy” pentru 2013 si 2027.

4.Implementarea strategiilor integrate de dezvoltare urbana si a transportului.

5.Dezvoltarea si implementarea Autoritatii Metropolitane de Transport pentru a asigura integrarea eficienta 
a transportului si serviciilor aferente pentru Municipiul Bucuresti si Aria Metropolitana.

6.Implementarea politicii de dezvoltare a parcarilor pentru a creste capacitatea retelei de transport 
existente.

7.Dezvoltarea si implementarea masurilor de management a cererii de transport pentru a diminua volumele 
ridicate de trafic la orele de varf.

8.Dezvoltarea si implementarea de locatii park & ride la intrarile principale in Municipiul Bucuresti pentru a 
limita deplasarile cu autoturismul din afara Municipiului catre zona centrala.

9.Asigurarea implementarii, utilizarii si dezvoltarii continue, pe baze operationale, a modelului de transport 
pentru Municipiul Bucuresti ca un instrument operational care asigura un support adecvat in cadrul 
procesului de luare de decizii pentru dezvoltarea sistemului de transport urban, dupa cum urmeaza:
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 - realizarea unei baze de date integrate socio-economice, de mobilitate / cerere de transport,  
 retea rutiera si transport public care sa fie de asemenea utilizata in cadrul studiilor de   
 specialitate/ fezabilitate de transport care se vor efectua pentru Municipiul Sibiu;
 - identificarea efectului implementarii proiectelor si masurilor in infrastructura de transport si  
 transportul public;

- realizarea unei prioritizari optime a implementarii proiectelor si masurilor dedicate eficientizarii 
sistemului de transport pentru a creste eficienta finantarii;
- identificarea masurilor optime in caz de incidente sau evenimente care afecteaza sistemul de 
transport urban si metropolitan;
- cresterea schimbului de informatii intre sistemul de transport si utilizatorii acestuia;
- asigurarea integrarii continue a dezvoltarilor urbane majore in modelul de transport pentru 
estimarea impactului asupra sistemului de transport urban si metropolitan.

2.7.2 Concluziile Studiului de fundamentare PUG al municipiului Sibiu 
- Strategia de dezvoltare durabilă a întregului oraş, 2004 

Din analiza situaţiei existente a reţelei principale de trafic rezultă o organizare de tip radial, compusă din 
trei direcţii principale (DN1 pe relaţia Cluj, DN1 pe relaţia Bucureşti şi DN14 pe relaţia Mediaş) şi din cinci 
direcţii secundare (DJ 106 pe relaţia Agnita, DJ 106C pe relaţia Cisnădie, DJ 106A pe relaţia Păltiniş, DJ 
106R pe relaţia Poplaca şi DJ 143B pe relaţia Rusciori).
Schema este completată de un ”inel” parţial, rudimentar de ocolire a centrului istoric şi de o variantă de 
deviere a traficului greu în jurul zonei centrale a oraşului pe forma unui semi-inel în partea de sud; acestea 
se suprapun în partea de nord-vest, pe străzile adiacente albiei Cibinului.

Toate planurile includ traseul viitoarei centuri de ocolire a oraşului şi punctele de intersecţie cu reţeaua 
de trafic. Centura este preconizată a reduce semnificativ traficul în oraş (35% din traficul total, 50% din 
cel greu, cf. estimărilor S.C. Iptana S.A.). Proiectul pentru varianta ocolitoare prevede cinci noduri de 
intersecţie cu reţeaua stradală existentă, dispuse în dreptul arterelor de penetraţie şi unul în prelungirea 
străzii H.Coandă.

Studiul prezintă, într-o primă fază, patru planuri care descriu situaţia existentă a reţelei principale de trafic, 
fiecare corespunzînd cîte unui aspect definitoriu:
1. Categorii de importanţă – face o clasificare ierarhică, deosebind între străzi principale şi secundare. Sunt 
marcate, de asemenea, străzile planificate sau aflate în construcţie.
2. Încărcări de trafic şi situaţia traficului de tranzit – marchează traseele folosite de traficul de tranzit. 
Traficul de tranzit greu este organizat după un sistem inelar de ocolire a zonei centrale.
3. Dimensiuni – clasifică profilurile transversale după numărul de benzi.

Prin suprapunerea primelor trei planuri rezultă o imagine a perturbărilor şi conflictelor care afectează 
pe de-o parte funcţionarea reţelei de trafic şi, pe de altă parte, zonele traversate. Aceste concluzii se 
concretizează în planul Conflicte, după două categorii: cele care se vor diminua (marcate cu gri deschis) şi 
cele care vor persista (gri închis) odată cu construirea centurii ocolitoare.

2.7.3 Concluziile analizelor aferente PUG, 2009

Particularităţile reţelei stradale existente

Sistemul de circulaţie din Sibiu este condiţionat de existenţa unor elemente de tip barieră a căror tranzitare 
este dificilă, limitată la puncte izolate şi pe alocuri imposibilă dpdv tehnic. Cele mai importante bariere 
structurale sunt:  
Centrul Istoric cu trafic auto limitat
liniile de cale ferată
albia râului Cibin

Datorită acestor caracteristici, diferitele cartiere ale oraşului, separate între ele în urma evoluţiei istorice 
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particulare, pot comunica greu, doar prin intermediul unor puncte de trecere, în care, în consecinţă se 
concentrează un trafic însemnat.

Din lipsa unor legături exterioare, tangenţiale, traficul între părţile de oraş este preluat de către reţeaua de 
străzi internă a oraşului, pentru ca de acolo să se ramifice către diferitele obiective perimetrale.

Inelul circumscris centrului istoric al oraşului deserveşte derularea în condiţii bune a traficului crescut 
datorită formei geometrice regulate - compacte:

la nord perechea de străzi de-a lungul Cibinului
la est Str. Constituţiei
la sud Bulevardul Corneliu Coposu
la vest E68 şi str. Andrei Şaguna

Dincolo de aceste legături principale, la celelalte străzi importante se constată frecvent alternanţa unor 
segmente de stradă cu parametri favorabili cu segmente având profile strâmte, la care este aproape 
imposibilă orice măsură de creştere a capacităţii de trafic, fiind posibile doar reglementări de organizare a 
circulaţiei. Acestea din urmă pot fluentiza traficul.

În cazul centrului istoric se poate observa că tranzitarea este imposibilă sau sever limitată. Suplimentar  
proximitatea la marginea vestică a traficului de tranzit creează o presiune semnificativă asupra vecinătăţilor 
– vezi Str. Andrei Şaguna, Generalul Vasile Mitrea. Străzile menţionate preiau simultan şi o parte importantă 
a traficului urban interior, deoarece nu există suficiente legături longitudinale paralele cu parametrii buni - o 
consecinţă a structurii urbane istorice.

La limita de nord a centrului istoric se situează cele două străzi de-a lungul Cibinului, pe anumite segmente 
având două benzi- Str. Râului şi Str. Cibinului. Un dezavantaj major al cuplului de străzi este faptul că dispun 
de puţine poduri de legătură  între cele două maluri, având ca efect trasee excesiv de lungi. Prelungirea 
traseului celor două străzi în direcţiile est şi vest este o măsură avantajoasă. 

Lipsa podurilor îngreunează nu numai legătura între cele două străzi, ci şi cea dintre cartierele aflate pe 
cele două maluri. Chiar dacă în momentul de faţă nu există probleme majore din această cauză, în viitor, 
odată cu dezvoltările preconizate în partea de vest a oraşului presiunea de trafic auto asupra acestor 
legături insuficiente va creşte.

La sudul Centrului Istoric, Bulevardul Corneliu Coposu este o arteră  majoră de o capacitate bună şi un 
traseu optimal, care are o legătură diferenţiată cu zona de est a oraşului. Continuarea bulevardului înspre 
vest – strada Zaharia Boiu – are o ampriză mult redusă, circulaţia fiind îngreunată suplimentar  din cauza 
sistemului de parcări perpendiculare pe axul drumului, improprii faţă de caracterul central al zonei. În 
această privinţă, ca soluţie pentru relaţia vest, pare mai potrivit traseul Bulevardul Victoriei.

Inelul str. Fânului - str. Nicolae Teclu/str. Abatorului - Str. Constiruţiei - Str. Hermann Oberth - Str. Bâlea - 
Str. Moldoveanu - Str. Nicolea Iorga - Str. Anton Pann înconjoară zona centrală la sud şi la est, oarecum la 
o distanţă mai mare din punct de vedere structural. Avantajele care decurg din structura circulară de străzi 
sunt diminuate de insuficienţa parametrilor/ profil deficitar, ampriză mică/, motiv pentru care se întrevăd 
conflicte cu mediul înconjurător odată cu sporirea traficului. Din cauza rigidităţii parametrilor străzilor 
singura opţiune de ameliorare a situaţiei, sau de preîntâmpinare a posibilelor conflicte ar putea fi adoptarea 
unor măsuri de reorganizare a circulaţiei/ restricţionarea parcării de-a lungul acestei axe, reglementări mai 
stricte pe segmente unde se permite parcarea etc./.
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2.7.4 Date privind învelitorile străzilor din municipiu, cf. evidenţei 
administraţiei publice locale.

   Număr străzi  Suprafaţă totală

Străzi balastate  343   821.475 mp

Străzi asfaltate  209   1.496.327 mp

Străzi betonate  39   117.555 mp

Străzi pavate cu pavele  33   96.367 mp

Străzi neasfaltate  17   47.546 mp
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2.8. EChIPARE EDILITARĂ
 

2.8.1. Gospodărirea apelor 
Municipiul Sibiu este situat in partea sudică a Podişului Transilvaniei, pe cursul de apă al râului Cibin, care 
pe raza municipiului are trei afluenţi: pe partea stângă pârâul Rusciorului şi pârâul Trinkbach iar pe partea 
dreaptă pârâul Valea Săpunului. În parcul Sub Arini există un canal deschis, cu debit controlat, alimentat 
din lacul existent în muzeul Satului şi care traversează median oraşul, descărcând în cele din urmă în râul 
Cibin.

In general straturile acvifere sunt cuprinse intre 1,2 si 10 m cu debite care variaza – dupa zone – intre 0,2 si 
8 litri/sec.  Studiul panzei freatice de pe teritoriul judetului Sibiu s-a facut prin numeroase foraje cu adancimi 
cuprinse intre 8 - 25 m si adancimi exceptionale de 80 - 120 m (in municipiul Sibiu).
Râul Cibin tranzitează un debit mediu multianual de 3,96 mc/s în regim amenajat. Din punct de vedere al 
calităţii apei, râul Cibin este de categoria a II-a de calitate la intrarea în Sibiu, în aval de localitate devenind 
de categoria a III-a de calitate, ca urmare a colectării efluenţilor epuraţi, proveniţi din activităţile industriale 
ale municipiului. Cursul devine degradat după staţia de epurare Mohu, care este în aval de Sibiu, la 10 km. 
Staţia de epurare a fost reabilitată, lucrări suplimentare fiind prevăzute pentru anul 2010, pentru eliminarea 
nutrienţilor, calitatea apei râului Cibin fiind în prezent în curs de ameliorare..

Pe râul Cibin, în amonte de localitatea Gura Râului, există un baraj de retenţie din beton armat 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. Astfel, a fost eliminat pericolul 
inundaţiilor provocate de râul Cibin.

Pe pârâul Trinkbach, există acumulări artificiale de apă (lacuri) 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, fiind 
necesare lucrări de reabilitare a instalaţiilor aferente. Celelalte cursuri de apă de pe teritoriul municipiului 
Sibiu nu prezintă pericol semnificativ de inundaţii.

Surse de apă
Municipiul Sibiu dispune de mai multe surse de apă, după cum urmează:

Sursa de apă Păltiniş Sa1
Exista un front de captare a apei brute format din 277 izvoare, front situat in M-tii Cibinului, intre cotele 1023 
si 1658, in sectoarele: Degnaza, Mitropolie, Santa, Paraul Mare, Oncesti, Gaujoara, Cotoresti.
Captarile acestor izvoare sunt subterane, betonate, prevazute cu strat filtrant si evacuari de prea plin. 
Izvoarele sunt racordate in grupuri de cate 15 buc. si debiteaza in conducte de otel.

Perioada construcţiei:  1909-1927
Sistemul Păltiniş:

Cotoreşti  92 izvoare apă
Degneasa  82 izvoare apă
Şanta  92 izvoare apă
Mitropolie  8 izvoare apă

Capacitatea proiectată:  75 l/s
Capacitatea în prezent:  10 la 30 l/s
Cota maximă a sistemului de izvoare: 1.467,70 m
Cota minimă a sistemului de izvoare:  1.023,53 m

Sursa de apă subterană Şteaza Sa2
Capteaza apa din panza freatica din lunca raului Steaza, la 2 km aval de comuna Rasinari. 
In prezent este in stare de functionare un front de captare format din 6 puturi sapate (din 16 puturi initial), cu 
drenuri orizontale, cu diametrul cuprins intre 0,8 - 1,2 m si adancimea intre 4 - 9,8 m. Regimul de exploatare 
este permanent.

Debitul acestor puturi (Subteran pr. Steaza; c.b.h VIII.1.120.09.00.00.0, hm 180) variaza functie de sezon 
si precipitatii:
Qmax.orar = 60 l/s;
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Qmax = 30 l/s (2.592 m3/zi);
De la puţul colector principal, o staţie de pompare cu vid amorseaza aductiunea de apa către staţia de 
tratare (clorinare) Calea Cisnădioarei, fiind realizata din conductă din fontă având diametru Dn 350 mm, 
aflată în stare bună. 

Perioada construcţiei:  1884-1937
Cota malurilor râului:    503,66 m
Fântâni:    19 buc., având de la 4 la 9,8 m adâncime şi de la 1 la 3 m diametru
Puţuri:       8 buc. 300 mm diametru
Capacitatea proiectată: 60 l/s
Capacitatea în prezent: 6-30 l/s

Sursa de apă de suprafaţă Şteaza Sa2 bis
Sursa de apă de suprafaţă Şteaza constă dintr-o captare pe râul Şteaza cu baraj şi priză laterală, de 
unde apa este condusă la o staţie de pompare echipată cu trei pompe, de aici la staţia de tratare a apei 
Dumbrava printr-o conductă din oţel având Dn 400 mm, aflată în stare deteriorata ( nu este utilizata din anii 
”80 ). Capacitatea proiectată este de 150 l/s.
Această sursă de apă nu este folosită în prezent. Apa are turbiditate mare şi este puternic poluată, cap-
tarea fiind situată în aval de comuna Răşinari.

Sursa de apă Cibin Sa3
Sursa de apă Sa3 este râul Cibin, de fapt lacul artificial Gura Râului, apărut în urma construirii între anii 
1975-1980 a barajului artificial de la Gura Râului, pe râul Cibin. Lacul Gura Râului furnizează apa brută 
staţiei de tratare Dumbrava, prin două centrale hidro-electrice (Centrala Hidroelectrică Cibin şi Centrala 
Hidroelectrică Gura Râului).

Barajul şi lacul de acumulare Gura Râului:
Perioada construcţiei:           1975-1980
Volum total:                           17,7 milioane m3

Volum util:               15,0 milioane m3

Cota maximă a barajului:       662,45 m
Cota stăvilarului:                658,50 m
Cota de admisie:                612,00 m
Cota by-pass:                608,00 m
Cota de evacuare Nr. 1:         609,00 m
Cota de evacuare Nr. 2:         606,00 m
Debitul maxim la evacuare:    2.000 l/s
Debitul mediu la evacuare:     1.440 l/s

Centrala Hidroelectrică Cibin (amenajată în interiorul barajului)
Puterea electrică instalată: 3,8 MW
Debitul:   7,8 m3/s
Conducta de evacuare: Dn 2.000 mm

Centrala Hidroelectrică Gura Râului
Cota apei la evacuare: 524,50 m
Puterea electrică instalată: 1,2 MW
Debitul:   1,2 m3/s
Conducta de evacuare: Dn 1.000 mm, Dn 600 mm

Sistemul de acumulare Gura Râului a fost construit pentru a furniza apă municipiului Sibiu. Producţia de 
energie electrică este o activitate complementară.
În aval de Centralele Hidroelectrice există un lac compensator, cu o capacitate maximă de 70.000 m3. 
Apa din lacul compensator este încărcată în două conducte de aducţiune (având Dn 600 mm din fontă 
şi lungimea de 14 km, respectiv Dn 1.000 mm din beton armat precomprimat şi lungimea de 15 km) şi 
transportată la staţia de tratare Dumbrava.

Lac compensator:
Perioada construcţiei: 1975-1980
Volumul util:  1x70.000 m3

Cota apei la admisie: 590,50 m
Cota apei la evacuare: 584,00 m



PUG Sibiu 2009 ▪ Memoriu General ▪ ▪ Stadiul actual al dezvoltării urbanistice ▪86

Există o conductă Dn 800 mm, din oţel, care ocoleşte centrala hidroelectrică Cibin, precum şi conducte de 
interconectare a conductelor de aducţiune Dn 1.000 şi Dn 600 mm.
În aval de lacul compensator, există vane de reglaj a debitelor pe cele două conducte de aducţiune Dn 600 
mm şi Dn 1.000 mm.
O conductă din oţel având Dn 800 mm, interconectează conductele de aducţiune Dn 600 şi Dn 1.000 mm 
în amonte de Staţia de Tratare Dumbrava.
Debitul mediu prin conducta de aducţiune Dn 600 mm este de circa 300 l/s, iar în cea având Dn 1.000 mm 
este de 1.000 l/s până la 1.400 l/s.
Exista baraj cu prag de fund, cu priza pe coronament de tip tirolez, stavile, camera de priza, conducta fonta 
Ø 600 mm ce duce apa la deznisipator,care a furnizat apă pentru staţia de tratare Dumbrava – etapa I, an-
terior construirii barajului. Această structură nu mai este folosită. În prezent, apa transportată prin conducta 
de aducţiune Dn 600 mm tranzitează vechiul deznisipator.
Vechea priză de apă Gura Râului

Perioada construcţiei:  1963-1966
Volumul util:   2x200 m3
Dimensiuni:   L=28 m / H=1,7 m
Cotă baraj:   573,50 m
Capacitate proiectată:  500 l/s

Sursa de apă Sadu Sa4
Sursa de apă Sa4 este amenajată pe râul Sadu, în aval de centrala hidroelectrică Sadu II. 
Centrala Sadu II evacuează gravitaţional apa brută printr-o galerie de fugă şi o cameră de echilibru, într-un 
rezervor redresor având volumul de 10.000 m3 (2x5.000 m3), situat în aval de centrală. De la camera de 
echilibru la rezervorul compensator (redresor), apa este transportată printr-o conductă din oţel având Dn 
1.000 mm şi o lungime de 300 m.

Captarea Sadu:
Perioada construcţiei: 1991-2001
Cota camerei de echilibru 520,60 m

Rezervorul compensator:
Volumul maxim:  9.329 m3 (2x4.660 m3)
Volumul minim:  2.454 m3

Dimensiuni:  L=90,74 m / l=30,90 m
Cota maximă a apei: 519,95 m
Cota de operare a apei: 517,40 m
Debitul maxim la debuşeu: 750 l/s
Debitul mediu la debuşeu: 400 l/s

sursa: Sc apă canal Sa Sibiu
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Pentru a se evita întreruperea alimentării cu apă brută din sursa Sadu în cazul avariilor survenite la centrala 
hidroelectrică, a fost construită în anul 2001 o priză de apă pe râul Sadu, în amonte de centrala Sadu II. 
Aceasta conduce apa prin gravitaţie în camera de echilibru, printr-o conductă din oţel, având Dn 600 mm, 
evitându-se astfel centrala hidroelectrică. Capacitatea proiectată a acestei captări este de 750 l/s.
De la rezervorul compensator, apa brută este transportată gravitaţional spre staţia de tratare a apei Sibiu 
Sud, printr-o conductă de aducţiune având 16,6 km lungime şi 1200/1000 mm diametru. Conducta de 
aducţiune este racordată la o cameră de echilibru/distributie, amplasată în amonte de staţia de tratare 
Sibiu Sud. Capacitatea proiectată de transport a conductei de aducţiune este de circa 750 l/s. Staţia de 
tratare Sibiu Sud a fost proiectată pentru o capacitate de 400 l/s. O conductă din oţel, având Dn 1.000 mm 
şi lungimea de 7,4 km lungime, transportă gravitaţional apa brută de la camera de echilibru Sibiu Sud la 
staţia de tratare a apei Dumbrava. Există posibilitatea ca în viitor, la nevoie, prin această conductă, apa 
brută din lacul de acumulare Gura Râului să fie transportată gravitaţional pentru a fi tratată în staţia de 
tratare Sibiu Sud.
Rezervorul compensator şi conducta de aducţiune apă brută cu Dn 1.000/1.200 mm, funcţionează în 
prezent. Începând cu anul 1994 (în 1993 a fost înregistrată o lipsă acută de apă în Sibiu, datorată se-
cetei – lacul Gura Râului a fost aproape secat), apa din sursa Sadu a fost folosită pentru tratare în staţia 
Dumbrava St2. Debitul trimis spre tratare în staţia de tratare Dumbrava este în prezent cuprins numai între 
60 şi 100 l/s, datorită cerinţei scăzute de apă.

Aductiuni 
Suprafata - rau Sadu:

- conducta otel cu Ø = 1000 si 1200 mm intre rezervorul redresor si camera de incarcare de laotel cu Ø = 1000 si 1200 mm intre rezervorul redresor si camera de incarcare de lacu Ø = 1000 si 1200 mm intre rezervorul redresor si camera de incarcare de la 
ST 3 Sibiu - Sud, L = 16,6 km; intre ST2 si ST 3 Ø = 1000 mm, L = 7,4 km; capacitatea maxima 
de transport 750 l/s. 

- Steaza subteran
Este transportata apa la Statia de tratare de pe Calea Cisnadioarei (ST1)  printr-o conducta de 
fonta si otel, cu Ø 350 mm, pe o distanta (L) de 2 km, cu o capacitate de transport de 100 l/s. 
Functioneaza prin pompare (vacuumare).  

- Munte – Izvoare Paltinis
Se transporta apa la Statia de tratare de pe Calea Cisnadioarei printr-o conducta de fonta si otel, 
cu Ø 175 - 250 mm,  L = 29 km, cu o capacitate de transport de 100 l/s. Functioneaza gravita-
tional.  Pentru statiunea Paltinis - racord cu o conducta de otel cu Ø = 150 mm. 

- Baraj priza Gura Raului
Apa este transportata la Statia de tratare de pe Calea Poplacii (ST2) printr-o conducta de fonta 
si otel, cu Ø 600 mm,  pe o distanta (L) de 14,0 km, cu o capacitate de transport de 500 l/s. 
Functioneaza gravitational.  

- Conducta refulare Steaza suprafata
Transporta apa la Statia de tratare de pe Calea Poplacii printr-o conducta de otel si azbociment, 
cu Ø 400 mm, pe o distanta de 3,17 km, cu o capacitate de transport de 150 l/s. Functioneaza 
prin pompare.  

- Acumulare Gura Raului
Transporta apa la Statia de tratare Calea Poplacii printr-o conducta din otel si tuburi PREMO cu 
Ø = 1000 mm, L = 15 km ( 5 km otel si 10 km tuburi PREMO), capacitate de transport maxima 
de 2000 l/s, medie 1440 l/s, functioneaza gravitational. 

Acumularea Gura Raului si aductiunea Ø = 1000 mm sunt in administrarea SGA Sibiu. 
- Sadu     

Transporta apa la Statia de tratare de pe Calea Poplacii, via Statia de tratare Sibiu-Sud (ST3), 
printr-o conducta cu Ø de 1200 si 1000  mm,  pe o distanta de aprox. 24 km: conducta otel cu 
Ø = 1200 si 1000 mm intre rezervorul redresor si camera de incarcare de la ST 3 Sibiu - Sud, L 
= 16,6 km, iar intre ST2 si ST 3 conducta cu Ø = 1000 mm, L = 7,4 km; capacitatea maxima de 
transport 750 l/s.

2.8.2. Alimentare cu apă 
Volume de apa asigurate in surse 
Alimentarea cu apa potabila si tehnologica se face in regim nominal:
surse de suprafata: V mediu zilnic - 86.986 m3        -        anual cca. 31.750 mii m3;
surse subterane:     V mediu zilnic - 2.455 m3           -       anual aprox.  896 mii m3. 
Modul de folosire a apei (rezultat din breviarul de calcul – pentru tot sistemul de alimentare cu apa):
Necesarul total de apa: max. - 142.373 m3/zi; med. - 77.775 m3/zi; 
Cerinta totala de apa: max.- 163.728 m3/zi; med. - 89.441 m3/zi.
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Staţii de tratare apă
Staţia de tratare Calea Cisnădioarei St1
Staţia de tratare Calea Cisnădioarei tratează numai prin clorinare apa brută din subteran, provenită din 
sursele Păltiniş Sa1 şi Şteaza Sa2. Staţia de tratare Calea Cisnădioarei este compusă din:

- un sistem de clorinare cu clor gazos pentru dezinfecţia apei brute
- un laborator pentru determinarea calităţii apei, care monitorizează apa provenită de la Sa1 şi Sa2, 
înainte şi după tratare
- 2 rezervoare de apă, care includ:

Rezervorul a: Volum 1.225 m3; H=2,5 m
Rezervorul b: Volum 2x2.000 m3; H=4 m. Acest rezervor nu este folosit în prezent.

Două conducte având Dn 250 mm şi 350 mm transportă gravitaţional apa tratată la reţeaua de distribuţie 
(zona inferioară).

Staţia de tratare Dumbrava St2
Staţia de tratare Dumbrava a fost construită în trei etape:

- Etapa I: 1966
Au fost construite 1 decantor circular şi patru filtre rapide cu un singur strat de nisip; capacitatea 
de tratare era de circa 240 l/s. Apa brută provenea din captarea amenajată pe râul Cibin în anii 
1963-1966.
- Etapa a II-a: 1974
A fost extinsă capacitatea existentă la acel moment cu încă 350 l/s, prin patru filtre rapide cu un 
strat de nisip, construite în paralel cu primele, inca un decantor radial si un rezervor compensator 
de 5000 mc.
- Etapa a III-a: 1976 – s-a extins capacitatea de tratare cu circa 900 l/s
Construirea barajului de la Gura Râului, pe râul Cibin, amonte de priza de apă existentă, Constru-
irea unei conducte de aducţiune Dn 1.000 mm, pentru apa de la Gura Râului, Construirea unei 
unităţi suplimentare de tratare în staţia Dumbrava, cu site rotative şi filtre cu dublu curent.

Capacitatea totala de tratare a staţiei Dumbrava , in urma celor trei etape constructive , a fost de circa 
1.490 l/s. Cotele de amplasament ale staţiei de tratare Dumbrava sunt 490-480 m.
Procesul de tratare consta in urmatoarele trepte de tratare: decantare, filtrare, tratare chimica (dozare sulfat 
de aluminiu pentru coagulare, dozare var pentru controlul pH-ului, dozare clor gazos pentru dezinfecţie) .
În anul 2006 au început lucrări de modernizare a staţiei de tratare Dumbrava. Lucrările se preconizează a 
fi finalizate în cursul anului 2010.

Capacitatea de tratare după modernizare a staţiei Dumbrava va fi:
 - capacitate proiectată: 900 l/s
 - capacitate maximă hidraulică: 1.200l/s
Aceasta înseamnă că procesul de tratare va fi optimizat pentru un debit de 900 l/s, dar pentru scurte 
perioade de timp sau în cazul unei turbidităţi reduse a apei brute pe timp nedefinit, va putea fi tratat un 
debit de 1.200 l/s.
Pe parcursul procesului de modernizate vor fi modificate si imbunatatite toate treptele de tratare , inclusiv 
realizarea unui sistem automatizat de monitorizare tip SCADA.

Staţia de tratare Sibiu Sud
Staţia de tratare Sibiu Sud a fost proiectată la sfarsitul anilor ”80, pentru un debit de 400 l/s, pentru a 
asigura necesarul de apă al municipiului Sibiu din acea perioadă, precum şi pentru a asigura resurse 
de alimentare centralizată cu apă a localităţilor apropiate de municipiul Sibiu. Între timp cerinţa de apă a 
scăzut considerabil în municipiul Sibu, astfel că staţia Sibiu Sud are importanţă pentru oraşul Sibiu numai 
privind creşterea siguranţei sistemului de alimentare cu apă. Cu toate acestea, staţia Sibiu Sud are un 
bun potenţial pentru alimentarea cu apă a localităţilor din zona municipiului Sibiu. Construcţia a început 
în anul 1991 şi a continuat cu un ritm tot mai redus până în anul 2004, când lucrările au încetat şi staţia 
a fost pusă în conservare. În prezent sunt finalizate circa 55% din construcţii, iar din echipamente au fost 
montate circa 8%.

Staţia de tratare Paltinis
Deserveste doar alimentarea cu apa potabila a Statiunii Paltinis si consta dintr-o statie de dezinfectie cu 
clor gazos , un rezervor de inmagazinare a apei, cu un volum de 200 mc si 4 rezervoare de POLSTIF (4 
x 80 mc), unde are loc dezinfectia apei cu clor si de unde se alimenteaza reteaua de distributie a statiunii. 
Toate aceste rezervoare sunt pozate semiingropat. 
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Rezervoare de înmagazinare a apei
Rezervoarele aferente staţiei de tratare St2 Dumbrava
În incinta St2 există şase rezervoare de înmagazinare a apei:

- Rezervoarele R1 şi R2, având volumul de câte 5.000 m3 şi diametrul de 33 m fiecare. Cota apei la 
nivel maxim în rezervoare este 483,00 m, cota nivelului de incendiu este 478,75 m, iar cota radieru-
lui rezervoarelor este 476,90 m. Rezervoarele R1 şi R2 sunt alimentate cu apă prin intermediul câte 
unei conducte având diametrul de 800 mm, iar de la cele două rezervoare apa este transportată 
spre oraş prin trei conducte astfel:
          - o conductă având Ø 600 mm care alimentează reţeaua de distribuţie – zona superioară;

- două conducte având Ø 800 mm, care alimentează rezervoarele R3 şi R4
- Rezervoarele R3 şi R4, având volumul de 5.000 m3 fiecare şi diametrul de 33 m fiecare, sunt 
amplasate de fapt în afara incintei St2, la intrarea în oraş. Cota apei la nivel maxim în rezervoare 
este 462,00 m, iar cota radierului rezervorului este 455,90 m. Aceste rezervoare alimentează cu 
apă reţeaua de distribuţie, zona inferioară prin intermediul a două conducte, una din beton armat 
precomprimat şi oţel, având diametrul de 800 mm, iar a doua din fontă, cu diametrul de 500 mm.
- Rezervoarele R5 şi R6, având volumul de câte 6.500 m3 fiecare, sunt rezervoare rectangulare 
cu dimensiunile de circa 48 m x 28 m. Rezervoarele sunt alimentate printr-o conductă având Ø 
800 mm. Cota apei la nivel maxim în rezervoare este 481,35 m, cota nivelului de incendiu este 
477,90 m, iar cota radierului rezervoarelor este 476,45 m. De la cele două rezervoare apa este 
transportată în oraş printr-o conductă din oţel având Ø 1.000, alimentând zona superioară.

Rezervoarele din staţia St2 sunt în curs de reabilitare (construcţii, conducte, vane).

Rezervorul din incinta staţiei St3 Sibiu Sud
În incinta St3 există un rezervor de înmagazinare circular, cu V=10.000 m3, având D=43 m, H=7,5 m, din 
beton armat monolit, cu acoperiş din plăci prefabricate din beton armat. Cotă nivel maxim apă tratată: 
483,30 m, cotă radier rezervor: 476,05 m. Un al doilea rezervor identic este prevăzut pentru o etapă 
ulterioară. A fost executată conducta din oţel Ø1.000 mm, care va transporta apa de la rezervor la reţeaua 
de distribuţie. Staţia de tratare St3 nefiind terminată, rezervorul nu este folosit.

Staţii de ridicare a presiunii 
Nu exista statii de pompare, distributia apei de la staţiile de tratare se face gravitational, la fel aducţiunea 
apei brute la staţiile de tratare.
Există 11 staţii de hidrofor, pentru ridicarea presiunii mai ales în zonele cu clădiri înalte. În urma scăderii 
din ultimii ani a cerinţei de apă în municipiul Sibiu, a crescut presiunea disponibilă în reţeaua de distribuţie, 
prin urmare staţiile de hidrofor sunt folosite mai puţin. Au fost modernizate trei staţii de hidrofor, s-au montat 
pompe noi şi echipamente de automatizare.
Sunt în curs de modernizare 4 staţii de hidrofor prin instalare de echipamente noi de pompare şi au-
tomatizare, instalare echipamente de supervizare, control, achiziţii de date şi echipamente de măsură a 
debitului pompat.
Din cele 11 statii de hidrofor, 7 se gasesc in administrarea S.C. APA-CANAL S.A. SIBIU , avand urma-
toarele caracteristici:
In administrarea S.C. APA - CANAL S.A. se gasesc 7 statii de hidrofoare: Statia de hidrofoare – cart. Vasile 
Aron (PIF 1978), Statia de hidrofoare – cart. Valea Aurie (PIF 1984), Statia de hidrofoare – cart. Valea Aurie 
(PIF 2006), Statia de hidrofoare – cart. Tiglari (PIF 1995), Statia de hidrofoare – din P-ta Aurel Vlaicu (PIF 
1990 - reabilitata prin Proiect ISPA), Statia de hidrofoare/pompare – din cart. Gusterita (PIF 1986 - reabili-
tata prin Proiect ISPA), Statia de hidrofor  - cart. Hipodrom - str. Rahovei.
 
Reţeaua de distribuţie 
Reteaua de distributie a apei potabile este de tip inelar si este executata din conducte de otel, fonta, azbo-
ciment, beton, PVC, fontă ductilă si din polietilena de inalta densitate, avand o lungime totala de circa 325 
km, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 1.000 mm. Reţeaua de apă acoperă oraşul în procent de peste 
99%.
Starea reţelei de distribuţie este necorespunzătoare, mai ales pentru conductele din azbociment, oţel şi be-
ton, cu o vechime mai mare de 20-25 ani. Prin programul de investii P.O.S. Mediu este prevazuta inlocuirea 
conductelor realizate din azbociment si otel.

Bransamente:
Diametrele bransamentelor sunt cuprinse intre 20 - 150 mm si se compun din plumb, fonta, PVC, PE, 
totalizand o lungime de 207,66 km.  
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2.8.3. Canalizare

Reţeaua de canalizare 
Reteaua de canalizare existenta preia apele uzate de la locuinte individuale si colective (blocuri de aparta-
mente), de la institutii, agenti economici si unitati industriale.
Reteaua de canalizare este realizata in principal în sistem unitar, iar în unele zone relativ restrânse în 
sistem divizor, din tuburi din beton (cu exceptia unor tronsoane executate in ultimii ani din tuburi de PVC sau 
polietilena), avand diametre cuprinse intre 200 si 1.200 mm, din tuburi din beton ovoide sau din elemente 
prefabricate cu secţiune tip clopot, cu dimensiuni cuprinse între 40/60 cm şi 280/177 cm. Lungimea totală 
a reţelei de canalizare este de circa 315 km.
Reteaua de canalizare acopera oraşul in procent de circa 96,5%.

Sunt necesare lucrări de extindere a reţelei pentru acoperirea integrală a localităţii, precum şi lucrări de 
înlocuire a tronsoanelor aflate în stare necorespunzătoare. De asemenea, pentru reducerea deversării în 
timpul ploilor puternice a amestecului de ape pluviale şi ape menajere în apele de suprafaţă, prin interme-
diul deversoarelor existente în reţeaua de canalizare unitară, este necesar pe termen lung a se extinde 
reţeaua de canalizare pluvială şi/sau construcţia de rezervoare de retenţie a apelor pluviale.

Canalizarea menajera 
Reteaua de canalizare menajera are o lungime de circa 10 km, din care circa 5 km din tuburi din PVC 
având Ø 315 mm şi 5 km din tuburi din beton. Reţeaua de canalizare menajeră deversează în colectoare 
unitare principale ale reţelei.
Conductele din materiale plastice sunt in stare foarte buna. Din canalele din beton, circa 2 km sunt in stare 
rea, restul in stare buna.

Canalizarea pluviala 
Apele pluviale sunt colectate in canalizarea pluviala având o lungime totală de circa 30 km si evacuate in 
râul Cibin, precum şi în pârâurile Trinkbach şi Rusciorului.
Pentru stocarea si atenuarea debitelor de varf, au fost construite trei bazine de retentie (Solidaritatii, Vasile 
Aron si Vointa cu un volum total de 14.300 mc). In prezent, bazinul din zona Vointa, ca urmare a erorilor  de 
constructie, nu mai functioneaza, fiind colmatat. Bazinul din zona V. Aron este prevazut si cu o rampa de 
descarcare (betonata) a vidanjelor. Curatarea acesteia se face prin spalare cu furtunul cu apa, rampa fiind 
legata prin canale de scurgere la reteaua de canalizare orasaneasca.

Canalizarea unitară 
Reţeaua de canalizare în sistem unitar este cea mai întinsă, având o lungime totală de circa 275 km. 
Reţeaua de canalizare unitară descarcă apele uzate şi pluviale în staţia de epurare a municipiului Sibiu, 
amplasată pe teritoriul comunei Şelimbăr, satul Mohu.

Investiţii în curs pentru reţeaua de canalizare
Sunt în curs de finalizare execuţia unor lucrări de extindere a reţelei de canalizare în cartiere care nu dis-
pun de canalizare: cartier Guşteriţa, cartier Turnişor precum şi lucrări de înlocuire sau realizare canale noi 
în zone deficitare ale reţelei, în lungime totală de circa 65 km.

Staţii de Pompare
În municipiul Sibiu există 12 staţii de pompare ape uzate şi ape pluviale, după cum urmează:

Staţia de pompare ape uzate SPR1( paraul Rusciorului)
 2 pompe EMU – Q=500 m3/h, H=10 m, instalate în 2001
 2 pompe ACV350 – Q=1.100 m3/h, H=10 m, instalate în 1972
Staţie în curs de modernizare.

Staţia de pompare ape uzate Dealul Dăii
2 pompe ACV100 – Q=95 m3/h, H=7 m, instalate în 1970

Staţie în curs de modernizare.

Staţia de pompare ape uzate str. Grâului
1 pompă ACV100 – Q=95 m3/h, H=7 m, +1 pompa ACV80 – Q=85 m3/h, H=7m, instalate în 1970

Staţie în curs de modernizare.

Staţia de pompare ape uzate Piaţa Iancu de Hunedoara
1 pompă EMU – Q=40 m3/h, H=8 m, +1 pompă EPEG65, H=8 m, instalate în 1980
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Staţia va fi desfiinţată în cursul anului 2010.

Staţia de pompare ape uzate str. Reşiţa
2 pompe WILO – Q=36 m3/h, H=8 m, instalate în 2004

Staţia de pompare ape pluviale str. Reşiţa
2 pompe – Q=468 m3/h, H=5 m, instalate în 2004

Staţia intră în funcţiune numai la cote mari ale râului Cibin.

În cursul anului 2010 va fi finalizata constructia a 4 noi staţii de pompare:
 - Staţia de pompare str. Ghiocelului (cartier Turnişor)
 - Staţia de pompare str. Zavoi (cartier Turnişor)
 - Staţia de pompare str. Metalurgistilor
 - Staţia de pompare str. Podului (cartier Guşterita, finalizată)
In cartierul Tineretului exista de asemeni 3 statii de pompare ape uzate, doua dintre ele fiind deja puse in 
functiune in cursul anului 2009.

Staţia de Epurare
Municipiul Sibiu dispune de o staţie de epurare mecano-biologică, cu o capacitate proiectata de 890 1/s, 
amplasata in vecinatatea localitatii Mohu, pe o suprafata de 7,8 ha, din care 3,2 ha reprezinta suprafata 
construita, fiind compusa din: 
 treapta de epurare mecanica;
 treapta de epurare biologica;
 linia de prelucrare a namolurilor;
 constructii si spatii anexe : birouri, laboratoare, vestiare, ateliere etc. ..
1. Treapta de epurare mecanica, cu o capacitate proiectata de de 890 l/s pentrru timp uscat si 1276 l/s 
pentru timp ploios, gratare rare si dese, deznisipator cu separator de grasimi si canal Parshall; 
2. Treapta de epurare biologica, cu o capacitate proiectata de de 890 l/s pentru timp uscat si 1276 l/s 
pentru timp ploios: bazine de aerare (3 buc.), decantoare secundare (5 buc.), statia de ventilare si statia de 
pompare pentru recircularea namolului activ SP2, By – pass statie, distribuitoare (2 buc), statii de pompare 
namol activ (statie intermediara pentru apa + namol activ, 3 statii de pompare namol activ recirculat si in 
exces);
3. Linia de prelucrare a namolurilor:  concentratorul gravitational, rezervorul de namol fermentat, rezervor 
de fermentare a namolului (metantanc 1 x 4000 mc), cladire de deshidratare a namolului, gazometru (1 
x 1000 mc), arzator al surplusului de biogaz, centrala termica,  platforme de uscare (10 buc.) si halda de 
depozitare;
4. Constructii si spatii anexe : birouri, laboratoare, vestiare, ateliere etc. .

Staţia de epurare nu dispune de treaptă terţiară, pentru eliminarea nutrienţilor (compuşi organici ai azotului 
şi fosforului). Este necesară demararea în anul 2010 a lucrărilor pentru execuţia treptei terţiare de tratare 
a apelor uzate.
Pe termen mediu şi lung este necesară valorificarea în agricultură a nămolului rezultat de la staţia de 
epurare.

Halda de depozitare namol deshidratat:
- este amplasata in exteriorul statiei pe malul stang al raului Cibin la aproximativ 50 - 75 m de aceasta;
- este construita conform Ordinului MMGA nr. 757/26.11.2004;
- volumul haldei este de aprox. 65.000 mc, realizat prin excavare si inaltarea unor diguri de pamant de 5,5 
m.  Pentru evitarea poluarii solului halda este captusita cu folie de PEHD 2 mm. Segmentele  de membrana 
(6 x 50 m) se sudeaza intre ele prin procedee termice si extruziune. Dispunerea straturilor de protectie este 
urmatoarea:
 strat de sol nisipos argilos compactat si uniformizat;
 folie geotextila (densitatea de 300 g/mp);
 geomembrana PEHD 2 mm;
 folie geotextila (densitatea de 300 g/mp);
 strat de sol 10 cm;
Pe radierul haldei peste straturile de protectie exista santuri in care sunt amplasate conducte de drenaj (Dn 
150 mm) cu rolul de a colecta levigatul scurs din namolul depus. Intreg santul pana la cota radierului haldei 
este umplut cu pietris sort 16/32. Geomembrana este ancorata pe partea exterioara a digurilor , marginea 
membranei fiind acoperita cu pamant.  
Descarcarea namolului in halda se face de pe 4 platforme de descarcare.
Halda este marginita de santuri de garda pentru evitarea intrarii apelor meteorice de pe versant in halde. 
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Periodic se procedeaza la curatirea rampei de descarcare. Pe halda se depun doar deseurile grosiere 
provenite de la gratare, nisip si namolul provenit de la paturile de uscare.
Are o capacitate de stocare pe o perioada de aproximativ 10 ani.
Evacuari in receptori:         
- Statia de epurare a mun. Sibiu evacueaza efluentul in r. Cibin, iar SEAU Paltinis in pr. Izvorul de la De-
gnaza;
- Volum total de ape uzate care pot fi epurate si evacuate in emisarii naturali:

2.8.4. Alimentare cu energie electrică 

Analiza starii retelelor de distributie a energiei electrice 
Prin retele electrice de distributie se intelege intreg ansamblul de instalatii, ehipamente energetice  cu ten-
siuni sub 110 kV cu rol de a prelua energie electrica din sistemul de transport si a o distribui consumatorilor 
finali la tensiuni de 110 kV, 20 kV, 0.4 kV, 0.23 kV cu frecventa de 50 Hz.   

Distributia pe partea de inalta tensiune 
Municipiul Sibiu este alimentat cu energie electrica din patru statii de transformare: 

1. st 400/220/110/20 kV Sibiu Sud: 2 transformatoare 110/20 kV cu Sn=25 MVA 
2. st 110/20 kV Sibiu Nord: 2 transformatoare 110/20 kV cu Sn=25 MVA  + 1 transformator in 
rezerva cu Sn=40 kVA            
3. st 110/20 kV Aeroport: 2 transformatoare 110/20 kV cu Sn=25 MVA
4. st 110/20 kV Dumbrava: 2 transformatoare 110/20 kV cu Sn=25 MVA cu o putere totala insta-
lata de 200 MVA 

Staţiile de tranformare sunt racordate între ele prin linii electrice aeriene in schema buclata prin  LEA 110 
kV.   

Distibutia pe partea de medie tensiune 
Distribuitorii reţelelor de medie tensiune sunt racordaţi direct pe barele de 20 kV ale staţiilor de injecţie 
sau între barele de 20 kV ale staţiilor de injecţie şi punctele de alimentare sau între barele de 20 kV  ale 
punctelor de alimentare învecinate.
Schema de distributie de medie tensiune este buclata cu  exploatare  radiala, ceea ce confera o siguranta 
marita in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.
Din punct de vedere constructiv retelele de medie tensiune pot fi linii electrice aeriene LEA 20 kV sau linii 
electrice subterane LES 20 kV. Reţeaua de distributie de medie tensiune in municipiul Sibiu constă în 
prezent in circa 252 km LES şi 74 km LEA.
Pentru  imbunatatirea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se prevad lucrari de 
inlocuire a LES 20 kV  subdimensionate si cu izolatie de hartie impregnta in ulei conform Anexei 1.
Traseele LES 20 kV sunt pe trotuare la adancimile reglementate prin normativele in vigoare.
LEA 20 KV au trasee de regula in afara intravilanului localitatii, iar cele care sunt in municipiu pentru pre-
venirea eventualelor accidente au un gard de siguranta marita privind exploatarea, se prevede ca masura 
cablarea lor. Lungimea totala LEA 20 kV situata in intravilan este de  580 m.
 
Puncte de alimentare , posturi de transformare 
In minicipul Sibiu pe dsitribuitorii de medie tensiune sunt amplasate 12 puncte de alimentare si  415 posturi 
de transformare cu o putere instalată de circa 210 MVA. Au fost construite noi posturi de transformare, mai 
ales în zonele industriale în dezvoltare (cu precădere în zona industrială vest).
Echipamentul de comutatie montat in noile posturi de transformare este de tip inchis, compactizat cu medii 
de stingere si izolare care confera gabarite mici, alimentarea lor se face cu linii electrice subterane.
Posturile de transformare sunt racordate în majoritate în sistem intrare-ieşire pe bucla de medie tensiune 
ceea ce confera o siguranta marita in alimentare. 
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Posturile de transformare care alimenteaza consumatorii casnici de regula pot fi preluate ca si consum din 
posturile adiacente in cazurile in care se executa lucrari de mentenanta.
Dimensiunile posturilor de transformare noi sunt reduse.
Noile posturi de transformare sunt prevazute cu UCMT astfel incat manevrele sa poata fi efectuate de 
dispecer prin sistem de telecomunicatii. 

Reţele de joasă tensiune
Reţeaua de joasa tensiune se compune din 756 km de reţea de cablu subteran şi 389 km linii aeriene. Este 
necesară continuarea modernizării reţelei, prin înlocuirea reţelelor aeriene cu reţele subterane.
In zona istorica au ramas de cablat un numar de 33 strazi, circa 12 km de retea subterana (vezi anexa 2).
Sunt in derulare lucrări de înlocuire linii electrice aeriene cu linii electrice subterane pe străzile str. E.A. 
Bieltz, Calea Turnişorului, Turnului , Tg. Pestelui, Movilei, Piata Argintarilor.
Este necesară mutarea contoarelor electrice din interiorul apartamentelor din blocurile de locuinţe, în ex-
teriorul apartamentelor, precum şi introducerea de sisteme de citire la distanţă a contoarelor de energie 
electrică.

Imbunatatirea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor 
1. Inlocuirea LES 20 kV subdimensionate cu izilatie de HIU construite pentru tensiuni de 15 KV 
(vezi Anexa 1) 
2. Modernizari de echipamente din posturille de transformare puncte de alimentare in derulare

2.1 Lucrarea Sistemul Automat al Distributiei SAD PA – PT 
    etapa 1 :  8 PA, 5 PT 
    etapa 2 :  2 PA, 5 PT 

2.2Modernizare 7 PT 
3.Cresterea gradului de siguranta prin inchidere de noi bucle  20 kV:

Zona PA 9 (Padurea Dumbrava) din statia 110/20 kV Orlat
Zona PA 2 (Bibloteca Astra) din statia 110/20 kV Dumbrava 

4.Sistematizarea retelelor de medie tensiune prin reducerea numarului de posturi de transfor-
mare de pe distribuitori in faza de proiect  PA 5- PT 200 ... PT 186 – PT 52
5.Cresterea gradului de siguranta statia 110/20 kV Dumbrava prin inchidere bucla 110 kV cu st 
400/220/110/20 kV Sibiu Sud - studiu de fiabilitate aprobat.

2.8.5. Comunicaţii 
Reţele fixe
Reţelele de telecomunicaţii fixe sunt administrate de doi operatori principali: Romtelecom şi RDS. Un al 
treilea operator se află în faza de dezvoltare a reţelei - Atlas Telecom.
Principala disfuncţiune este dată de prezenţa liniilor aeriene.

Reţele mobile
Reţelele de telecomunicaţii fixe sunt administrate de patru operatori principali: Orange, Vodafone, Cos-
mote, Zapp. Un al treilea operator se află în faza de dezvoltare a reţelei - RDS. Sistemele utilizate sunt de 
tip GSM cu acoperire 3G în municipiul Sibiu, respectiv EV-DO (pentru Zapp).

Internet
Principalii furnizori de servicii internet sunt:

- Romtelecom - reţele de fibră optică şi reţele telefonice în sistem ADSL;
- RDS - reţele de fibră optică, şi cupru în sistem CATV;
- Atlas Telecom - reţele fixe de fibră optică, reţele wireless;
- Orange, Vodafone, Zapp - reţele wireless.

Principala disfuncţiune este dată de prezenţa liniilor aeriene.

Televiziune prin cablu
RDS furnizează acest serviciu, utilizând reţele de fibră optică şi din cupru, dispuse aerian şi subteran.
Principala disfuncţiune este dată de prezenţa liniilor aeriene.

2.8.6. Alimentare cu energie termică
Sistemul de termoficare a fost înlocuit în cae mai mare parte cu soluţii de termoficare individuale sau la 
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nivel de imobil, alimentate cu gaze naturale.

În prezent, la nivelul municipiului funcţionează cinci centrale termice de zonă: cartierul Ştrand, cartierul 
Reşiţa (3 unităţi), cartierul Hipodrom. 
Disfuncţiunile sunt date de creşterea generală a preţului gazelor naturale şi de caracterul imprevizibil al 
serviciilor de furnizare pe termen lung, datorat epuizării treptate a rezervelor şi dependenţei de relaţiile 
politice internaţionale.

De asemenea, soluţiile centralelor termice de apartament reprezintă un important disconfort, privind în 
primul rând sistemele improvizate de evacuare a gazelor rezultate din ardere. 

2.8.7. Alimentare cu gaze naturale 

In prezent intravilanul oraşului Sibiu este străbătut de trei conducte magistrale de transport gaze naturale:
- una în partea de NV Ø 20”, prin Lunca Sibiului, care vine de la Staţia de comprimare Tăuni şi 
alimentează SRMP 1 Sibiu, prin zona propusă pentru extindere;
- una in partea de N Ø 16 - 12” care vine de la Copşa Mică, alimentează SRMP 1 şi SRMP 2 
Sibiu şi continuă spre Ilimbav;
- una in partea de SV Ø 16” care vine de la Vinţu, alimentează SRMP 3 Sibiu cu deviaţie spre 
Orlat.

Între SRMP 1 şi SRMP 2 există două conducte de legătură având  Ø 12” fiecare, una dintre ele fiind scoasă 
din funcţiune parţial.

Din aceste conducte de transport se alimentează în prezent cele 4 SRMP-uri prin care se face trecerea 
din sistemul de transport al gazelor în sistemul de distribuţie şi de livrare către consumatorii industriali şi 
SRS-urile, SRZ-urile (Staţiile de reglarea a gazelor de sector şi de zonă). 

SRMP 1 Sibiu amplasat în apropierea drumului Sibiu – Mediaş şi a centurii ocolitoare a Sibiului, este 
conectat la conducta magistrală de transport 20”, Pn 50 bar care vine de la staţia de comprimare Tăuni şi 
pompează gaz în conducta de repartiţie a oraşului Dn 24” (inelul de repartiţie). Acesta a fost modernizat 
recent, la data reamplasării lui, în anul 2009. SRMP 1 Sibiu are o capacitate de 35000 Nmc/h.

SRMP 2 Sibiu amplasat în apropierea drumului Sibiu – Agnita, în Dealul Dăii, este conectat la conducta 
magistrală de transport 16 - 12”, Pn 25 bar racordată la sistemul de transport Copşa Mică – Ilimbav şi 
pompează gaz în conducta de repartiţie a oraşului Dn 24” (inelul de repartiţie). SRMP 2 Sibiu are o capaci-
tate de 30000 Nmc/h.

SRMP 3 Sibiu amplasat în sudul oraşului, în cartierul Ştrand, este conectat la conducta magistrală de 
transport 16”, care vine dinspre Vinţu şi pompează gaz în conducta de repartiţie a oraşului Dn 24” (inelul 
de repartiţie). În prezent SRMP 3 este în conservare şi are o capacitate de 30000 Nmc/h.

SRMP 4 Sibiu amplasat în nordul oraşului, în cartierul Viile Sibiului, este conectat la conducta magistrală 
de transport 16 - 12”, Pn 25 bar racordată la sistemul de transport Copşa Mică – Ilimbav şi pompează gaz 
în conducta de distribuţie a cartierului Viile Sibiului. 

SRMP 1 şi SRMP 2 sunt conectate între ele prin două conducte de transport având Dn 12”. 
Gradul încărcare a reţelei de repartiţie a oraşului Dn 24” este de 38%.

În partea desenată au fost evidenţiate cu culori diferite: 
 - reţelele existente de distribuţie presiune redusă;
 - reţelele existente de distribuţie presiune medie;
 - reţelele existente de transport gaze naturale;
 - racordurile existente ale SRMP - urilor existente;
 - staţiile de reglare de sector existente (SRS);
 - staţiile de reglare de zonă existente (SRZ).
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2.8.8. Gospodărie comunală 
Gestiunea deşeurilor
La momentul elaborării PUG, colectarea deşeurilor în municipiul Sibiu se realizează de către două firme specializate. Cantitatea estimată de 
deşeuri colectate anual se ridică la circa 100.000 mc. După închiderea începând cu anul 2004 a depozitului de deşeuri din Valea Remetea, 
deşeurile se depozitează la Depozitul Ecologic pentru Deşeuri Menajere şi Industriale Cristian (D.E.D.M.I.). 
Principalele disfuncţiuni sunt date de colectarea neselectivă a deşeurilor, precum şi de lipsa oricăror instalaţii de tratare a deşeurilor (staţii de 
sortare, staţii de compostare).
De asemenea problematică este apariţia, în diferite zone ale oraşului de depozite neautorizate de deşeuri, care devin un important factor de 
poluare şi de degradare atât a calităţii mediului cât şi a imaginii zonelor urbane. 
Master Planul pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Sibiu, prevede introducerea colectării selective a deşeurilor şi 
construirea unei staţii de sortare a deşeurilor, cu o capacitate de 20.000 tone pe an, cu extindere ulterioară la 40.000 tone anual.

Pieţe agroalimentare
În Sibiu funcţionează trei pieţe agroalimentare: Piaţa Cibin, Piaţa Rahova şi Piaţa Vasile Aaron (semaforului). Principala disfuncţiune este dată 
de concetrarea pieţelor de cartier pe latura sud-estică a oraşului. Cartiere importante nu beneficiază de acestă dotare, locuitorii apelând în 
principal la Piaţa Cibin.
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2.9. PROBLEME DE MEDIU
SITUAŢIE ExISTENTĂ ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI

2.9.1. Cadrul natural 
baza de susţinere a sistemului teritorial urban al Municipiului Sibiu

Introducere
Prin lucrarea de faţă am urmărit să evidenţiem, în urma unei analize de detaliu, disfuncţiile actuale ale 
sistemului urban care derivă din relaţia cadru natural/ geografic şi structura şi funcţiile oraşului. 
Dată fiind complexitatea geosistemului depresionar submontan în care se încadrează Municipiul Sibiu şi 
dimensiunile impactului antropic, analiza noastră a urmărit prin localizare în special subsistemul geomor-
fologic la limita estică a Depresiunii Sibiului la contactul cu Podişul Hârtibaciului. Multitudinea formelor 
de transformare antropică a spaţiului geografic şi amploarea acestora sunt rezultatul asocierii factorilor 
fizico-geografici cu cei economici (dezvoltarea agriculturii, comerţului, industriei, transporturilor, prezenţa 
unor căi de comunicaţie de interes naţional şi european etc.) şi al propagării în timp a influenţei urbane a 
Sibiului asupra teritoriului depresiunii.

Municipiul Sibiu este situat din punct de vedere matematic la intersecţia paralelei de 45º 48’ latitudine 
nordică cu meridianul de 24º 09’ longitudine estică, în plină zonă temperată şi aproape central în cadrul 
României. Aşezat la interferenţa unor unităţi fizico-geografice distincte, spaţiul geografic al Municipiului  
Sibiu  are aspectul unui amfiteatru deschis spre nord (spre Culoarul Visei) şi spre sud (prin Valea Cibinului), 
fiind dezvoltat în mare parte la nivelul şesului aluvial al Cibinului. Rama montană înaltă de la sud-vest (Munţii 
Cindrelului) trimite pinteni prelungi ca nişte contraforturi – Piemontul Cibinului şi Piemontul Cisnădioarei, 
care se insinuează în partea vestică şi sud-vestică a teritoriului administrativ. La est, Municipiul Sibiu se 
extinde în Podişul Hârtibaciului, cuprinzând în totalitate Dealul Guşteriţa, la baza căruia se extinde cartierul 
cu acelaşi nume. Acest spaţiu depresionar al Sibiului a fost intens modelat de artera hidrografică principală 
– Cibinul şi de afluentii acestuia. Evoluţia Cibinului a generat un complex de terase fragmentate de afluenţi 
şi o luncă extinsă, care au imprimat suprafeţei construite a oraşului caracterele lor morfologice. 

Particularităţile structurale şi litologice
Depozitele sedimentare care aflorează în perimetrul analizat aparţin structurilor tinere, fiind reprezentate 
prin formaţiuni sedimentare diferite în ceea ce priveşte gradul de cimentare, de consolidare, rezistenţa 
la acţiunea factorilor de mediu. Depozitele pannoniene ocupă cea mai mare parte a teritoriului şi sunt 
alcătuite din argile, nisipuri argiloase, marne, cu un grad foarte redus de cimentare. Ele vin în contact 
direct cu formaţiunile cristaline şi aflorează la zi în Dealul Guşteriţa şi pe frontul de cuestă al Podişului 
Hârtibaciului ce intră în teritoriul  administrativ al municipiului spre est  şi  nord-est. 

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 imperme-
abilitatea 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 acumulata sub forma de depozite acvifere între 
depozitele argiloase si suprafata, prin capilaritate  se ridica in peretii cladirilor determinand igrasia 
acestora.
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Potenţialul geomorfologic şi dinamica reliefului 
Relieful de pe teritoriul Municipiului Sibiu aferent Depresiunii Sibiului este caracterizat prin trăsături mor-
fometrice (hipsometrie, fragmentare, pante, expoziţie) şi morfologice (procese geomorfologice actuale, 
dinamica versanţlor şi albiilor) care trădează pe de o parte influenţa geologică (prin litologie, structură), iar 
pe de altă parte condiţiile actuale ale modelării (climat, regim hidrologic de scurgere, grad de acoperire cu 
vegetaţie, intervenţia antropică asupra formelor de relief). 

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 între-
gii 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.

Disfuncţionalităţi morfodinamice şi degradarea terenurilor prin procese geomorfologice actuale:
În sectorul analizat altitudinile sunt cuprinse între 400m în lunca Cibinului la limita administrativă cu teri-
toriul comunei Şelimbăr şi 639m în Dealul Hamba Sud Est pe cuesta Podişului Hârtibaciului, altitudinea 
medie depăşind 450m. Fragmentarea reliefului prezintă valori care se înscriu în intervalul 0 – 0,5 km/km2 
în lunca şi pe terasele Cibinului până la 2 – 2,5 km/km2 pe frontul de cuestă al Podişului Hârtibaciului şi pe 
frunţile de terasă. Energia de relief variază şi ea în funcţie de forma de relief, cu valori de la 0 - 10m la nive-
lul şesului aluvial al Cibinului, până la 80 - 100 - 140m la contactul dintre luncă şi frontul de cuestă. Pantele 
au valori diferenţiate, dar ca frecvenţă, sunt dominante pantele cuprinse între 10 – 30°, valori favorabile 
declanşării şi manifestării proceselor de pluviodenudare şi deplasărilor gravitaţionale. 
Dinamica actuală a reliefului este indusă în primul rând de factorii naturali: substratul geologic, 
caracteristicile morfometrice ale reliefului, condiţiile climatice cu influenţe oceanice, precum şi de acţiunea 
reţelei hidrografice autohtone şi alohtone, pe un fond alcătuit din pietrişuri, nisipuri, marne şi argile, cu 
nuclee mai dure. Predomină procesele de versant generate de pluviodenudare: spălare în suprafaţă, 
şiroire, ravenare, torenţialitate. 

Reţeaua hidrografică autohtonă - Valea Aurie, Valea Săpunului, cu debite variabile în timp, a contribuit in 
timp la fragmentarea  construcţiilor acumulative (terase, glacisuri, piemonturi) şi la degradarea suprafeţelor 
interfluviale şi a versanţilor, prin retragerea regresivă a obârşiilor pe bazine hidrografice de ordinul I şi II. 
Componenta lutoasă - argiloasă a depozitelor de terasă este responsabilă de prezenţa unor pânze acvifere 
de terasă la adâncimi destul de reduse şi de crearea unor probleme de infiltrare în subsolurile construcţiilor 
a apelor de infiltraţie. Pe frunţile de terasă şi la baza acestora, mai ales în extravilan,  se pot identifica arii 
înmlăştinite şi izvoare. Terasa a 3-a în Păşunea Poplaca, dincolo de liziera nordică a pădurii Dumbrava, 
este deosebit de îmbucătăţită de ravenele, ogaşele şi văile scurte şi cu caracter torenţial (Valea Urzicarilor), 
afluente ale Cibinului în amonte de Turnişor. Acestea fragmentează fruntea de terasă şi se adâncesc prin 
eroziune regresivă şi în podul terasei superioare. Fruntea de terasă care face racordul cu lunca Cibinului 
este foarte puternic degradată prin procese geomorfologice de tipul deplasărilor gravitaţionale pe fondul 
acumulării fluviatile şi a proceselor fluvio-torenţiale. 



PUG Sibiu 2009 ▪ Memoriu General ▪ ▪ Stadiul actual al dezvoltării urbanistice ▪98

In sectorul amonte de Turnişor, unele dintre meandrele părăsite ale Cibinului păstrează legătura cu albia 
minoră a acestuia, preluând o parte din debit în timpul apelor mari, altele însă sunt total sau parţial col-
matate şi au rupt legătura cu râul. În perioadele cu exces de umiditate aceste bucle de meandre părăsite 
(belciuge) pot deveni suprafeţe lacustre sau suprafeţe mlăştinoase. De altfel pâraiele care fragmentează 
terasele Cibinului în acest sector alimentează belciugele formând bălţi şi mlaştini, care în condiţiile pantei 
foarte slabe şi a substratului mâlos se drenează foarte greu, întreţinând umezeala şi dezvoltarea vegetaţiei 
higrofile. În plus, aceste organisme torenţiale descarcă în lunca Cibinului conuri de dejecţie care exercită o 
acţiune de împingere a talvegului Cibinului şi o redirecţionare a proceselor din albie. 

De asemenea, în sectorul cuprins între confluenţa cu Rozbavul şi limita sud-estică a intravilanului albia 
majoră are altitudini relative de 1 - 1,5m iar  manifestările dinamice care caracterizează relieful luncii joase 
sunt: eroziunea malurilor, acumulările aluviale, umectarea freatică a solului şi gleizarea. Procesele de 
acumulare sunt mai active în acest sector întrucât pe tronsonul amonte-aval de Guşteriţa, Cibinul primeşte 
afluenţi cu caracter torenţial cu obârşiile în podiş: Valea Fărmândoala cu afluentul său Valea Nepindoala, 
Valea Pe Remeţi. Acestea transportă şi depun în colector materialele solide rezultate în urma eroziunii 
fluvio-torenţiale. Acumulările din albie se găsesc lateral sub formă de renii fixate de vegetaţie, sau în 
partea centrală sub formă de ostroave total sau parţial fixate de o vegetaţie ierboasă sau lemnoasă, cum 
sunt cele de la podul Guşteriţa, sau sub formă de depozite submerse, cum sunt cele din avale de acest 
cartier. Picioarele podului de peste Cibin funcţionează ca obstacole pentru aluviuni şi treptat condiţionează 
formarea depozitelor submerse sau emerse din albie.

Factorii naturali ai morfodinamicii sunt amplificaţi de factorii antropici, rolul acestora în modelarea reliefului 
fiind foarte nuanţat, în strânsă legătură cu amploarea şi diversitatea activităţilor efectuate. În momentul de 
faţă, abandonarea terenurilor agricole şi instalarea unor stâne în jurul izvoarelor sau chiar în mijlocul unor 
tarlale întinse ca suprafaţă în partea de nord a intravilanului conduc la degradarea solurilor prin nitrifiere, 
la accentuarea eroziunii în suprafaţă şi la distrugerea covorului vegetal ierbos. Suprafeţele destinate po-
miculturii de pe Dealul Guşteriţa au fost în mare parte abandonate, aici instalându-se degradări încă de  
intensitate moderată, dar cu potenţial distructiv pe timp îndelungat. Terasele antropice sunt modelate de 
procese geomorfologice actuale care cresc în intensitate şi care slăbesc productivitatea terenurilor.

Excavaţiile realizate pentru extragerea argilei în scopul fabricării cărămizii în Dealul Guşteriţa (Sibiu) sau 
pentru construirea şoselei de centură (în dl. Şura Mare) constituie premise ale subminării versanţilor şi 
nuclee de accentuare a proceselor de şiroire, ravenare, alunecare şi prăbuşire şi de degradare a versaţilor. 
Aportul deluvial datorat proceselor gravitaţionale determină aglomerarea versanţilor şi formarea la baza 
acestora a unui glacis de alunecare cu instabilitate accentuată. De asemenea, prezenţa argilelor în pa-
chete groase şi exploatarea lor în sistem intensiv pentru industrie sau construcţia de şosele explică mor-
fodinamica accentuată a versanţilor şi aportul de material coluvio – proluvial din albiile râurilor cu caracter 
asecvent care fragmentează cuesta (Pârâul Nepindoala, Valea Fărmândoala, Valea Pe Remeţi).
În ceea ce priveşte impactul traficului, care se realizează pe căile de comunicaţie rutieră şi feroviară, 
menţionăm unele dezechilibre legate de stresul mecanic (tasare, alunecări, prăbuşiri), distrugerea protecţiei 
malurilor acolo unde arterele hidrografice sunt însoţite sau traversate de drumuri cu un trafic intens (peste 
Cibin), de construcţia unor picioare de poduri (peste Cibin şi afluenţi) care funcţionează în albiile râurilor ca 
obstacole pentru depozitele de aluviuni (Cibin la podul Guşteriţa), precum şi de subdimensionarea poduri-
lor şi podeţelor care traversează artere hidrografice şi peste care se desfăşoară un trafic intens. 

În prezent se află în blocaj 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 depre-
sionar 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 prin procese de spălare şi şiroire.
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Resursele de apă. Vulnerabilităţi hidrice teritoriale
 
▪ Apele subterane pot fi identificate sub formă de ape suprafreatice şi de stratificaţie, care circulă 
libere în depozitele substratului, fără presiune hidrostatică. Cele mai importante cantităţi sunt cantonate 
în depozitele cuaternare de luncă, în lungul reţelei hidrografice care drenează teritoriul municipiului Sibiu, 
unde adâncimea nivelului freatic oscilează între 0,80 - 1,5 - 2m. 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. 

▪ Reţeaua hidrografică de suprafaţă aparţine bazinului hidrografic al Cibinului şi are un 
caracter convergent spre partea estică a intravilanului, fiind colectată pe teritoriul Municipiului Sibiu chiar 
de râul Cibin. 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 for-
mare. Cibinul este un râu alohton, cu obârşiile în Munţii Cindrelului, alimentarea fiind nivală şi pluvio-nivală, 
ceea ce se reflectă în caracterul scurgerii. Râul Cibin a fost amenajat în amonte de localitatea Gura Râului,  
retenţia având şi un important rol hidroenergetic, de regularizare a debitelor şi de atenuare a undei de 
viitură în perioadele cu exces de precipitaţii. 
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 aceest sector.  Valea Fărmândoala cu afluentul 
său Nepindoala şi Valea Pe Remeţi drenează partea vestică a Podişului Hârtibaciului, iar prin caracterul lor 
puternic torenţial în timpul ploilor de primăvară - vară aduc un aport solid semnificativ în colector.
Repartiţia scurgerii în timpul anului este diferenţiată pe anotimpuri. Scurgerea minimă se produce iarna 
(XII - III), iar scurgerea maximă se produce primăvara şi vara (intervalul IV – VII) când topirea zăpezilor se 
asociază cu ploile de primăvară sau vara când au ploi bogate şi cu caracter torenţial care generează ape 
mari şi viituri pe afluenţii Cibinului. Apele mari au o frecvenţă ridicată primăvara, când condiţiile climatice de 
formare a lor sunt cele mai favorabile. Perioadele cu scurgere scăzută se produc vara, toamna şi iarna, iar 
pâraiele cu bazine hidrografice mici, afluente direct sau indirect Cibinului, au caracter temporar.

▪ 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 este situat în partea 
de nord-vest a oraşului, în cartierul ţiglari. Denumirea lacului şi a cartierului sugerează şi geneza antropică 
a acestui lac (format prin infiltrarea apei freatice într-o exploatarea de argilă). A doua categorie, o constituie 
lacurile de acumulare amenajate prin  bararea cursului Văii Aurii (Trinkbach) din Muzeul Civilizaţiei Popu-
lare (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.  

▪ Vulnerabilitatea la fenomene hidrologice cu caracter de risc
Vulnerabilităţile hidrice teritoriale sunt legate producerea unor procese hidrodinamice staţionare (excesele 
de umiditate) şi a celor active (ape mari, viituri, inundaţii). 

Pânza freatică 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 soluri-
lor. Pe alocuri se formează mlaştini şi pajişti mlăştinoase. Lucrările de desecare realizate în prima jumătate 
a secolului XX, continuate în anii 1956 – 1975, au condus la formarea unei reţele foarte dense de canale 
în acest sector, cu adâncimi de 1,5 - 2m, care au contribuit la drenajul acestei suprafeţe şi la scăderea 
nivelului pânzei freatice. Odată cu retrocedarea suprafeţelor de teren în proprietate privată, lucrările hidro-
ameliorative însă au fost abandonate. Marea majoritate a acestor canale sunt în prezent colmatate, unele 
au constituit locul de depozitare al deşeurilor menajere sau al deşeurilor din construcţii, astfel încât în acest 
areal în anii cu exces de precipitaţii se înregistrează o recrudescenţă a excesului de umiditate din sol şi 
ridicarea nivelului pânzei freatice.

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 
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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 sec-
torul de maximă curbură a râului la Guşteriţa - râul face aici un unghi de aproape 90º schimbând direcţia de 
curgere; pe acest fond confluenţa cu pârâul Fărmândoala cu un regim de scurgere spasmodic, amplasarea 
podului peste Cibin şi obturarea cursului prin ostroave 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 condiţii de ape mari sau viitură, apele din albia minoră a pârâului 
se infiltrează în subsolurile clădirilor riverane în sectorul acoperit. 

În concluzie, o parte din 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.

Potenţialul climatic şi disfuncţiile induse de fenomenele climatice externe

▪ Condiţiile climatice care caracterizează teritoriul administrativ al municipiului Sibiu nu prezintă 
diferenţieri pregnante faţă de climatul general regional. Sibiul este amplasat într-o regiune cu climat tem-
perat-continental moderat, cu influenţe oceanice. 
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 ultimii 30 de ani):

- Temperatura medie multianuală: 8,9º C cu o amplitudine medie de 23º C, cu valori medii a lunii 
celei mai reci – ianuarie, de -4,4º C şi a lunii celei mai calde – iulie, de 19,5º C;
- Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor: 649 mm/an;
- Maxima absolută în 24 ore produsă în ultimii 20 ani este de 70,4 l/m2 produsă la data de 
18.VI.1998;
- 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.

Dacă se are în vedere întregul spaţiu geografic al municipiului Sibiu, desigur că valorile medii multianuale 
ale parametrilor climatici prezentaţi mai sus suferă unele diferenţieri. Per ansamblu însă, pentru organismul 
uman, condiţiile bioclimatice pot fi apreciate ca sedative de cruţare, factorii climatici fiind moderaţi tot timpul 
anului. În apropierea suprafeţelor forestiere limitrofe intravilanului (Pădurea Dumbrava, Pădurea Guşteriţa) 
sau a spaţiilor verzi intraurbane cu suprafaţă mare (Parcul Sub Arini) se întrunesc condiţiile unui bioclimat 
tonic-stimulent, cu efecte benefice asupra organismului.
Topoclimatul elementar urban al municipiului Sibiu se caracterizează prin abateri uşoare faţă de valorile 
medii ale elementelor climatice enunţate anterior. Aceste abateri sunt rezultatul modificării condiţiilor de 
mediu prin artificializarea suprafeţelor active. Astfel, temperatura medie multianuală este ceva mai ridicată 
datorită efectului adăpost precum şi de supraîncălzire al pavajului străzilor în timpul verii, reducerea 
evaporaţiei prin asfaltarea suprafeţelor sau betonarea lor şi scăderea implicită a umidităţii aerului, frecvenţa 
mai mare a calmului atmosferic şi accentuarea poluării. În condiţiile menţinerii calmului atmosferic peste 
60 %, asociat cu stratificaţia termică a aerului datorată inversiunilor termice frecvente şi cu ceaţa,  noxele 
din atmosfera inferioară (gaze de eşapament eliberate în urma traficului intens, pulberi minerale rezultate 
în urma activităţilor antropice din industrie, agricultură, transporturi, pulberi organice etc.) constituie un real 
factor de risc. 

temperatura medie multianuală - Sibiu 
sursa http://ro.wikipedia.org
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▪ Fenomenele climatice de risc au un caracter aleatoriu şi un impact moderat asupra 
organismului uman şi asupra componentelor de mediu. Frecvenţa şi intensitatea fenomenelor climatice de 
risc sunt relativ moderate şi sunt în deplin acord cu  caracterul climatic al Depresiunii Sibiului.

Dintre fenomenele climatice cu frecventa şi intensitatea cea mai mare menţionăm:
- valurile de frig, producerea inversiunilor de temperatură şi a unor valori minime absolute a tem-
peraturii aerului, cu toată gama de procese asociate în cazul producerii în anotimpurile de tranziţie 
(îngheţ şi brume timpurii de toamnă, îngheţ şi brume târzii de primăvară);
- căderea masivă a precipitaţiilor şi excesul de umiditate (excedent pluviometric) care induc riscuri 
hidrologice şi geomorfologice asociate (ninsori timpurii şi târzii, ploi torenţiale în 24 ore);
- valurile de căldură şi producerea valorilor termice absolute pozitive, asociate cu deficitul de 
precipitaţii accentuează  fenomenul de uscăciune sau chiar secetă.

Raportat la staţia Păltiniş de pe versantul nordic al Munţilor Cindrelului, inversiunile de temperatură sunt 
absolute, iar în perimetrul depresionar se formează şi inversiuni relative condiţionate de desfăşurarea 
altitudinală a formelor de relief. Intensitatea inversiunilor de temperatură după temperaturile medii se 
înscrie în limitele inversiunilor slabe (< 3º C ) şi medii (3 - 5º C), iar după temperaturile zilnice apar şi 
inversiuni de intensitate mare (> 5º C). Ele au o durată de permanetizare de 2 - 20 zile în funcţie de sezon 
şi de relief. Ele sunt normale pentru intervalul decembrie – februarie, însă se produc frecvent şi în lunile 
octombrie – noiembrie şi martie, caz în care prezintă risc pentru vegetatie şi culturile agricole.

Maximele lunare absolute ale precipitaţiilor căzute în 24 ore se produc în semestrul cald al anului. Ele 
variază între 30 – 60 mm, cu o frecvenţă mai mare de producere în intervalul mai - iulie. Cantitatea maximă 
de precipitaţii căzută în 24 ore la Sibiu a fost de 70,4 mm pe data de 18.VI. 1998. În aceste condiţii se 
amplifică riscul geomorfologic al proceselor de torenţialitate, ravenare, spălare în suprafaţă şi alunecări de 
teren. De asemenea riscul hidrologic indus de aceste precipitaţii constă în inundarea suprafeţelor joase 
şi cu pantă slabă din lunca Cibinului şi a afluenţilor, creşterea nivelului freatic, creşterea nivelului apei 
in lacuri, suprasolicitarea reţelei de canalizare a oraşului. Se pot produce implicit pagube materiale prin 
inundarea gospodăriilor şi a terenurilor agricole, refularea canalelor şi blocaje ale traficului şi reţelei de 
drenaj urban.
Cel mai mare val de căldură s-a înregistrat în 1994 în intervalul iunie - septembrie, totalizând 25 zile tropi-
cale (temperaturi >30º C) şi 85 zile de vară (temperaturi > 25º C), valoarea medie anuală a temperaturii 
aerului fiind de 10º C. Deficitul de precipitaţii în acelaşi an a fost de peste 100 mm, cu intervale secetoase 
(februarie - martie, aprilie – septembrie şi noiembrie - decembrie), care au alternat cu intervale ploioase, 
totuşi insuficiente pentru agricultură. Ca şi consecinţe negative în astfel de situaţii prelungite menţionăm: 
uscăciunea aerului, secetă în sol, compromiterea vegetaţiei şi culturilor prin uscare, migrarea spre adânc 
a pânzei freatice, evaporaţie puternică şi formarea de crăpături adânci în substrat, iar în ariile cu activitate 
pastorală mai intensă, cum este Dealul Guşteriţa, acidifierea şi nitrifierea solurilor şi instalarea unor specii 
de plante adaptate.

Condiţii pedogeografice – favorabilitate şi restrictivitate.
Măsuri pedoameliorative 
Distribuţia teritorială a solurilor în bazinul Sebeşului se prezintă diferenţiat de la nord la sud pe de o par-
te datorită naturii petrografice iar pe de altă parte datorită etajării, expoziţiei versanţilor şi neuniformităţii 
formelor de relief. Analiza sistematică a solurilor sub aspectul caracteristicilor morfologice şi al proprietăţilor 
fizico-chimice s-a realizat în conformitate cu  Sistemul românesc de taxonomie a solurilor (SRTS – 2003 / 
tabelul 1). Diminuarea proceselor de eroziune a solului până la stingere şi prevenirea acestora constituie 
una din problemele prioritare ale gestionării durabile a potenţialului pedologic. Se impune în acest sens 
o monitorizate corectă a proceselor de degradare (intensitate, suprafaţă etc.) pe categorii de folosinţă a 
terenurilor şi o reconversie a acestor terenuri prin împădurirea celor mai intens degradate, prin înierbarea 
suprafeţelor mai puţin degradate şi prin aplicarea unui sistem de agricultură adaptat terenurilor în pantă, 
care să includă culturi adecvate ca tipologie şi structură şi alte măsuri de prevenire a proceselor de versant. 
Potenţialul pedogeografic, fertilizarea şi ameliorarea fertilităţii solurilor, oferă totuşi condiţii pentru extin-
derea suprafeţei forestiere sau pentru utilizare pomi-viticolă mai ales pe versanţii cu expoziţie favorabilă, 
pe terenuri neproductive, expuse eroziunii torenţiale şi alunecărilor de teren. 
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Riscuri naturale
Transformările de natura antropică de pe teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu au fost graduale şi 
legate în mod direct de momentele cheie ale dinamicii oraşului Sibiu ca pol de atracţie şi dezvoltare so-
cio-economic. Etapele de dezvoltare şi evoluţie urban-industrială au avut ca efecte imediate şi recente 
schimbarea destinaţiei terenurilor şi reorganizarea zonelor funcţionale prin: extinderea zonei rezidenţiale, 
reducerea zonei industriale din partea centrală a oraşului şi amplasarea unor zone industriale compacte 
şi complexe în partea de NV, N, E şi SE a Sibiului, amplasarea şi extinderea zonei comerciale actuale la 
extremităţile oraşului si relansarea la alte dimensiuni a rolului de pol de atracţie şi nod de comunicaţie 
feroviar, rutier şi aerian. 

Totodată însă, antropizarea spaţiului depresionar pe sectorul Sibiu – Tălmaciu a avut drept efecte colaterale 
schimbarea caracteristicilor morfometrice şi morfografice ale formelor de relief prin tăiere, nivelare sau 
decopertare şi un impact major prin conturarea unor efecte imediate, accelerarea proceselor geomorfologice 
pe anumite areale şi dobândirea caracterului de hazard, precum si generarea unor manifestări cu caracter 
de risc (tabelul 2). Intervenţia omului a fost dirijată şi asupra reţelei hidrografice (prin rectificări, îndiguiri, 
amenajări de maluri, exploatarea materialelor de construcţie din albie etc), asupra vegetaţiei (defrişări 
masive, ruderalizare, dispariţia unor specii spontane), asupra solurilor (modificarea productivităţii prin 
amendare, drenare etc.) precum şi asupra condiţiilor climatice (prin crearea de noi topoclimate complexe 
şi elementare).

Cele mai reprezentative disfuncţii apar în sistemul geomorfologic şi în cel hidrologic. Ele sunt indisolubil 
legate de condiţiile geologice, climatice şi de modul de utilizare al terenurilor. Efectele imediate şi 
disfuncţionalităţile morfohidrografice induse de condiţiile naturale şi accentuate de modificările antropice 
care au avut şi au loc în spaţiul geografic cuprins în limitele administrative ale Municipului Sibiu (tabelul 2) 
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 
în 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, 
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teren agricol, gospodării, obiective industriale), asociată frecvent cu excesul de umiditate datorat 
prezenţei pânzei freatice aproape de suprafaţă şi izvoarelor, şi 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 valo-
rile mari ale pantei şi energiei de relief, cu o morfodinamică foarte activă subordonată proceselor 
de deplasare în masă, torenţialităţii şi ravenării şi cu un potenţial ridicat de reactivare 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.

2.9.2. Zonele verzi urbane şi periurbane
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86.7792 mm

Harta geomorfologică şi
riscurile induse de procese geomorfologice şi hidrologice

Suprafeţe piemontane cu vulnerabilitate redusă
la risc geomorfologic ca urmare a utilizării forestiere

Terasa a 2-a a Cibinului cu 
altitudine relativă de 15-25m

Terasa 1-a a Cibinului cu 
altitudine relativă de 5-10-15m

a
b

a
b

a
b

Culmi interfluviale de podiş cu stabilitate moderată şi 
morfodinamică moderată cauzată de procesele 
gravitaţionale şi pluviodenudare

Glacis deluvio-coluvial şi de alunecare, cu stabilitate 
moderată şi morfodinamică moderată generată de 
procesele fluvio-torenţiale şi alunecări de mică profun-
zime, cu risc de accentuare generat de stresul mecanic

Eroziune regresivă, ravenare şi torenţialitate   

Alunecări de teren, solifluxiune, creep

Procese de tasare induse in special  de stres 
mecanic generat de trafic

Eroziune de mal cu procese de subminare 
şi prăbusire  

Meandrare

Procese hidrodinamice staţionare şi risc de 
supraumezire

  Revărsări şi inundaţii 

Procese de infiltrare din cursuri de ape libere/
ascunse, din pânza freatică, cu risc de inundare 
al subsolurilor

b. frunte de terasă cu 
morfodinamică mare la 
procese de ravenare, 
torenţialitate, alunecări

Suprafaţă structurală cu stabilitate mare şi moderată şi 
morfodinamică moderată generată de procese 
gravitaţionale superficiale şi de pluviodenudare

Terasa a 3-a a Cibinului cu 
altitudine relativă de 40-50-70m

A. Formele de relief şi potenţialul lor morfodinamic

Lunca Cibinului şi şesul aluvial al afluenţilor, cu 
stabilitate mare şi morfodinamică slab-moderată, cu 
frecvente procese hidrodinamice staţionare şi procese 
morfo - hidrologice induse de arterele hidrografice

Abrupt structural-front de cuestă al podişului 
Hârtibaciului cu instabilitate ridicată şi morfodinamică 
accentuată datorită proceselor gravitaţionale, 
torenţialităţii şi ravenării, cu risc de reactivare generat 
de exploatarea argilelor

Conuri de dejecţie cu morfodinamică accentuată dată 
de slaba compactare a depozitelor

Eroziune  in suprafaţă

a. poduri de terasa cu 
stabilitate mare si 
morfodinamică slab-moderată 
cauzată de pluviodenudare 
si tasare

B. Procese geomorfologice şi hidrologice de risc. 
Areale propuse pentru monitorizare, 
se impun măsuri de combatere şi diminuare
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Aspecte generale
Vegetaţia Sibiului este o reflectare a factorilor orografici, pedologici, climatici şi zoo-antropici. Vegetaţia 
caracteristică este aceea de depresiune, dat fiind relieful major şi de luncă şi terase, rezultat al străbaterii 
municipiului de către râul Cibin. Spre nord un arc de dealuri mărgineşte această depresiune, aşa-zisele 
dealuri ale Guşteriţei şi ale Viilor Sibiului. 
Câteva documente vechi ne dau indicii despre covorul vegetal al Sibiului în secolele trecute. J. Troester 
scrie la 1666 că „Oraşul e înconjurat imediat în afara zidurilor de un brâu de lacuri şi multe grădini...spre 
miazănoapte are un fluviu frumos şi bogat în peşti, Cibin...” Gravuri din acelaşi secol evidenţiază salba de 
lacuri din jurul cetăţii Sibiului şi dealurile Guşteriţei plantate cu vii. Morando Visconti în a sa „Mappa della 
Transilvania” din 1699 schiţează nu numai lacurile şi mlaştinile ci şi pădurea dintre Sibiu şi Răşinari. In 
gravuri din veacul al XVIII-lea sunt reprezentate şi întinse fâneţe în afara centurii oraşului. Documente ale 
magistratului Sibiului din acelaşi veac amintesc despre „fâneaţa de pe Altenberg /Dealul Vechi”, „fâneţele 
de la Lazaret”, „fâneţele Burger”, „fâneaţa Fleischerwiese/Şesul Măcelarilor” şi despre una dintre primele 
defrişări masive din Pădurea Dumbrava, urmată, în 1799, de însămânţere în vederea reâmpăduririi. Pe o 
hartă din 1838 se pot vedea întinderile de păduri din jurul oraşului şi mulţimea mlaştinilor din lunca Cibinului 
dintre Turnişor şi Cristian precum şi dintre Guşteriţa şi Bungard  şi din lunca Ruşciorului. 
Factorul uman a schimbat mult aspectul vegetaţiei prin defrişări, desţeleniri, drenări, plantări, construcţii 
etc. În 1799 are loc o defrişare în Pădurea Dumbrava, pădure care, scrie J. Binder în 1909, „în secolele 
trecute a ajuns până la Sub Arini fiind însă defrişată şi transformată în terenuri agricole”. Odată cu 
defrişarea pădurilor, în locul ştejăretelor s-au instalat pajişti mezofile şi mezo-higrofile din clasa molinio-
arrhenatheretea care, ulterior, o bună parte dintre ele au fost transformate în terenuri agricole/agrocenoze. 
În urma extragerii stejarului (Quercus robur) s-a schimbat raportul dintre arbori, carpenul (carpinus betulus) 
devenind, în multe locuri, dominant. Înlăturarea vegetaţiei lemnoase de pe versanţi a condus la masive 
alunecări de teren şi la eroziuni mai mult sau mai puţin profunde. Zăvoaiele de sălcii (Salicetum albae-
fragilis) de pe malurile Cibinului, Ruşciorului, Sevişului s-au rărit (prin defrişare) şi ruderalizat şi alterat 
cu specii nitrofile/buruieni (prin depozitarea de gunoaie). Culturile agricole care au înlocuit fitocenozele 
naturale de pajişti şi de pădure s-au umplut de buruieni segetale care au dat o altă structură florei locale. 
Pe de o parte au fost desecate vechile bălţi şi mlaştini amintite în Evul mediu, pe de alta au apărut o serie 
de gropi şi bălţi de excavaţie a pietrişului şi nisipului de-a lungul Cibinului în care s-au perpetuat o parte 
dintre speciile acvatice.

În prezent peisajul municipiului Sibiu se caracterizează printr-o fărâmiţare a covorului vegetal şi un aspect 
mozaicat generate de conlucrarea factorilor naturali şi a celui antropic. Pe versanţii umbriţi şi cu umiditate 
suficientă, îndeosebi pe colinele din jurul Sibiului (Guşteriţa, Bungard, Poplaca, Cristian, Răşinari) 
sunt păşuni şi fâneţe mezofile din asociaţiile arrhenatheretum elatioris, festuco rubrae-agrostietum, 
anthoxantho-agrostietum tenuis, trifolio-lolietum perennis, Holcetum lanati ş.a. 
Pe versanţii însoriţi, în schimb, s-au dezvoltat cenoze xerofile ale asociaţiilor agrostio- festucetum 
valesiacae, medicagini minimae-festucetum valesiacae şi thymo-festucetum valesiacae, festuco 
rupicolae-danthonietum provincialis, Stipetum pulcherrimae, Stipetum stenophyllae, Stipetum capillatae, 
Botriochloetum ischaemi, carici humilis-Brachypodietum pinnati ş.a. La acestea adăugăm tufişurile din 
asociaţiile amygdaletum nanae şi crataego-Prunetum fruticoase de pe dealurile Guşteriţei (Padina 
goală, Padina Tiişelului, Valea Guşteriţei spre Fântâna Rece) cu specii deosebit de valoroase sub aspect 
biogeografic.

Pe terenurile cu gunoaie şi cu moloz/ruderalizate ca şi în culturile îmburuienite se întâlnesc grupări ale 
asociaţiilor Hordeetum murini, carduetum acanthoidis, onopordetum acanthi, Xanthietum italici, arctio-
Ballotetum nigrae, Sambucetum ebuli, Galeopsidetum speciosae,  amarantho- chenopodietum albi, 
capsello- descurainietum sophiae, malvetum pusillae,  tanaceto- artemisietum vulgaris, conietum 
maculati, convolvulo arvensis- agropyretum repentis, lepidietum drabae ş.a.
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 for-
mând chiar asociaţii precum astero- rubietum caesii, rudbeckio- Solidaginetum, Polygonetum cuspidati) 
şi de buruieni nitrofile datorită gunoaielor de pe maluri.

Distribuţia spaţială a pădurilor în jurul perimetrului intravilan al Sibiului este concentrată la sud-vest – 
Pădurea Dumbrava şi nord-est – Pădurea Guşteriţa; constituind doi poli naturali majori în configurarea 
peisajului. Această repartizare spaţială a pădurilor în jurul oraşului este dezavantajoasă din punct de ve-
dere ecologic şi agravată de absenţa coridoarelor de vegetaţie forestieră între acestea. În acest context 
elemente naturale majore cum sunt cursurile de apă şi culoarele naturale definite de acestea, cornişa Cibi-
nului şi Parcul Sub Arini, prin care Pădurea Dumbrava se prelungeşte şi pătrunde în oraş, se cer revigorate 
şi integrate viitoarelor planificări ale dezvoltării spaţiale în sensul unei continuităţi naturale.
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Peisaj urban de nucleu central

Peisaj urban cu locuinţe individuale

Peisaj urban cu locuinţe colective

Peisaj urban cu caracter rural

Cimitir

Peisaj industrial
Peisaj industrial propriu-zis

Peisaj industrial-agricol

Peisaj agricol
Peisaj de păşune şi fâneaţă cu tufăriş şi frecvente 
procese de degradare

Peisaj pomicol

Peisajul căilor de comunicaţie
Peisaj aeroportuar

Peisaj feroviar

Peisajul haldelor de deşeuri

Peisaj semi-natural
Peisaj de luncă

Peisaj forestier

Peisaj acvatic (cursuri de apă şi lacustru)            

Peisajul terenurilor cultivate

Peisaj urban

Harta peisajelor - Situaţia actuală
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Zone verzi urbane
Spaţiile verzi sunt o importantă componentă a organismului urban, reprezentate de suprafeţe de teren al 
căror fond dominant este constituit din vegetaţie, în general amenajată, căreia i se asociază o serie de 
construcţii specifice pentru satisfacerea funcţiilor igienico - sanitare, social - culturale sau estetice. 
Spaţiile publice atractive, îmbogăţite de plantaţiile ornamentale, contribuie esenţial la imaginea unui oraş 
şi la apropierea oamenilor de acesta. 

Primele informaţii despre existenţa unor grădini decorative în Sibiu datează din Evul Mediu. Cea mai 
celebră a aparţinut lui Albert Huet, care, în 1607, o lasă moştenire oraşului, ca loc de recreere pentru 
sibieni. Ea se afla la sud de poarta Cisnădiei şi o vedem schiţată pe un plan al Sibiului realizat de Visconti 
în 1699. Mulţimea spaţiilor decorative, a „brâului de grădini”, determină pe vizitatorii străini să asemene 
Sibiul, la mijlocul secolului al XVII-lea,  cu un „oraş persan de flori”. În 1726 oraşul avea angajat un 
grădinar münchenez, iar în 1773 grădinarii sibieni încât solicită înfiinţarea unei bresle proprii. Sunt celebre 
grădinile şi parcurile baronului Samuel von Brukenthal (de pe actuala stradă Constantin Noica), a lui Martin 
Hochmeister, a bastionului Soldisch, din curtea actualului Spital Judeţean de Neuropsihatrie, Promenada 
(de-a lungul centurii a III-a de apărare a oraşului) şi altele. La începutul secolului XIX era renumită pentru 
frumuseţea ei grădina comerciantului Popp de pe actualul bulevard al Victoriei care a fost duminica un loc 
de plimbare şi recreere pentru cetăţenii Sibiului (în 1854 ajunge în proprietatea lui Andrei Şaguna). În 1856 
se hotărăşte înfiinţarea parcului Sub Arini. Lucrările încep chiar în anul următor şi sunt finalizate de către 
Societatea de înfrumuseţare a oraşului (înfiinţată în 1879), cea care va realiza şi parcurile Astra, cel din 
Piaţa Gării, Piaţa Cluj, Piaţa Schiller şi altele.

Parcul Arinilor (Sub Arini) este cel mai mare parc al municipiului Sibiu, înfiinţat fiind în anul 1857 (în baza 
şedinţei primăriei oraşului din 3 nov. 1856), pe locul unei foste păduri de stejar, din care au supravieţuit 
până astăzi câteva exemplare seculare. Lucrările de organizare a acestei noi zone verzi au fost coordonate 
de inginerul Seyfried, care a întocmit şi proiectul de amenajare a parcului. Ele au început prin  trasarea 
celor două alei principale şi plantarea a cca. 1000 arbori autohtoni. Iniţial parcul începea din capătul străzii 
Şcoala de Înot şi respectiv “Estrada Steaua” şi se termina la “Digul cu Pini” de lângă “Bolta Rece”, dig 
pe care în anul 1859 s-a construit un pod pentru travervarea pârâului. Din anul 1860 au fost declanşate 
lucrările de extindere a parcului spre Pădurea Dumbrava. Din 1863 primăria oraşului arendează pe 20 de 
ani terenul amonte de “Digul cu Pini” unei societăţi bancare în vederea realizării unor puncte suplimentare 
de atracţie şi destindere a cetăţenilor. Se amenajează lacurile pentru peşti şi se construieşte restaurantul 
(1864). Până la înfiinţarea “Societăţii pentru înfrumuseţarea oraşului” (în 1879) nimic deosebit nu mai 
semnalăm în evoluţia parcului. Această societate se va implica activ în extinderea zonelor verzi sibiene, 
în igienizarea şi creşterea biodiversităţii lor. În 1881 ea realizează noi plantări atât cu arbori indigeni cât 
şi exotici. Din 1882 restaurantul este pus la dispoziţia grădinarului parcului şi se construieşte o seră (între 
actualul restaurant şi terenul de antrenament al fotbaliştilor, seră dezafectată în urmă cu două decenii). 

Zestrea dendrologică a parcului creşte considerabil din anul 1894 când sunt aduse şi plantate zeci de 
exemplare valoroase de arbori exotici rari precum Gingko biloba, Pseudotsuga menziensis, tsuga 
canadensis, abies concolor, Platanus acerifolia, juniperus virginiana. În 1894 se construieşte fântâna 
arteziană (reamenajată în urmă cu un deceniu), iar în 1898 pavilionul de muzică (refăcut în 1979). În anul 
1900 este amenajat un mic lac cu nuferi, iar în 1902 un alpinet (grupare de pietre cu plante saxicole). În anii 
1904-1905 Uzina electrică  realizează iluminarea aleii principale şi a fântânii arteziene.  După primul război 
mondial se trasează noi alei, se amenajează rozariul între fântâna arteziană şi pârâu (mărginit spre fântână 
de borduri cu arbuşti decorativi precum forsythia suspensa, Berberis thunbergii, Spiraea vanhouttei, 
Philadelphus coronarius ş.a.), se realizează piaţeta cu statuia lui M. Eminescu etc. În perioada comunistă 
în parc nu s-au petrecut schimbări importante. Periodic s-au reparat aleile, podeţele şi băncile, corpurile 
de iluminat, s-au întreţinut peluzele, s-au executat tăieri de igienizare şi pentru siguranţa vizitatorilor. A 
fost construit un loc de joacă pentru copii dotat şi s-a clădit un nou pod de beton şi metal pe “Digul cu 
Pini”, în locul celui de lemn, prăbuşit în anii ‘80. În anii 1965-1966, independent unul de altul, M.I. Doltu şi 
C. Drăgulescu realizează primele inventarieri ale arborilor din parc, rezultatele fiind publicate în 1967 şi 
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respectiv 1995 (ultimul autor făcând o paralelă între situaţia arborilor în 1965 şi 1993). Cu acest prilej se 
face (în 1967) şi prima etichetare a arborilor din parc (iar în 1976 cea ce a doua), precizându-se denumirea 
ştiinţifică, cea populară şi regiunea de origine a arborilor. Primul autor identifică 80 de specii de arbori şi 
arbuşti, din care 33 exotici şi 47 indigeni, iar cel de al doilea 61 de specii de arbori (nu au fost în atenţia sa 
şi arbuştii) din care 26 exotici şi 35 indigeni. După anul 1989 , mai exact din 1993, parcul a intrat în atenţia 
organizaţiei neguvernamentale Ecotur Sibiu care a efectuat periodic igienizări (1993-2003), plantări de 
arbori (1994-2003), etichetări (1993, 2001, 2002), a publicat articole (în Tribuna Sibiului, Radical, Rondul, 
Hermannstädter Zeitung, România pitorească) şi pliante de popularizare (1993-2003), a organizat un 
concurs cu premii pentru elevi (1993), a realizat un film documentar despre parc şi a montat la intrări 
panouri de prezentare a parcului (1994), a efectuat aplicaţii cultural-educative în parc, cu elevi şi studenţi 
ş.a. Şi primăria Sibiului s-a implicat an de an, înlocuind podurile de lemn cu cele de metal şi beton (1992-
1993), reparând fântâna arteziană şi înlocuind băncile, vechii stâlpi şi corpurile de iluminat cu unele noi 
(2001), modernizând şi diversificând zona jocurilor de copii şi facând noi alei (2003), reorganizând rozariul 
şi întreţinând (prin plantări regulate) peluzele înconjurătoare. Primăria împreună cu Ecotur-ul au amenajat, 
lângă fântâna arteziană,  o stâncărie cu specii montane caracteristice (2003).

Din păcate s-au întâmplat în parc şi lucruri nedorite. Din neglijenţă şi chiar din necunoaştere au fost tăiaţi 
arbori preţioşi şi rari (exemplare de abies concolor, Picea pungens, Pseudotsuga menziensis, fagus 
silvatica f. roseo-marginata, larix decidua, exemplare de Gymnocladus dioica ş.a.). În sectorul VI s-au 
început în 2003 lucrări de amenajare a unui teren de tenis, tăindu-se mai mulţi arbori. Prin demersurile 
membrilor Ecotur care au alertat organizaţii naţionale şi internaţionale lucrările au fost stopate. 

Municipiul Sibiu dispune actual de 87 spaţii verzi, încadrate în următoarele categorii: parcuri, aliniamente 
stradale, scuaruri şi spaţii verzi dintre blocuri,  la care se adaugă alte categorii de zone verzi care nu aparţin 
domeniului public, dar care contribuie semnificativ la creşterea calităţii mediului atât din punct de vedere 
estetic cât şi al biodiversităţii. 

Zone verzi periurbane

▪ Parcul natural Pădurea Dumbrava Sibiului    
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 din 
municipiului Sibiu, fiind continuată de parcul “Sub Arini”.

Vegetaţia
Teritoriul Pădurii Dumbrava este ocupat de un “stejăret de terasă de productivitate inferioară” (PAŞCOVSCHI, 
LEANDRU, 1958) care în componenţa actuală a arboretului se poate împărţi în trei categorii de vârstă şi 
anume: pădure bătrână de 120-170 ani, pădure de vârstă mijlocie 100-120 ani şi pădure tânără de 60-
100 ani (SCHNEIDER – BINDER, 1973). Astfel, în partea de nord-est, între valea lacurilor şi drumul Sibiu 
– Poplaca, precum şi în capătul spre Răşinari al pădurii se află porţiuni de pădure tânără presărată cu  
exemplare de stejar bătrân. În partea din stânga şoselei Sibiu–Răşinari, spre oraş, lângă complexul turistic 
şi în partea de sud-est se găsesc porţiuni de pădure tânără şi de vârstă mijlocie şi unele petice de pădure 
bătrână. Porţiunea centrală de pe axa sud–vest şi nord–est este ocupată mai ales de pădure bătrână.
În fondul actual al pădurii se mai găsesc unele exemplare de Quercus robur rămase ca vestigii ale unui 
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stejăret vechi, arbori a căror vârsta este apreciata la 700–800 de ani (SCHNEIDER-BINDER, 1973). Astfel 
de arbori, ocrotiţi delege, pot fi întâlniţi lângă Grădina Zoologică, în apropiere de Hanul Dumbrava, între-
prinderea textila.
Studiile efectuate de SCHNEIDER-BINDER (1973) încadrează stejăretul din Pădurea Dumbrava asociaţiei 
Querco robori-carpinetum SoÓ et PÓcS (1931, 1957) subasociaţia dacicum (SCHNEIDER-BINDER, 
1973). Această asociaţie se încadrează în clasa Querco–faGetea (BR.-BL. et VLIEG., 1937) ordinul 
fagetalia sylvaticae (PAWL., 1928) alianţa fagio dacicum (SOÓ, 1964).

Impactul activităţilor umane asupra pădurii Dumbrava Sibiului
Înfăţişarea actuală a pădurii Dumbrava este în cea mai mare parte rezultatul acţiunii omului, care a inter-
venit în cursul timpului prin: tăieri, drenări, replantări şi sistematizări. Unele informaţii sunt cuprinse în vechi 
descrieri ale Sibiului şi a împrejurimilor sale, de asemenea în unele gravuri şi hărţi datând din secolele 
XVII-XIX (SCHNEIDER - BINDER, 1973, 1976).

În “Mappa della Transilvania” GIO MORANDO VISCONTI (1699) dă o hartă a oraşului Sibiu şi a îm-
prejurimilor sale. Pe foaia de hartă cuprinzând împrejurimile oraşului Sibiu, oraşul cu toate localităţile din 
jur, în porţiunea dintre Sibiu şi Răşinari este indicată o zonă păduroasă care se identifică cu pădurea 
Dumbrava. Într-un document din 1789 al magistratului de Sibiu (BINDER, 1909) privind veniturile şi chel-
tuielile legate de teritoriile din jurul Sibiului sunt amintite o serie de păduri şi fâneţe, ca pădurea de stejari 
Dumbrava. Aflăm de stejăretul secular din Dumbrava, care pe porţiuni a fost înlocuit, făcându-se încă din 
anul 1799 prima cultură de pădure de stejar, o reîmpădurire prin însămânţare (“Eichelreihensaat”), urmată 
apoi de altele în 1814 şi 1826 (BINDER, 1909).
Probleme legate de păduri sunt  expuse pe larg în lucrarea lui J. T. ZIEGLER (1806) “de re sylvestri habita 
imprimis ad H. transsylvaniae Principatum reflectione dissertatio”. Această lucrare cuprinde şi catalogul 
plantelor lemnoase cunoscute pe atunci în Transilvania, elaborat de J. LERCHENFELD. În această enu-
merare sunt citate şi stejăretele din regiunea Sibiului (SCHNEIDER-BINDER, 1976).

Între anii 1828-1829 J. FRITSCH (BINDER, 1909) face prima măsurare şi cartare a pădurii Dumbrava şi a 
pădurii Catrina, indicând suprafeţele ocupate de stejari bătrâni, stejari înalţi-lemn de construcţie şi suprafeţe 
câştigate prin drenarea mlaştinilor (1827) existente în Dumbravă. O hartă din 1838 a împrejurimilor Sibiului 
oferă informaţii asupra întinderii pădurilor din jurul oraşului, printre altele şi păduri de luncă astăzi dispărute 
(SCHNEIDER-BINDER, 1976). F. SCHUR (1866) aminteşte de “stejărete rare, în pământ mlăştinos în 
Dumbrava Sibiu”. J. BINDER (1909) arată că în 1875 s-au efectuat plantări în Dumbrava, într-o “mare 
mlaştină spre sud”. Tot acest autor arată că o dată cu drenarea mlaştinilor din Dumbrava şi a replantării 
pădurii de stejar configuraţia acesteia a suferit modificări, mai ales prin reducerea pajiştilor. Alte tăieri şi 
replantări, diferite intervenţii antropice de altă factură au determinat, în final înfăţişarea actuală a pădurii. 

Printre intervenţiile cele mai severe ale omului de la sfârşitul secolului XIX şi din secolul XX putem aminti:
- punerea în funcţiune a liniei de tramvai Sibiu-Răşinari, care traversează pădurea pe toată 
lungimea sa pe direcţia nord-est şi sud-vest; 
- modernizarea drumurilor de acces spre comuna Răşinari (paralel cu linia de tramvai) şi comuna 
Cisnădioara, ambele intens circulate întrucât sunt căi spre zone turistice şi de agrement; 
- construirea şi darea în folosinţă a unei întreprinderi textile situată în partea centrală a pădurii, pe 
malul stâng al Văii Aurii; 
- amenajarea unui complex turistic cu grădină zoologică, motel, camping, han etc. în partea nord-
estică în apropiere de municipiul Sibiu; 
- înfiinţarea unui muzeu etnografic în aer liber cu o suprafaţă de circa 100 ha, situat lângă com-
plexul turistic; 
- amplasarea şi exploatarea unei ferme experimentale pentru caprine şi ovine situată la limita 
nordică, spre lunca Cibinului; 
- defrişarea unei benzi pe direcţia nord-sud pentru o linie de înaltă tensiune; 
- amplasarea unor obiective militare; 
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- amenajarea celor trei lacuri de acumulare şi agrement de pe pârâul Valea Aurie, situate în zona 
muzeului etnografic şi al grădinii zoologice. 

La toate acestea se poate adăuga şi influenţa păşunatului, determinată de învecinarea cu păşuni şi de 
traversarea periodică a pădurii de turmele de oi din comunele învecinate. 
Paralel cu aceste influenţe nefaste, în anumite cazuri inerente, s-au desfăşurat şi unele acţiuni de protecţie 
iniţiate mai ales de silvicultori. Astfel: au fost luate măsuri pentru a împiedica păşunatul în pădure şi pentru 
a evita tăierile neplanificate prin împrejmuire şi amenajarea unor şanţuri de perimetru care împiedică ac-
cesul; au fost înfiinţate perimetre cu rol de rezervaţii semincere; au fost executate lucrări de igienizare şi 
replantare ş.a.m.d.

În concluzie, 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 Consiliului Judeţean 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.

Aspecte privind încadrarea juridică şi managementul ariei naturale «Parcul Natural Dumbrava Sibiului»
Parcul Natural Dumbrava Sibiului, conform actului legal de înfiinţare este o arie naturală protejată care 
corespunde categoriei IV UICN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii) – arie de gestionare 
a habitatelor şi speciilor, denumirea acestei categorii în legislaţia românească este 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 este încadradtă şi de Legea 5/2000 
privind administrarea teritoriului României, anexa Arii naturale protejate.
Conform UICN ariile protejate (AP) din cat. IV (Arii de gestionare a habitatelor/ speciilor) sunt gestionate 
în principal pentru conservare prin interventii de management şi sunt definite astfel: “Arie terestra si/sau 
acvatica care face obiectul unei interventii active in scopul managementului pentru a asigura mentinerea 
habitatelor si/sau indeplinirea necesitatilor unor anumite specii”. 

Obiective de management:
- pastrarea si mentinerea conditiilor de habitat necesare pentru protectia unor specii semnificative, 
grupuri de specii, comunitati biotice sau trasaturi fizice ale mediului acolo unde acestea necesita o 
manipulare specifica din partea omului pentru un management optim; 
- facilitarea cercetarii stiintifice si monitorizarii ca activitati primare asociate cu managementul du-
rabil al resurselor naturale;
- dezvoltarea unor arii limitate pentru educatia publicului si aprecierea caracteristicilor habitatului in 
cauza si pentru managementul vietii salbatice; 
- eliminarea si apoi prevenirea exploatarii si ocuparii impotriva scopului pt. care a fost desemnata; 
- aducerea de beneficii oricarei populatii rezidente conforme cu celelalte obiective.

Aria protejată “Parcul Natural Pădurea Dumbarava Sibiului” este în custodia ROMSILVA Sibiu, manage-
mentul său fiind regelementat prin Planul de management elaborat de custode şi aprobat conform preve-
derilor legale regelementate de Ordonanţa de Urgenţă 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Disfuncţionalităţi :
- fragmentarea habitatelor naturale prin crearea de căi de acces,
- prezenţa depozitelor ilegale de deşeuri,
- inexistenţa unui program de management al vizitatorilor zonei în corelaţie cu obiectivele de con-
servare a valorilor naturale ale zonei.
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▪ Pădurea Guşteriţa 
Pădurea Guşteriţa este situată în zona colinară a Guşteriţei în NE teritoriului administrativ al Sibiului la o 
altitudine de 500 – 600 m. Se întinde pe o suprafaţă de 1041,1 ha în spaţiul periurban contribuind împreună 
cu celelalte elemente structurale cum sunt tufărişurile, vechile terase de vii, pajiştile de diferite tipuri, la 
conturarea unui peisaj colinar foarte diversificat, cu habitate care oferă nişe de viaţă pentru o foarte mare 
diversitate de plante şi animale.

În literatura de specialitate este cunoscută ca pădure de amestec, şleau de deal (încadrat în asociaţia 
Quercetum robori petreae dacicum) cu Quercus robur, Q. petreae, tilia cordata, t. platyphylos, carpinus 
betulus, Sorbus torminalis, ligustrum vulgare, adăpostind elemente termofile prezente şi în asociaţiile de 
pădure din Câmpia Transilvaniei. Pe pantele înclinate, cu expoziţie sudică, unde insolaţia determină o 
înmagazinare de căldură augmentată de substratul litologic, iar configuraţia terenului determină o scurgere 
rapidă a apei, sunt întrunite condiţiile instalării unor grupări xeroterme de amygdalus nana şi carasus 
fruticosa precum şi a unor insule de vegetaţie xerotermă stepică.

O parte din suprafeţele defrişate în trecut au fost parţial ocupate de vii şi livezi de pomi fructiferi; azi aceste 
suprafeţe au fost în mare parte abandonate instalându-se degradări de intensitate variată, evolutive. 
Excavaţiile pentru extragerea argilei subminează versanţii şi determină procese de ravenare, alunecare şi 
prăvălire. O parte din aceste terenuri degradate au fost împădurite în anii ’90 pe o suprafaţă de 101 ha cu 
13 specii forestiere.

Pădurea Guşteriţa se include intr-o asemenea perspectivă într-un sistem de ecoţesuturi definitorii pentru 
peisajul periurban şi urban, se integrează în matricea agriculturală, silvopastorală şi edilo-pomiculturală 
specifică Sibiului, în viziunea unui „oraş verde” înconjurat şi „infiltrat de natură”.

Disfuncţionalităţi
- inexistenţa unei strategii coerente de dezvoltare cu programe detaliate de protejare adecvată a 
pădurii;
- tendinţa de fragmentare a pădurii concomitent cu reducerea nucleelor şi absenţa coridoarelor;
- porţiuni de extindere necontrolată a ariei construite;
- tendinţa de reducere a suprafeţelor ocupate de pădure în vederea extinderii exploatărilor de 
material argilos;
- accesul nelimitat şi necontrolat în pădure; existenţa a numeroase drumuri de căruţă şi tractor, 
neîntreţinute având drept consecinţă favorizarea proceselor de torenţialitate, ravenare, tasare;
- arii de picnic haotic dispuse cu vetre de foc având un ridicat potenţial de incendiu; în paralel se 
constată distrugerea stratului arbustiv şi a arborilor din apropierea acestor arii;
- depozitarea de deşeuri menajere, casnice sau din construcţii în diferite puncte, mai ales din 
apropierea lizierei.
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Suprafeţe de păşune cu tufăriş, cu specii valoroase şi de interes conservativ

Suprafeţe de luncă valoroase, de interes conservativ
                 C1 -  lunca Cibinului intre linia ferată şi Turnişor
                 R1 -  lunca Rusciorului

Exemplare de arbori de interes conservativ 1. str. Turnului - Taxus bacata;
2. Pădurea Dumbrava Sibiului - Quercus robur; 3. Parcul Sub Arini
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2.9.3. Arii naturale care adăpostesc specii cu valoare deosebită

Pajişti şi tufişuri de pe dealurile Văii Fărmăndoala şi afluenţi-Guşteriţa: 
Padina Goală, Padina Tiişelului, Fântâna Rece ş.a.
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 de  argilă, marne şi gresie 
– constitue baza pentru gama largă de macro- şi microhabitate naturale şi a celor influenţate de activitatea 
omului. Aceste habitate oferă nişe de viaţă pentru o excepţională diversitate de specii de plante şi animale 
unică colinelor marginale Depresiunii Sibiului, fiind scoasă în evidenţă şi de naturaliştii sibieni din secolul 
al XVIII-lea şi al XIX-lea. 
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, vestigii unor epoci trecute, defapt considerate 
a fi relicte ale unor stepe diluviale sau a perioadei postglaciare termice. Unicitatea acestei zone colinare 
rezultă tocmai din îmbinarea elementelor de flora şi faună central-europeană cu cele de stepă, ele fiind 
repartizate dealungul unor gradienţi ecologici în funcţie de umiditate şi temperatură dependentă de 
expoziţia, inclinarea pantelor şi structura solului.
Acest peisaj cultural cu îmbinarea elementelor naturale şi a celor influenţate de om prin activităţile agricole 
şi silvice tradiţionale, extensive, este de deosebită valoare pentru patrimoniul natural nu numai al României, 
ci şi al Europei în ansamblu, un peisaj cu elemente structurale multiple si o biodiversitate remarcabilă cu 
caracter de unicitate. 

Pajişti umede din Lunca Ruşciorului şi a Pârâului Strâmb, 
între Sibiu, Ruşciori şi Şura Mică
Ultimele vestigii ale unei vegetaţii de luncă inundabilă odinioară ocupând mari suprafeţe în vecinătatea 
Sibiului, 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 consti-
tui un mediu natural pentru o serie de animale şi coridoare de migraţie. Această zonă umedă ar contribui la 
umectarea 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. 
Păstrarea acestui peijaj natural la marginea Sibiului ar duce la creşterea biodiversităţii şi îmbunătăţirea 
microclimatului din zonă. Ar putea fi şi un punct de agrement pentru sibieni.
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2.9.4.Evaluarea stării ecologice a râului Cibin pe teritoriul Municipiului Sibiu
A fost analizată starea ecologică a râului Cibin în 2 staţii situate la 0,5 km amonte de intrarea în oraş, 
respectiv la 1 km aval de oraş.

În acest sector valea Cibinului prezintă o pantă redusă – 7o/oo, lăţimea albiei este de 20m, iar debitul 
mediu multianual al apei este de 3,14 m3/s. Cursul natural al râului a fost modificat, coturile au fost tăiate 
şi malurile au fost îndiguite, iar afluenţii mici au fost deviaţi. Substratul este format din pietriş şi nisip grosier 
în centru, iar spre maluri din mâl. În albie există praguri de fund din beton, construite pentru oxigenarea 
apei. Din amonte râul primeşte apele reziduale menajere (neepurate) ale comunei Cristian, pârâul Ruscior 
(degradat) şi ape reziduale din cartierul Turnişor al localităţii Sibiu.
Conţinutul apei în substanţe organice creşte faţă de sectorul din amonte, astfel valorile medii, în perioada 
studiului, ale indicatorilor CCO-Mn şi CBO5 sunt de 8,31 mg/l şi 5,01 mg/l. De asemenea, se înregistrează 
o creştere a concentraţiei sărurilor în apă, valoarea medie a durităţii totale este de 5,89 grade germane, 
concentraţia medie a clorurilor este de 29,08 mg/l, a sulfaţilor de 18,82 mg/l, iar cea a azotaţilor de 3,18 
mg/l. Se remarcă faptul că apa conţine, în cantităţi mici, metale grele: cupru (maxim 0,006 mg/l), plumb 
(maxim 0,02 mg/l) şi zinc (maxim 0,07 mg/l). Pragurile de aerare din albie determină o oxigenare a apei 
destul de bună, astfel saturaţia în oxigen are valori între 49,59% şi 92,31%.
Valoarea indicelui biotic belgian (6) şi cea a indicelui biotic Hilsenhoff (6,72) evidenţiază faptul că acest 
sector al râului Cibin este caracterizat printr-o stare ecologică critică. Conform clasificării lui Knöpp sectorul 
se încadrează în categoria  β – mezo – α – mezosaprobă, valoarea indicelui de murdărire relativă fiind 
de 58,82%. Indicele de integritate biotică are valoarea 23, care evidenţiază faptul că acest sector de râu 
suportă o presiune antropică semnificativă.

În staţia situată la 1 km aval de municipiul Sibiu, la 401 m altitudine, intr-un sector cu panta medie a albiei 
de 5o/oo, malurile îndiguite, lăţimea albiei este cuprinsă între 15 m şi 17 m, debitul mediu multianual al apei 
este de 3,60 m3/s, iar adâncimea apei variază între 0,20 m şi 0,80 m. Patul albiei este mâlos înspre maluri 
şi este format din pietriş şi nisip în centru.
Analiza fizico-chimică a apei râului Cibin indică o încărcare organică moderată.
Valorile medii ale indicatorilor CCO-Mn şi CBO5 sunt 9,26 mg/l respectiv 5,13 mg/l. Valoarea medie a 
durităţii totale este de 9,34 grade germane.
Concentraţiile clorurilor, sulfaţilor, azotaţilor şi fosfaţilor nu se modifică semnificativ faţă de sectorul din 
amonte.
În apă au fost depistate metale grele: plumb (maxim 0,02 mg/l) şi zinc (maxim 0,008 mg/l).
Regimul de curgere al râului permite, în acest sector, o destul de bună oxigenare a apei, astfel încât 
valoarea saturaţiei medii în oxigen variază între 60,88% şi 83,65%.
Valoarea indicelui biotic belgian pentru acest sector este 6, cea a indicelui biotic Hilsenhoff este 6,47, aces-
tea indică o stare ecologică critică. Conform clasificării lui Knöpp, acest sector se încadrează în categoria 
ß-mezo-α-mezosaprobă, valoarea indicelui de saprobitate fiind de 60%. Faptul că acest sector de râu este 
supus unui impact antropic sever este evidenţiat şi de valoarea 17 a indicelui de integritate biotică. 

Datele obţinute de noi ne permit să afirmăm că se impun măsuri pentru stoparea degradării râului şi 
redresarea ecologică a acestuia - gestionarea corectă a apelor reziduale (respectarea legislaţiei privind 
protecţia cursurilor de apă, care interzice deversarea apelor reziduale în râuri fără respectarea normati-
vului NTPA001). Pentru păstrarea echilibrului ecologic al râului şi menţinerea capacităţii sale de epurare 
naturală şi suport este esenţială refacerea conectivităţii albiei minore cu albia majoră, redresarea ecologică 
a zonelor umede din albia majoră în zona Turnişor şi amonte, evitarea lucrărilor de îndreptare şi betonare 
a malurilor şi construirii pragurilor de fund, precum şi evitarea dragării albiei, de asemenea se recomandă 
refacerea cordonului vegetal pe malurilor râului.
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2.9.5. Aspecte privitoare la poluare

Categorii principale de poluanţi
Prezenţa elementelor cauzatoare de disconfort (în principal zgomot, vibraţii şi praf) se face simţită pe un 
areal de extindere mare, relativ continuu, în lungul arterelor principale de transport (rutier şi feroviar). Lo-
cal, arealul este lărgit prin prezenţa unor activităţi industriale, cum este cazul în zona adiacentă gării, prin 
prezenţa Depoului C.F. (care adaugă şi emisii de C.O.V.) şi S.C. Special S.A., în Platforma Industrială Vest, 
în principal datorită S.C. Holcim România S.A., a prezenţei Aeroportului Internaţional Sibiu şi a construcţiei 
noilor obiective industriale (în aceeaşi zona, S.C. Caucho Metal Product OS S.R.L. contribuie cu emisii de 
C.O.V.), sau în zona aferentă şantierului viitoarei autostrăzi. Tot la această categorie a elementelor cauza-
toare de disconfort mai pot fi menţionate zona malului stâng al Cibinului şi albia râului din zona cartierului 
Turnişor, în care sunt depozitate deşeuri menajere şi din construcţii, zona din partea dreaptă a drumului 
Sibiu – Rusciori, la fel cu depozite de deşeuri menajere, şi zona adiacentă S.C. Sibavis S.A., cu puternică 
poluare olfactivă.

Emisii combinate C.O.V. (compuşi organici volatili) şi compuşi ai metaleleor grele sunt asociate cu 
două areale de suprafaţă mare, reprezentând cele două subdiviziuni ale Zonei Industriale Est: arealul 
corespunzator străzii H. Coanda, pe de o parte, cu spaţiile de producţie ale S.C. Compa S.A., S.C. Krupp 
Bilstein S.A., S.C. Sembraz S.A. şi S.C. Stirya Arcuri S.A.; arealul ocupat de S.C. Independenţa S.A. şi 
S.C. Hidrosib S.A., la care se adauga emisiile de C.O.V. de la S.C. Poliflex S.R.L., dar şi emisiile de solvenţi 
organici de la aceleaşi S.C. Hidrosib S.A. şi S.C. Solvosib S.A. O sursă punctuală de astfel de emisii de ioni 
şi compuşi metalici cu C.O.V. este reprezentată de S.C. Flagav S.A.  

Emisii de C.O.V., fără a fi combinate cu ioni sau compuşi metalici mai provin, cu excepţia celor menţionate 
anterior, de la surse disparate: S.C. Balanţa S.A. şi S.C. Pim S.A., în zona Guşteriţa, dar la distanţa 
apreciabilă una de cealalată, şi S.C. Rasital S.R.L., în zona Ţiglari, ultimele două instituţii contribuind şi cu 
emisii de substanţe organice în mediu, în special din categoria solvenţilor organici. De menţionat ca cele 
trei surse de emisie sunt la oarecare distanţă în teritoriu de alte posibile surse de emisii (poate doar S.C. 
Pim S.A. să poată fi considerata în apropierea şantierului autostrăzii). 

Emisii de substanţe organice sunt asociate, în afara surselor deja menţionate, cu S.C. Steaua S.A. şi S.C. 
Bere Trei Stejari S.A., cu spaţii de producţie situate în zona Gării Sibiu, în apropierea imediată a zonelor 
ocupate de reţeaua de transport, şi contribuind, deci, cu noi valenţe la degradarea zonei; în plus, procesul 
de producţie al S.C. Bere Trei Stejari S.A. este asociat cu poluare olfactivă periodică. Activităţi neproductive 
pot genera emisii de substanţe organice, cum este cazul Spitalului Judeţean, situat în apropierea zonei 
menţionate anterior, sau al zonei aferente cartierului Turnişor, în care nu există infrastructură de canalizare, 
astfel că apele reziduale ajung direct sau indirect în râul Cibin (zonă care poate fi racordată cu arealul 
ocupat de reţeaua de transport).

Emisii de gaze potenţial toxice sunt concentrate în zona marilor intersecţii, datorită valorilor ridicate de 
trafic:    - Alba Iulia – Malului – Maramureşului – Autogării;

- Piaţa Unirii;
- Constituţiei – Bâlea – Bulevardul Spitalelor;
- Mihai Viteazu – Calea Dumbrăvii;
- Vasile Milea – Rahovei – Semaforului.

În principal, se regăsesc valori depăşite la oxizi de sulf, azot şi carbon. Emisii gazoase, dar de altă factură 
(gaze rare) sunt asociate cu spaţiile de producţie ale S.C. Hidrosib S.A..
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Monitorizare
Monitorizarea calităţii aerului în municipiul Sibiu se face de către A.P.M. Sibiu în două puncte: sediul APM 
Sibiu, str. Hipodromului nr.10 şi S.C. Compa S.A. str. Oţelarilor, nr. 10, în aceste puncte sunt amplasate 
staţii automate care analizează şi transmit valorile cu frecvenţă orară valorile următorilor parametrii: SO2, 
NO, NOx, NO2, CO, O3, pulberi în suspensie cu particule >10µ (PM10). 
Monitorizarea nivelului de zgomot se realizează de către A.P.M. Sibiu, lunar,  în 13 puncte. De asemenea 
este monitorizată calitatea solului, fiind urmărite concentraţiile de Pb, Zn,Cd şi Cu, în 14 puncte pe teritoriul 
municipiului, situate lângă cele mai importante artere de circulaţie. 

Concluzii
Pe teritoriul Municipiului Sibiu, arealele afectate de emisii poluante ocupă o suprafaţă relativ mare, 
de menţionat este faptul că nivelul concentraţiei diverselor noxe în mediu nu depăşeşte semnificativ 
concentraţia maximă admisă reglementată prin standardele de mediu (conform datelor de monitorizar ale 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului);
Emisiile poluante de gaze, praf, vibraţii, zgomot, se regăsesc pe o zonă relativ continuă în lungul princi-
palelor căi de comunicaţie. În zone adiacente acestui areal continuu sunt cantonate activităţi industriale 
care contribui fie cu acelaşi tip de poluare, fie cu emisii diferite;

Cele două zone industriale concentrează potenţiale surse de poluare, care se adaugă emisiilor asociate 
cu trasporturile:

- Zona Industrială Vest prezintă pericol mai redus de emisie, datorită dispersiei relative a spaţiilor 
de producţie şi a tehnologiilor mai noi folosite; totuşi, situarea ei în zona de maxim trafic rutier şi în 
preajma aeroportului constituie premisa concentrării elementelor poluante;
- Zona Industrială Est este punctul principal de emisii poluante, din mai multe motive: concentrare 
mare de obiective industriale potenţial poluante pe spaţiu redus; concentrare mare de obiective in-
dustriale cu domeniu de activitate similar şi deci cu emisii similare (poluare cumulativă); apropierea 
de zone cu trafic rutier intens, dar şi de reţeaua de cale ferată; prezenţa unor intreprinderi cu emisii 
poluante diverse, cum este cazul S.C. Hidrosib S.A. (C.O.V., ioni şi compuşi metalici, solvenţi 
organici, gaze toxice);

De menţionat este prezenţa unor surse diverse de poluare în arealul cuprins între intersecţia Constituţiei 
– Bâlea – Bulevardul Spitalelor şi Depoul C.F. Această zonă se caracterizează prin: surse diverse de emisii, 
provenind din transporturi (două artere importante de trafic şi reţeaua densă de căi ferate) şi activităţi in-
dustriale (S.C. Bere trei Stejari S.A., S.C. Steaua S.A., Depoul C.F., S.C. Special S.A.), care acoperă toate 
categoriile de poluanţi menţionate anterior. Situare acestui areal în imediata apropiere a Zonei Industriale 
Est face ca poluarea generată să fie cumulativă.
În teritoriu mai există activităţi industriale cu posibile emisii poluante (S.C. Balanţa S.A., S.C. Rasital S.A., 
S.C. Pim S.A., S.C. Flagav S.A.) a căror contribuţie este limitată la nivel local.
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2.10. CONCLUZII ALE ANALIZELOR LA NIVEL SECTORIAL PENTRU 
MUNICIPIUL SIBIU

2.10.1 Calitatea locuirii
Aspecte favorabile:

▪ densitate a locuirii relativ echilibrată în ansamblul oraşului; 
▪ calitate a vieţii (mediul rezidenţial) peste media naţională (relaţia locuire-dotări, niveluri de 
poluare, infracţionalitate);
▪ existenţa unor suprafeţe vacante sau restructurabile în zona centrală, capabile să acomodeze  
un mixaj echilibrat locuire+servicii; 
▪ piaţă imobiliară cu dinamică echilibrată (nu există criză de locuinţe, nu există supraofertă);
▪ tendinţă de creştere a cererii de locuinţe pe fondul dezvoltării economice şi a creşterii  v e n i -
turilor (creştere a cuantumului spaţiului locativ care revine unui membru al familiei);
▪ mixaj social ridicat la nivelul cartierelor;
▪ pondere redusă a locuirii precare;
▪ existenţa unor cartiere rezidenţiale cu caracter de model calitativ;
▪ varietate tipologică, ofertă diversificată de tipuri de locuinţe.

Aspecte nefavorabile:

▪ calitate slabă a mediului rezidenţial din cartierele de locuire colectivă; 
▪ zone de locuinţe supradensificate şi în curs de densificare, cu deficit de dotări (Vasile Aaron, 
parţial Hipodrom);
▪ cartiere izolate faţă de zona centrală a oraşului (Lazaret, Balanţa, Ţiglari, Turnişor, Broscărie, 
Guşteriţa);
▪ cartiere tradiţionale cu deficit de reţele edilitare (Turnişor);
▪ dezvoltări imobiliare necontrolate cu deficit de dotări şi infrastructură (Ştrand 2, malul sudic al 
Văii Săpunului pe teritoriul Şelimbăr); 
▪ efecte perturbatoare rezultate din alăturarea unor concentrări de industrie şi cartiere de locuinţe 
(zona IPAS-COMPA);
▪ tendinţă demografică negativă.

2.10.2 Relaţii în teritoriu
Aspecte favorabile:

▪ reţea de localităţi bine dezvoltată în zona periurbană;
▪ elemente de infrastructură de importanţă regională realizate sau aflate în curs de realizare 
(rampa de deşeuri Cristian, aeroport, tren orbital, zonă spitalicească, autostrada);
▪ potenţial turistic semnificativ în oraş şi în împrejurimi. 

Aspecte nefavorabile:

▪ dezvoltare necorelată în teritoriu, lipsa unei strategii coordonatoare; 
▪ relaţie concurenţială cu Şelimbăr, dezavantajoasă pentru Sibiu; 
▪ concentrarea populaţiei oraşului pe limita sudică a teritoriului administrativ (Hipodrom I-IV şi 
Vasile Aaron), fără rezerve de teren pe teritoriul Sibiu pentru satisfacerea necesarului de dotări 
şi spaţii verzi, duce la dependenţa oraşului faţă de comuna Şelimbăr; 
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 ▪ potenţiale naturale şi de patrimoniu ameninţate sau nevalorificate (habitate naturale valoroa- 
 se, peisaj cultural Guşteriţa).

2.10.3 Resurse funciare ale dezvoltării. Extinderea zonei intravilan.
Aspecte favorabile: 

▪ densitate medie a populaţiei apropiată de media urbană europeană (37,6 loc./ha, 2007);
▪ rezerve importante de teren liber în intravilan (aprox. 690  ha);
▪ accesibilitate crescută a terenurilor de la periferia nord-estică şi nord-vestică odată cu realiza-
rea centurii ocolitoare (autostrăzii);
▪ prezenţa pe teritoriul administrativ al municipiului a unor zone naturale valoroase, incluzînd 
habitate rare şi elemente de peisaj natural şi antropic cu important potenţial ecologic şi turistic.

Aspecte nefavorabile:

▪ tendinţă negativă de evoluţie demografică, de unde descreşterea previzibilă a cererii de 
terenuri;
▪ tendinţă de îmbătrînire a populaţiei; 
▪ dinamică descrescătoare a pieţei imobiliare pentru următorii 10 ani,  de unde descreşterea 
previzibilă a cererii pentru terenuri; 
▪ concurenţa pe piaţa locaţiilor de investiţii reprezentată de  comunele limitrofe şi de polii urbani 
din judeţele învecinate (Braşov, Cluj, Tîrgu Mureş);
▪  proporţie redusă de terenuri dezvoltabile aflate în proprietate publică;
▪ accesibilitate dificilă a rezervelor de teren liber din intravilan (Lunca Măcelarilor, malul nordic al 
Cibinului în dreptul străzii Viitorului);
▪ accesibilitate dificilă a zonei de extindere Calea Şurii Mici  - Tractorului - Ţiglari (lipsa 
traversărilor CF);
▪ bariera constituită de centura ocolitoare în cadrul Teritoriului Administrativ;
▪ lipsa rezervelor de teren pe limita sudică a Teritoriului Administrativ (Hipodrom-Vasile Aaron);
▪ existenţa terenurilor construite dar subutilizate în intravilan (aprox. 180 ha); 
▪ absenţa nucleelor de tip subcentru capabile să genereze şi să susţină dezvoltări de tip intensiv 
la periferie şi în actualul extravilan.

2.10.4 Dezvoltare economică

Aspecte favorabile: 

▪ şomaj redus, pondere redusă a sărăciei; 
▪ dinamică investiţională recentă pozitivă, în mod special în sectorul industrial, transporturi şi 
turism;
▪ patrimoniu cultural şi natural valoros, în oraş şi în împrejurimi, parţial valorificat economic;
▪ infrastructură de transport modernă sau în curs de modernizare (aeroport, autostradă, CF, tren 
orbital), poziţie geografică centrală la întretăierea mai multor coridoare de transport;
▪ infrastructură educaţională de calitate, creştere masivă a numărului de studenţi (pînă la 25%), 
ofertă de muncă tînără şi calificată;
▪ existenţa rezervelor de suprafeţe în interiorul oraşului sub forma fostelor platforme industriale; 
▪ capital de renume internaţional obţinut în urma statutului CCE 2007.
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Aspecte nefavorabile:

▪ infrastructură insuficient dezvoltată pentru servicii (administraţie, sector financiar, afaceri, co-
municare, comerţ, turism);
▪ pondere ridicată a salariaţilor în industria prelucrătoare (43%), comparativ cu media 
europeană;
▪ tendinţă negativă de evoluţie demografică;
▪ tendinţă de descreştere a populaţiei active prin îmbătrînire;
▪ scădere semnificativă a numărului de salariaţi din administraţie, învăţămînt, sănătate;
▪ concurenţă crescîndă pe piaţa locaţiilor de investiţii din partea altor centre urbane (Braşov, Cluj, 
Tg.Mureş, Rm. Vîlcea) şi din partea localităţilor (oraşe şi comune) din regiune;
▪ diminuare progresivă a rolului centrului tradiţional al oraşului în favoarea dezvoltărilor de perife-
rie, multe dintre ele pe teritoriul Şelimbăr. Dezechilibru Oraşul de Sus - Oraşul de Jos, din cauza 
multiplelor blocaje din dezvoltarea celui din urmă;
▪ lipsa accesului direct la reţeaua de autostrăzi în următorii  10 ani;
▪ nu există suprafeţe centrale vacante pe termen scurt pentru dotări publice cu rol regional.

2.10.5 Protecţia mediului. Zone verzi.
▪ cadru natural valoros şi diversificat, cu un important aport ecologic şi factor de atractivitate 
turistică pentru oraş
▪  existenţa unor spaţii verzi de calitate, foarte apreciate de  cetăţeni
▪  existenţa coridorului verde Sub Arini - Valea Aurie - Grădina Zoologică - Muzeul Satului - 
Pădurea Dumbrava, ca legătură continuă între cadrul natural submontan şi centrul oraşului
▪  prezenţa unor cursuri de apă în oraş şi în zona periurbană a căror albii pot fi amenajate ca 
spaţii verzi
▪ nivel de poluare general sub cotele admise
▪ existenţa, pe teritoriul administrativ al municipiului, a unor habitate naturale rare (dealurile 
din jurul Văii Fărmăndoala, Lunca Rusciorului, lunca Pîrîului Strîmb, Lunca Cibinului în dreptul 
cartierului Turnişor)
▪ existenţa unor programe guvernamentale (Administraţia Naţională a Fondului de Mediu) şi 
europene de sprijinire/finanţare pentru înfiinţarea de noi spaţii verzi în localităţile urbane

▪ deficit semnificativ de spaţii verzi în raport cu numărul de locuitori (16,4 mp/ locuitor, 2008), faţă 
de cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor, vezi anexa nr.3
▪ stare deficitară a spaţiilor verzi existente, cu precădere în  interiorul cartierelor de locuire 
colectivă
▪ nivel de poluare local peste cotele admise. Exploatări şi investiţii care afectează calitatea me-
diului prin emisii şi despăduriri. Deversări locale în apele care traversează oraşul, cu precădere 
în Cibin, în dreptul cartierului Turnişor.  Prezenţa unor depozite ilegale de deşeuri.
▪ regim juridic incert pentru unele spaţii verzi (unele aflate în proces de retrocedare)
▪ lipsa unui regim adecvat de protecţie pentru unele zone care prezintă habitate naturale 
valoroase
▪ ocuparea spaţiilor verzi publice prin construcţii
▪ lipsa rezervelor de teren aflate în proprietate publică pentru amenajarea de noi parcuri
▪ ditribuţie neomogenă a spaţiilor verzi în oraş (concentrate în jurul şi în prelungirea pădurii 
Dumbrava) 
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2.11. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Asteptari, expectanţe, priorităţi ale cetăţenilor municipiului Sibiu, 2008
Elaborarea PUG pentru municipiul Sibiu încearcă să surprindă şi să ţină cont de priorităţile edilitare şi 
preferinţele cetăţenilor municipiului pentru o strategie specifică de dezvoltare. Planul urbanistic general 
prefigurează dezvoltarea oraşului în următoarele decenii. Condiţiile pe care le va defini vor afecta viaţa de 
zi cu zi a cetăţenilor. Prin urmare este firesc şi legitim să se consulte populaţia în diferite faze de fundamen-
tare şi elaborare a Planului Urbanistic General.

Primăria municipiului Sibiu a realizat de-a lungul anului 2008 mai multe sondaje de opinie cu privire la 
starea de spirit, nemulţumirile şi doleanţele populaţiei. Echipa coordonată de dr. psih. Ciprian Răulea, 
sociolog Alexandra Păsat şi sociolog Simona Gânfălean a realizat o analiză secundară a informaţiilor cu-
prinse în sondajul de opinie realizat în august 2008 de către “Psiho Media”. În chestionar apare o întrebare 
deschisă cu răspunsuri multiple dar şi posibilitatea de a ierarhiza opiniile/priorităţile prin şansa de a se 
pronunţa în mod repetat.

La întrebarea deschisă “după opinia dvs. cei care vor reprezenta judeţul Sibiu în parlamentul româniei 
în următorii patru ani, ce probleme vor trebui să susţină (rezolve)?” locuitorii municipiului Sibiu au răspuns 
după cum urmează:
La prima opţiune apare:

24,5% - centura de ocolire a municipiului
22,4% - infrastructura (asfaltare, autostrăzi, parcări trotuare, piste biciclete).

După aceste probleme care trebuie rezolvate sibienii sunt preocupaţi în al treilea rând de veniturile lor după 
care urmează modernizarea oraşului, curăţenia şi construcţia de locuinţe.
La a doua şi a treia afirmaţie apar prioritare tot problemele menţionate la prima afirmaţie. Prin urmare 
problema condiţiilor care să facă posibilă mobilitatea cetăţenilor în oraş şi în afara acestuia sunt priorităţile 
certe ale sibienilor.

Această prioritate revine şi la răspunsul dat la o altă întrebare din sondaj: “dintre următoarele preocupări, 
pe care o consideraţi cea mai importantă pentru judeţul Sibiu?”
Aproape 52% dintre sibieni consideră construirea de autostrăzi care să treacă prin judeţ prioritatea 
absolută. Urmează la a doua alegere, adică după un timp de reflecţie şi de cântărire a ceea ce ar mai fi 
nevoie în oraş, următoarele:

construirea unui nou spital de urgenţă, 
construirea de locuinţe, 
promovarea de proiecte care să asigure un mediu mai curat.

Cetăţenii municipiului Sibiu consideră mobilitatea lor şi interconectarea comunicaţională a oraşului ca fiind 
probleme care necesită rezolvare urgentă. 
Pe de altă parte o serie de propuneri care apar in PUG cum ar fi de ex. dezvoltarea sectorului de învăţământ 
superior sau a sectorului de tehnologii înalte nu sunt menţionate de cetăţeni. 

Datele sondajului ne arată că cetăţenii oraşului au încredere mare şi foarte mare în primar şi consiliul local. 
Acest fapt ne indică un suport cetăţenesc foarte puternic pentru proiectele ce vor fi fie propuse, fie susţinute 
de primărie.
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3.1. STUDIILE DE FUNDAMENTARE

Lista studiilor de fundamentare pentru PUG Sibiu 2009 sau a documentaţiilor 
de interes urbanistic, elaborate anterior PUG:
■ “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”, Studiu de fundamentare 
PUG nefinalizat
elaborator: arh. Ioan BUCUR, Sibiu, 2006

■ “Studiu pentru includerea centrului istoric în patrimoniul uneSco”
elaborator: Paul NIEDERMAIER, Sibiu, 2007

 
Lista studiilor de fundamentare pentru PUG Sibiu 2009, elaborate concomi-
tent cu 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

■ “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

Sintezele studiilor de fundamentare, elaborate de autorii acestora, sunt integrate în capitolele memoriului 
PUG referitoare la domeniile pe care le tratează.
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3.2. PRIORITĂŢI STRATEGICE ŞI PRINCIPII DE INTERVENŢIE

Premisele dezvoltării
Perioada ultimilor 10 ani (1999 – 2009) a fost martora unor schimbări semnificative pentru Sibiu: aderarea 
României la Uniunea Europeană şi, legat de acest moment, rolul de Capitală Culturală Europeană, o 
dinamică investiţională şi imobiliară fără precedent, construirea parţială a centurii ocolitoare, reabilitarea 
Oraşului de Sus şi creşterea atractivităţii turistice a oraşului, modificarea semnificativă a cadrului legislativ 
intern şi internaţional, pentru a le numi doar pe cele mai importante.
Noul statut al oraşului deschide şanse şi oportunităţi de dezvoltare dar ascunde în egală măsură o serie 
de riscuri. Afirmarea poziţiei oraşului într-un context marcat de o concurenţă crescîndă – în plan regional, 
naţional şi internaţional – reclamă actualizarea conceptelor de planificare a dezvoltării locale pentru Sibiu. 
Scopul principal al PUG este corelarea acestor concepte cu evoluţia spaţială a localităţii.

Succesiunea de analize de specialitate şi studii de fundamentare pentru PUG scot în evidenţă principalele 
trăsături ale stadiului actual de dezvoltare, definind în acelaşi timp puncte de plecare şi repere pentru plani-
ficarea următoarei decade. Cele mai relevante din punctul de vedere al elaborării PUG sunt:

■ Atuuri locaţionale: accesibilitate şi context geografic valoros. Sibiul se află în centrul geografic al ţării, 
cu acces direct la autostrada Timişoara-Deva-Piteşti-Bucureşti şi cu acces mediat la autostrada Transilva-
nia şi dispune de un aeroport internaţional modernizat recent. Zona premontană şi montană din apropierea 
oraşului este un important factor de atractivitate turistică.

■ Existenţa unui patrimoniu cultural excepţional în oraş şi în zona periurbană.

■ Dezvoltarea dinamică a industriei prelucrătoare, în primul rând sub impactul investiţiilor externe (Ger-
mania, Austria) păstrează profilul predominant industrial al oraşului (aprox. 43% din salalriaţi în 2006). 

■ Creşterea segmentului de servicii, în primul rând a celor turistice, a culminat cu momentul „Capitală 
Culturală Europeană 2007”, moment cu un important efect de inerţie pentru perioada următoare. Datorită 
succesului acestui an, Sibiul a cîştigat un foarte valoros capital de imagine. 

■ Emergenţa domeniului universitar – dublarea numărului de studenţi între 1999 şi 2007 la peste 26.000 
– deschide şansa afirmării oraşului ca pol universitar de anvergură în regiunea Centru. Având în vedere 
regresul relativ al numărului elevilor din învăţămîntul preuniversitar în Sibiu în aceiaşi perioadă de timp, 
devine evident caracterul de pol de atracţie la nivel regional al celor patru universităţi active în oraş.

■ Descreşterea numărului populaţiei din oraş pe termen mediu şi lung, chiar şi în ipoteza unei imigraţii, 
dublată de o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei şi deci de scădere a populaţiei active, afectează în primul 
rând baza de forţă de muncă din industrie.  

■ Resurse limitate cantitativ (funciare, financiare) aflate la dispoziţia administraţiei locale pentru a in-
terveni direct în dezvoltarea localităţii şi aproape inexistente în cazul zonelor de restructurare sau de ur-
banizare prioritară. Existenţa, în proximitatea zonei centrale sau a cartierelor de locuinţe colective, a unor 
importante rezerve de teren aflate în proprietatea statului român, restructurabile în perspectivă (în prezent 
în administrarea MapN).
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Conceptul de dezvoltare urbanistică pe termen lung
(din Studiul de fundamentare ptr. PuG Sibiu, 2004, 
autor sc planwerk srl, Cluj)  

Conceptul de dezvoltare urbanistică pe termen scurt şi mediu
(din Studiul de fundamentare ptr. PuG Sibiu, 2004, autor sc planwerk srl, Cluj)  
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patrimoniu construit

patrimoniu natural

evenimente culturale

centru de conferinţe

centru de afaceri

învăţământ superior

sport, turism

producţie industrială

Sibiu, loc de întâlnire
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Viziunea dezvoltării
Formula „Sibiu, loc de întâlnire”, propusă ca titlu pentru PUG 2009, sintetizează suita de calităţi şi potenţiale 
ale oraşului menite să susţină şi ghideze dezvoltarea sa în următorii ani. Recunoaşterea şi materializarea 
vocaţiei oraşului înseamnă, în termenii Planului Urbanistic General, pregătirea unui cadru de reglementări 
spaţiale avantajoase, impulsionarea tendinţelor pozitive şi reducerea riscurilor.

Sibiul, ca loc de întâlnire, este în primul rând un oraş cu vocaţie de gazdă, deopotrivă atractiv şi interesant 
pentru afaceri, evenimente, turism sau studii. Sibiul se vrea un loc al comunicării şi al schimburilor, în egală 
măsură economice şi culturale, un mediu în care capitalul cultural, cel ştiinţfic şi cel financiar se susţin 
reciproc şi produc efecte mai mari decît suma lor.

Astfel, atractivitatea Centrului Istoric sau a peisajului din împrejurimile oraşului devine un atu în competiţia 
între locaţii pentru evenimente sau conferinţe, în timp ce un mediu universitar performant atrage în oraş 
intreprinderi care profită de acumularea de cunoaştere disponibilă. Centrul oraşului este animat şi susţinut 
economic de proximitatea universităţilor, cele mai importante consumatoare de servicii şi oferte culturale, 
alături de turişti, în timp ce o universitate situată în apropierea unui centru istoric şi înconjurată de festivaluri 
are de cîştigat în faţa unui campus de periferie concurent din alt oraş.
Asigurarea unui cadru spaţial prielnic şi a infrastructurii specifice combinaţiei afaceri-evenimente-
universităţi-turism este deci un scop prioritar al Planului Urbanistic General 2009. Asocierea spaţială directă 
a acestor activităţi definitorii pentru oraş este esenţială pentru funcţionarea lor concertată şi pentru un efect 
amplificat. De aceea,  principalele obiective de interes public propuse – Centrul de conferinţe, congrese 
şi spectacole şi Campusul universitar ocupă poziţii adiacente Centrului Istoric: zona Teatru Radu Stanca 
– Piaţa de Flori – Cazarma 90, respectiv ansamblul actualului Spital Judeţean. 

Profilarea Sibiului ca oraş – gazdă, ca loc de întâlnire, va fi completată în mod necesar prin dezvoltarea 
componentei rezidenţiale. Calitatea mediului rezidenţial, alături de cea a mediului profesional şi cultural, este 
văzută ca factor esenţial în asigurarea calităţii vieţii pentru sibieni şi în atragerea de întreprinderi şi familii 
noi şi deci a contracarării efectelor de scădere şi îmbătrînire a populaţiei. 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 locuirii în viitoarele 
zone rezidenţiale sunt cele mai importante măsuri ale PUG în acest sens.  

Activităţile economice cu caracter industrial şi logistic, motorul economic al Sibiului în ultimele decade, 
păstrează un rol important în continuare. Actuala concentrare de activităţi industriale din partea de NV a 
oraşului este structurată şi extinsă spre nord primind, în completare, obiective conexe menite să impul-
sioneze dezvoltarea unui pol de activităţi de importanţă regională: un Centru pentru târguri şi expoziţii, 
o zonă dedicată dezvoltării IMM-urilor, implementarea şi extinderea trenului urban şi nu în ultimul rând 
o tramă infrastructurală funcţională. În contraponderea Centrului Economic Vest este 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. 
Cele două Centre Economice mizează pe atragerea de întreprinderi performante tehnologic şi nepolu-
ante, 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). 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 activităţilor în teritoriu şi prevenirea monofuncţionalităţii. Con-
form principiului unui „oraş al traseelor scurte”, celor două centre economice le corespund zone rezidenţiale 
existente sau dezvoltabile în perspectivă, capabile să asigure afluxul necesar de forţă de muncă în proximi-
tate, adică fără creşterea volumului de trafic motorizat având ca destinaţie locul de muncă. 
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Dezvoltarea spaţială în teritoriu
Principiul gestionării spaţiale a oraşului este dezvoltarea de la centru spre periferii. Transpunere directă în 
plan spaţial a principiilor dezvoltării durabile, dezvoltarea de la centru spre periferii urmăreşte în primul rând 
economia de terenuri, văzute ca resursă primă şi epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare. Gestionarea 
raţională a acestei resurse, preocuparea pentru economisirea ei, pentru asigurarea şanselor de dezvoltare 
ale generaţiilor viitoare se traduce în cadrul PUG în trei reguli de organizare a structurii urbane:

1. Zonele restructurabile interne oraşului (dezvoltare tip brownfield) primesc prioritate în faţa extin-
derilor pe terenuri neocupate (dezvoltare tip greenfield).
2. Extinderea zonei intravilan se face pe baza evaluării necesarului de terenuri pentru perioada de 
timp vizată.
3. Urbanizarea zonelor de extindere se face etapizat, condiţia principală pentru abordarea unei 
zone neocupate fiind dată de un nivel minim de ocupare al zonei reprezentând etapa precedentă.

Schema spaţială de extindere a oraşului urmează concluziile studiului preliminar PUG, elaborat în 2004. 
Plecând de la forma actuală a oraşului, de la relaţia acestei forme cu cadrul natural şi de la condiţionări 
de tip ecologic, economic şi administrativ schema propusă vizează o extindere direcţionată predominant 
către nord-vest. Rezultat al unei evoluţii planificate (începînd în sec. al XIX-lea) cartierele sud-vestice se 
desfăşoară pe cele două laturi ale parcului Sub Arini, la rândul său „vârful amenajat” al pătrunderii pădurii 
Dumbrava până în apropierea Centrului Istoric. Această particularitate structurală a Sibiului – un coridor 
verde făcând o legătură neîntreruptă între centrul oraşului şi zona submontană – este văzută ca dublu 
avantaj, ecologic şi identitar, şi adoptată ca model generator al noilor extinderi.  
Prin multiplicarea acestui element se obtine o forma de extindere a orasului asemanatoare unei mâini ori-
entate spre vest, unde degetele reprezintă noile cartiere. Între cartiere sunt lăsate coridoare naturale având 
un triplu rol: funcţional (agrement, sport, recreere), ecologic (oxigenare în profunzime a corpului urban) şi 
de protecţie (bariere vegetale între obiective poluante – aeroport, industrie etc – şi cartierele de locuinţe). 
Astfel, schema de extindere a oraşului include patru asemenea coridoare naturale orientate spre vest şi 
unul orientat spre est.

Coridoarele vestice:
■ Parcul Sub Arini – pădurea Dumbrava (existent)
■ Parcul Cibin Vest (Cîmpuşor) – rezultat al amenajării luncii inferioare a Cibinului (suprafaţă 
inundabilă), de la intrarea acestuia în oraş pînă la Şoseaua Alba Iulia. Parcul urmează să 
deservească în primul rând cartierele riverane Turnişor şi Câmpuşor (planificat), prin asigurarea 
spaţiilor verzi, a dotărilor de recreere, agrement şi sport necesare, precum şi prin aportul ecologic 
direct. În al doilea rând, parcul are un rol important la nivelul întregului oraş, găzduind dotări sportive 
de anvergură (ex: ştrand, bază hipică, terenuri de sport, camping etc) şi trasee ciclistice şi pietonale 
majore în lungul Cibinului.
■ Versantul terasei nordice a Cibinului (la sud de aeroport) – având în primul rând rol de protecţie 
a cartierului Turnişor faţă de zona industrială şi faţă de aeroport. Versantul va fi împădurit în între-
gime, în completarea pădurii existente.
■ Parcul sportiv Vest (Lunca Mare) – principala zonă de agrement din cadrul extinderii nord-vestice 
a oraşului, parcul deserveşte atât viitoarele cartiere dezvoltate în lungul Căii Şurii Mici, cât şi unităţile 
Centrului Economic Vest. Parcul acţionează pe post de barieră verde între concentrarea de activităţi 
industriale şi zona rezidenţială. Extremitatea vestică a parcului, beneficiind de accesabilitatea de 
exceptie (str. Salzburd, centura, tren urban), este rezervată pentru amplasarea în prespectivă a 
unui nou stadion muncipial.
■ Parcul Cibin Est – amenajat în lunca Cibinului între cartierul Guşteriţa şi ieşirea râului din oraş. 
Parcul ocupă o zonă inundabilă şi este menit să echilibreze distribuţia zonelor de agrement în oraş 
(situate predominant în zona de vest).  
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De asemenea, în lungul limitei sudice a teritoriului administrativ, între cartierele Hipodrom/ Vasile Aaron 
şi zonele de extindere ale comunei Şelimbăr, este propusă păstrarea şi amenajarea unui coridor verde. 
Acesta se desfăşoară pe malurile pârâului Săpunului şi primeşte forma unui parc care deserveşte atât car-
tierele de locuire colectivă 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. 
Acest parc urmează să satisfacă necesarul stringent de spaţii verzi şi dotări de agrement şi sport la nivelul 
cartierelor cu cea mai mare densitate din Sibiu – Vasile Aaron şi Hipodrom. Prin grija Consiliului Judeţean, 
este necesară rezervarea acestui culoar natural în lungul albiei pârâului Săpunului, pe ambele maluri. În 
timp ce acest culoar există pe malul nordic (parţial amenajat) pe malul sudic este necesară protejarea unei 
fâşii cu lăţimea de 50m pentru destinaţia spaţii verzi.

Axele de dezvoltare
Principalele măsuri de restructurare, respectiv urbanizare propuse se concentrează în lungul a patru axe 
de dezvoltare. Fiecare axă de dezvoltare grupează un set specific de măsuri şi aspecte ale dezvoltării, şi 
este organizată în lungul unui element spaţial marcant. Temele, obiectivele şi funcţiunile predominante ale 
fiecărei axe îi conferă acesteia profilul şi ghidează măsurile propuse prin PUG. 

■ Axa Centrală 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 găsesc loc în interiorul Centrului Istoric. Alături de 
Centrul Istoric, Axa Centrală este susţinătoarea spaţială a conceptului Sibiu, loc de întâlnire. Principalele 
piese ale Axei Centrale 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 ansam-
blul actualului Spital Judeţean, după relocarea acestuia. Realizarea Centrului de Conferinţe este cel mai 
important pas în consolidarea şi dezvoltarea 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 
valoros. Atragerea vieţii academice în centrul oraşului  urmăreşte, de asemenea, 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, 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.

Prin reabilitarea şi  modernizarea străzilor Calea Guşteriţei, Ceaikovski şi Podului, prelungirea Axei Cen-
trale va accesa Guşteriţa şi zona naturală Valea Fărmăndoalei (propusă a deveni arie naturală protejată). 
În acest fel, dezvoltarea Axei Centrale este o etapă esenţială în conectarea pe direcţia Est-Vest a princi-
palelor obiective de interes public, turistic şi cultural ale oraşului: Valea Fărmăndoalei (drumeţii, agrement) 
– Guşteriţa (patrimoniu cultural) – Balanţa (centru de cartier, patrimoniu industrial) – Autogara şi 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). 
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Axe şi zone de dezvoltare. Plan de ansamblu

AXA SUD - Reabilitarea locuirii colective

Axe şi zone de dezvoltare

AXA CENTRALĂ - Cultură, învăţământ superior, instituţii

AXA CIBIN - Locuire, servicii, agrement

ZONA VEST - Centrul economic, extindere etapizată 

CENTRU ISTORIC

ZONE VERZI

Limită administrativa

Limita intravilan

Limita zonei istorice

Centura ocolitoare

Cale ferată

Drumuri principale
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■ Axa Cibin se desfăşoară în lungul albiei râului şi este compusă din trei segmente: 
Axa Cibin Vest (locuire, agrement)  Lunca Cibinului - Şoseaua Alba Iulia 
- susţine în primul rând urbanizarea arealului cuprins între cartierul Ştrand şi Turnişor, areal cu-
noscut sub denumirea Câmpuşor. 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 din Cristian).  Bulevardul urmează să ali-
nieze principalele dotări de interes public ale noului cartier. Suplimentar, noul cartier va fi legat cu 
Turnişor prin intermediul unui pod nou (str. Ghiocelului) şi cu Calea Poplăcii prin intermediul arterei 
ocolitoare de sud est propuse (DN1 - Spital de Urgenţe – Calea Dumbrăvii - Şcala de câini - Calea 
Cisnădiei – DN1(Promenada Mall)). Cartierul urmează a fi flancat de Parcul Cibin Vest - parc liniar 
care apare 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 Consilliului Local. 

Axa Cibin Centru (funcţiuni centrale: servicii, comerţ, instituţii, locuire) 
Şoseaua Alba Iulia – calea ferată 
- prin restructurarea zonelor industriale subutilizate sunt consolidate poziţia şi rolul zonei cen-
trale a oraşului, este impulsionată dezvoltarea cartierelor nordice şi a Oraşului de Jos şi este 
deschisă calea dezvoltării Zonei Vest. Principalele zone propuse spre restructurare sunt Liber-
tatea - 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. Aceasta este predominant 
orientată spre domeniul terţiar (servicii, administrarea afacerilor, instituţii, comerţ, finanţe - bănci), 
dar include în mod necesar şi o componentă echilibrantă de locuinţe. Elementul structurant al aces-
tei axe este dat de cursul râului Cibin, ale cărui maluri sunt propuse să susţină, printr-o amenajare 
adecvată, un traseu pietonal şi ciclistic cu caracter verde. Elementele de patrimoniu prezente în 
zonă vor fi protejate şi integrate conceptului de dezvoltare.

Axa Cibin Est (activităţi economice, locuire, agrement)  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 proximi-
tatea viitoarei autostrăzi. În acelaşi sens, al unei distribuiri echilibrate a activităţilor în teritoriu, 
Parcul Cibin Est (propus a fi amenajat în lunca inundabilă a Cibinului) este destinat satisfacerii 
necesarului de spaţii verzi şi dotări de agrement din zona de est (Vasile Aaron, Lazaret, Lupeni, 
Guşteriţa, Broscărie). Malul nord-estic al Cibinului în acestă zonă este dezvoltat prin urbanizarea 
zonei Guşteriţa sud-est şi prin impulsionarea activităţilor economice riverane străzii Podului, unde 
alături de industrie vor fi atrase intreprinderi din sectorul terţiar.

■ Axa Sud (reabilitarea calităţii vieţii în cartierele de locuinţe colective) – principlalele măsuri propuse 
prin 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, care concentrează cel mai mare număr 
de locuinţe colective ale oraşului. Prin ameliorarea mediului rezidenţial se urmăreşte un efect direct de 
creştere a calităţii vieţii pentru o parte însemnată a locuitorilor oraşului, contracararea degradării clădirilor 
şi spaţiilor libere şi evitarea segregării sociale prin păstrarea unui mixaj social echilibrat.
Rezervele de teren aflate în proprietate publică sunt utilizate pentru extinderea reţelei de dotări publice şi 
a ameliorării situaţiei locurilor de parcare din cartiere. Astfel, prin relocarea bazei hipice Vasile Aaron se va 
crea posibilitatea amenajării unui parc de cartier şi a construirii unui parcaj multietajat destinat locuitorilor 
zonei. Prin reutilizarea unei suprafeţe aflate în incinta Tursib se va prelungi strada Arieşului până la Calea 
Dumbrăvii, fluidizând relaţia str. Rahovei – Dumbrava şi se vor realiza locuri de parcare şi spaţii verzi 
pentru locuitorii zonei Siretului.
Este, de asemenea, propusă reabilitarea spaţiilor publice din cadrul centrelor de cartier (Cireşica, Cedonia, 
Luptei, Mihai Viteazu, Piaţa Rahovei, Piaţa Vasile Aaron), în scopul impulsionării dezvoltăriii economice a 
cartierelor şi diversificării profilului lor funcţional. Prin creşterea atractivităţii publice a acestor subcentre ur-
bane se urmăreşte consolidarea unor concentrări de activităţi (predominant servicii şi comerţ), generatoare 
de locuri de muncă şi de oferte de deservire a funcţiunii principale, cea rezidenţială.
O altă măsură importantă este realizarea unei reţele de parcaje multietajate (sistem paletă de parcare) 
destinate locuitorilor cartierelor. Aceste parcaje de cartier permit comasarea autovehiculelor şi eliberarea 
suprafeţelor necesare pentru amenajarea de spaţii verzi şi locuri de joacă. 
Parcul public propus pe ambele maluri ale pârâului Săpunului (este necesară corelarea cu PUG Şelimbăr 
prin intermediul Consiliului Judeţean) are rolul de a suplini criza spaţiilor 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), dezvol-
tate după structuri diferite.  
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■zona Vest (zonă de extindere: activităţi economice, locuire, agrement/sport) – Componentele Zo-
nei 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 este trasată prin PUG infrastructura majoră (artere colectoare, utilităţi) şi schema funcţională care 
prevede completarea profilului industrial al zonei cu activităţi din domeniul serviciilor şi al comerţului engros 
şi retail. Sunt rezervate zone pentru IMMuri (un sector cu o dinamică deosebită în Sibiu) şi un areal pentru 
realizarea unui Centru de Târguri şi Expoziţii, această poziţie fiind favorizată atât de proximitatea viitoarei 
autostrăzi şi a aeroportului internaţional, cât şi de prezenţa în zonă şi în municipiu a numeroaselor intre-
prinderi care pot fi promovate. Nu în ultimul rând, 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 PUG prin rezervarea culoarului necesar acestei linii (şi 
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 punc-
tele unde cele trei străzi traversează calea ferată. Axa centrală a zonei rezidenţiale Vest va fi constituită 
dintr-o succesiune de trasee pietonale, orientate est-vest şi conectate prin intermediul unor pieţe urbane 
cu caracter de subcentru (centru de cartier). Această axă pietonală, cunoscută sub termenul de genera-
toare 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 riverane acestei 
artere pietonale vor avea oportunitatea de a dezvolta la parter funcţiuni de interes public, iar accesul 
auto se va realiza prin străzi paralele cu axa pietonală, trasate în planul de zonificare al 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) 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 intravilan. 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). Conform studiului 
de fundamentare în domeniul mediului, arealul cuprins între Ruscior şi Pârâul Strâmb este un habitat 
important pentru „ultimele vestigii ale unei vegetaţii de luncă inundabilă odinioară ocupând mari suprafeţe 
în vecinătatea Sibiului, rămas insular în urma drenărilor din această luncă. 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 bună 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.” Protejarea şi reabilitarea acestui habitat aduce un important 
aport ecologic zonei rezidenţiale şi întregului oraş prin umectarea aerului în timpul verii. 

Raportată la capacitatea economică şi demografică de creştere a oraşului în teritoriu, dezvoltarea Zonei 
Vest depăşeşte pragul de valabilitate al PUG 2009, adică 2019. Zona Vest urmează să asigure rezerva de 
terenuri pentru dezvoltări de perspectivă, ea reprezentând direcţia strategică prioritară pentru operaţiuni 
de urbanizare. Pentru a asigura un cât mai bun control asupra dezvoltării acestui areal întins şi pentru a 
preveni evoluţii costisitoare atât în termeni economici, cât şi ecologici, PUG 2009 stabileşte următoarele 
principii:

1. delimitarea fermă a zonei Vest în teritoriu, atât spaţial, cât şi temporal. Limitele spaţiale ale 
zonei intravilan sunt stabilite după repere topografice: pârâul Ruscior la nord şi strada Salzburg 
la Vest. Prin stabilizarea temporală a limitelor de urbanizare se înţelege interdicţia definitivă de 
construire în afara limitelor stabilite prin PUG, incluzând interdicţia de constituire de trupuri supli-
mentare la nord de pârâul Ruscior (propunere pentru Arie naturală protejată). 
2. trasarea structurii urbane principale pentru întreaga Zonă Vest, cu rol de „schelet” funcţional 
şi infrastructural. Această structură de bază include zonificarea funcţională, schema majoră de 
trafic şi magistralele de utilităţi, rămânând destul de flexibilă şi generală pentru a putea face faţă 
unei evoluţii imprevizibile a oraşului în perioade lungi de timp. La aceasta se adaugă obligativitatea 
planificării de tip plan director şi PUZ pentru operaţiunile de urbanizare. PUZ-urile vor respecta şi 
vor detalia structura de bază trasată prin PUG (prin reparcelare, prin trasarea infrastructurii de rang 
secund, prin rafinarea zonificării funcţionale, prin mobilare urbanistică etc).
3. etapizarea extinderii oraşului în teritoriu presupune urbanizarea Zonei Vest în trepte, după 
principiul accesării unei zone numai în momentul în care zona precedentă atinge un stadiu de 
dezvoltare avansat sau final. 
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3.2.1 Direcţii de dezvoltare. Obiective şi elemente de planificare.

3.2.1.1 Zone de dezvoltare. Extinderea zonei intravilan. 
Obiectivul nr.1
IMPULSIONAREA DEZVOLTĂRII PRIN ASIGURAREA SUPRAFEŢELOR NECESARE, PREGĂTIREA 
UNOR CONDIŢII ATRACTIVE PENTRU INVESTIŢII ÎN SECTOARE CHEIE: LOCUIRE, COMERŢ ŞI SER-
VICII, INSTITUŢII PUBLICE, INDUSTRIE PERFORMANTĂ
REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ ŞI SUPRAREGIONALĂ
Elemente PUG:

1a restructurarea zonelor disponibile, subutilizate sau cu utilizare neadecvată din intravilan
1b accesibilizarea şi urbanizarea zonelor neocupate din intravilan 
1c extinderea zonei intravilan, pentru impulsionarea urbanizării şi pentru creşterea ofertei de 
terenuri pentru investiţii 
1d trasarea structurii urbane primare, a reglementărilor urbanistice şi a etapizării pentru zonele de 
restructurare şi de urbanizare 

Obiectivul nr.2
ECHILIBRAREA DINAMICILOR DE DEZVOLTARE ÎN ZONELE ORAŞULUI PRIN IMPULSIONAREA 
CARTIERELOR NORDICE ŞI A ZONELOR DEFAVORIZATE
Elemente PUG

2a refacerea şi multiplicarea legăturilor între cartierele din nordul oraşului (inclusiv noile zone de 
dezvoltare) şi zona centrală
2b asigurarea mixajului funcţional pentru evitarea polarizării (industrie la nord - locuire la sud) şi 
atingerea modelului urban al “traseelor scurte” (evitarea multiplicării traficului generat de deplasări 
la şi de la locul de muncă)
2c garantarea siguranţei investiţiilor prin etapizări clare ale extinderilor spre nord-vest şi prin pre-
venirea degradării caracterului zonei
2d reabilitarea zonelor Ţiglari, Binder şi viabilizarea şi dezvoltarea zonelor Tineretului, Veteranilor, 
în primul rând prin modernizarea infrastructurii şi a reţelei de dotări publice 

 
Obiectivul nr.3
CONSOLIDAREA ROLULUI ADMINISTRAŢIEI LOCALE ÎN CADRUL PROCESULUI DE DEZVOLTARE 
URBANĂ, PRIN VALORIFICAREA OPTIMĂ A RESURSELOR PUBLICE ŞI PRIN ASIGURAREA 
CONTROLABILITĂŢII EVOLUŢIEI ORAŞULUI ÎN URMĂTORII 10 ANI 
Elemente PUG:

3a trasarea reţelelor majore de infrastructură şi fixarea necesarului de utilităţi publice pentru zonele 
de extindere, în vederea asigurării unui “schelet structural” al dezvoltării, şi al facilitării controlului 
asupra planificărilor ulterioare PUG
3b insituirea unor limite clare ale zonei intravilan, trasate în lungul unor repere topografice, în ve-
derea facilitării controlului asupra planificărilor ulterioare PUG
3c ocuparea prioritară a suprafeţelor libere aflate deja în intravilan, restructurarea, activarea şi 
densificarea suprafeţelor subutilizate din interiorul oraşului, etapizare riguroasă a extinderii intra-
vilanului (politică de dezvoltare “de la centru spre periferie”)

Obiectivul nr.4
ASIGURAREA CONDIŢIILOR UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE, CONSERVAREA POSIBILITĂŢILOR DE 
EVOLUŢIE A ORAŞULUI PENTRU GENERAŢIILE VIITOARE
Elemente PUG:

4a extinderea echilibrată a intravilanului, conform estimărilor necesarului de teren, inclusiv a unor 
suprafeţe - rezervă
4b eşalonarea procesului de extindere a oraşului prin trasarea unor trepte succesive de creştere şi 
prin delimitarea zonelor cu obligativitate de PUZ
4c desemnarea unor suprafeţe-rezervă pentru întâmpinarea evoluţiilor imprevizibile şi recoman-
darea unor locaţii pentru obiective de utilitate publică cu rol important în dezvoltarea oraşului (cen-
tru intermodal de transport în comun, complex de expoziţii şi conferinţe, instituţii publice, dotări 
universitare, nuclee extracentrale de servicii şi comerţ, stadion municipal, etc.)
4d protejarea zonelor naturale şi a elementelor de peisaj cu valoare ecologică, economică şi 
culturală, protejarea zonelor construite valoroase, instituirea statutului de zona protejată. 
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3.2.1.2 Locuire
Obiectivul nr.1
REABILITAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII LOCUIRII ÎN CARTIERELE CONSTITUITE
Elemente PUG:

1a - reglementarea prin RLU a intervenţiilor în zone constituite, evitarea supradensificării cartierelor 
de locuinţe colective
1b - protejarea zonelor constituite valoroase, atât în interiorul, cât şi în afara Centrului Istoric (car-
tierele Iosefin, Hallerwiese etc)
1c - dezvoltarea şi extinderea centrelor de cartier şi a reţelei de spaţii publice şi verzi din cartiere, 
alături de extinderea reţelei de dotări publice aferente zonelor rezidenţiale: unităţi de învăţămînt 
preuniversitar, parcaje colective de cartier, baze sportive. Reconversia parţială sau totală a 
suprafeţelor aflate în proprietate publică pentru compensarea deficitului de dotări din cartiere (baza 
Tursib – prelungire str.Arieşului, parte a sediului SC Apă-Canal SA pt. extinderea şcolii nr.18, relo-
carea bazei hipice V. Aaron în vederea realizării unui parcaj colectiv şi a unei grădini publice) 
1d - propunerea de traversări ale barierelor date de CF şi de Cibin în vederea unei mai bune 
conectări a cartierelor nordice şi estice la zona centrală
1e - realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele în care aceasta lipseşte (Turnişor)
1f - suplimentarea spaţiilor verzi care deservesc cartierele de locuinţe prin desemnarea unor par-
curi de cartier: Valea Săpunului, Lacul Binder, locaţia Centrului Hipic Vasile Aaron etc.
1h - consolidarea şi extinderea echilibrată a sateliţilor cu caracter rezidenţial (Viile Sibiului, 
Guşteriţa)

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
Elemente PUG:

2a - desemnarea unor zone de extindere a oraşului cu destinaţie predominant rezidenţială: zona 
Nord-Vest, la nord de Centrul Economic, Câmpşor, terminaţie Turnişor, Centrul Economic Est, la 
nordul şi la sudul cartierului Guşteriţa
2b - desemnarea unor zone mixte (locuire+servicii+comerţ), pe suprafeţe restructurabile din 
proximitatea centrului oraşului (Independenţa-Pim, Balanţa, zona străzilor Autogării - Distribuţiei 
etc)
2c - densificarea parcelelor riverane principalelor bulevarde prin reglementarea unui profil funcţional 
mixt şi prin creşterea indicatorilor de utilizare (POT, CUT), în paralel cu măsuri de realiniere a fron-
turilor şi de modernizarea a profilelor stradale

Obiectivul nr.3
ASIGURAREA UNOR CONDIŢII ECHILIBRATE DE CONFIGURARE A NOILOR ZONE DE LOCUINŢE 
(DENSITATE, DOTĂRI, INFRASTRUCTURĂ, TIPOLOGII)
Elemente PUG:

3a - precizarea parametrilor de configurare a noilor cartiere în acord cu principiile unei dezvoltări 
durabile, rezervarea culoarelor majore de infrastructură, asigurarea şi localizarea necesarului de 
dotări şi spaţii verzi 
3b - delimitarea unor zone prioritare de intervenţie şi condiţionarea dezvoltării prin elaborarea 
PUZ, rezervarea unor suprafeţe pentru funcţiuni cheie şi ocuparea lor pe baza unei analize cost 
- beneficiu
3c - etapizarea consumului de resurse funciare
3d - asigurarea suprafeţelor necesare pentru dezvoltarea reţelei de învăţămînt preuniversitar 
(grădiniţe, şcoli, licee)
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3.2.1.4 Protecţia mediului. Spaţii verzi.
Obiectivul nr.1
SATISFACEREA NECESARULUI DE SPAŢII VERZI RAPORTAT LA NUMĂRUL DE LOCUITORI, CF. OUG 
114/2007 (26 MP /  LOCUITOR)
Elemente PUG:

1a - înfiinţarea de parcuri de importanţă orăşenească, dotări de agrement şi alte spaţii publice cu 
caracter verde. Propuneri: 
▪ Parcul de Vest: lunca inferioară a Cibinului între Turnişor şi calea ferată (Lunca Măcelarilor)
▪ amenajarea albiei Cibinului între Turnişor şi Guşteriţa
▪ Parcul de Est: Lunca Cibinului între centura ocolitoare şi Guşteriţa 
▪ Valea Săpunului
1b - reabilitarea suprafeţelor libere din cartierele de locuinţe, recuperarea şi amenajarea suprafeţelor 
reziduale
1c - asigurarea terenului necesar înfiinţării de spaţii verzi publice prin intermediul obligativităţii 
operaţiunilor de reparcelare în zonele de restructurare/ urbanizare

Obiectivul nr.2
PROTEJAREA HABITATELOR NATURALE VALOROASE ŞI A CADRULUI NATURAL 
Elemente PUG:

2a - păstrarea zonelor de habitat în afara zonei intravilan, instituirea interdicţiei de construire, ac-
cesibilizarea lor pentru turism specializat şi de agrement
2b - realizarea unei reţele de trasee ciclo-turististice în oraş şi în jurul oraşului pe rutele:
▪ Traseul Cibin (amenajat adiacent albiei râului): Cristian – zona naturală protejată propusă lunca 
Cibinului – Turnişor / Câmpşor – şos. Alba Iulia – Piaţa Cibin (Centrul Istoric) – Independenţa 
– cartierul Reşiţa – Guşteriţa (intersecţia cu Traseul Valea Săpunului) – Bungard - Mohu
▪ Traseul Valea Săpunului (amenajat adiacent albiei pârâului): Răşinari – Hanul Dumbrava (Hilton) 
– Cimitir – Piaţa Rahova – Kaufland (DN1) – Vasile Aaron – Broscărie – Centrul Economic Est 
– Valea Cibinului (Guşteriţa, intersecţie cu Traseul Cibin)
▪ Traseul Valea Rusciorului (amenajat adiacent albiei pârâului): Rusciori – str. Salzburg (cu 
ramificaţie spre Şura Mică) – Centrul comercial planificat (capătul liniei de tren urban) – Zona 
rezidenţială NV (planificată) – cartierul Tineretului – cartierul Veteranilor – cartierul Marmeladă 
– Spitalul de Neurologie – Cibin (intersecţie cu Traseul Cibin)  
▪ Traseul Viile Sibiului (amenajat adiacent canalului): Şura Mare – Viile Sibiului – traversare 
autostradă – Stadionul Independenţa (Obor) – strada Cerbului (intersecţie cu Traseul Valea Rus-
ciorului)
▪ Traseul Valea Fărmăndoalei: zona naturală protejată Fărmăndoala – Cimitirul Guşteriţa – str. 
Ceaikovski – Cibin (intersecţie cu Traseul Cibin)
  

Obiectivul nr.3
PROTEJAREA ŞI REABILITAREA SPAŢIILOR VERZI DIN INTERIORUL CARTIERELOR DE LOCUIRE 
COLECTIVĂ
Elemente PUG:

3a - delimitarea spaţiilor verzi din cartiere, protejarea şi amenajarea spaţiilor libere virane ca spaţii 
verzi
3b - reabilitarea centrelor de cartier cu prevederea unui procent semnificativ de spaţii verzi 
publice
3c - extinderea parcelărilor pentru grădini private la periferia cartierelor (Schrebegärten), ca supli-
mentare a spaţiilor verzi publice 

Obiectivul nr.4
REDUCEREA EMISIILOR ŞI A FACTORILOR DE POLUARE, PRECUM ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
ALUNECĂRILOR DE TEREN ŞI  ALE EFECTELOR INUNDAŢIILOR 
Elemente PUG:

4a - limitarea regimului de ocupare cu construcţii a zonelor care prezintă riscuri naturale
4b - 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)
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3.2.2 Condiţionări ale prevederilor documentaţiilor de rang superior
Obiectivele şi măsurile prevăzute de PATJ Sibiu sunt prezentate în capitolul 1.2.2.

3.2.3 Investiţii majore prevăzute de strategia de dezvoltare
Sunt enumerate investiţiile cu rol de impulsionare a dezvoltării. Acestea se concentrează în general asupra 
elementelor de infrastructură publică (căi de acces, reţele edilitare, dotări publice), menite se pregătească 
condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor private în zone de dezvoltare prioritare.

3.2.3.1 Axa centrală

CENTRU DE CONGRESE, CONFERINŢE ŞI SPECTACOLE
Zona compusă din fosta piaţă de flori, Teatrul Radu Stanca şi Cazarma 90 este destinată realizării unui 
centru specializat în organizarea de evenimente culturale, economice, ştiinţifice şi politice. Realizarea 
acestui centru este cel mai important pas în consolidarea şi dezvoltarea profilului oraşului ca loc de întâl-
nire. Valorificarea simultană a atractivităţii Centrului Istoric, a cadrului natural şi cultural de excepţie, a 
prezenţei universităţilor şi a unei infrastructuri moderne pentru evenimente oferă şansa afirmării Sibiului ca 
principal oraş-gazdă din regiune.

SPITAL JUDEŢEAN / CAMPUS UNIVERSITAR
Dezvoltarea domeniului universitar este un obiectiv strategic prioritar al Sibiului. Odată cu realizarea noului 
sediu al Spitalului Judeţean, actualul ansamblu de pe bulevardul Corneliu Coposu va fi destinat dezvoltării 
unui campus universitar central. Astfel, domeniul universitar va primi o locaţie reprezentativă şi vizibilă.
Atragerea vieţii academice în centrul oraşului urmăreşte, de asemenea, impulsionarea activităţilor culturale 
şi economice din zona istorică.
Realizarea unui nou sediu al Spitalului Judeţean asigură desfăşurarea activităţilor medicale la standarde 
contemporane de calitate, în condiţii moderne şi cu posibilităţi de extindere în viitor. Eliberarea locaţiei 
actuale permite atât dezvoltarea dotărilor universitare într-o poziţie centrală, cât şi prezervarea ansamblului 
vechiului spital în condiţii care reflectă valoarea de patrimoniu pe care o reprezintă.  

CENTRU DE CARTIER BALANŢA
Restructurarea platformei industriale Balanţa oferă oportunitatea dezvoltării cartierelor estice ale oraşului 
prin crearea unui pol de activităţi economice, instituţii, dotări şi servicii în prelungirea Axei Centrale. 
Operaţiunea de restructurarea vizează efecte atât la nivelul cartierelor Lupeni - Lazaret  (prin crearea unui 
centru funcţional şi simbolic care lipseşte în prezent), cât şi la nivelul întregului oraş prin prelungirea Axei 
Centrale spre est şi conectarea cartierelor estice la zona centrală.  
În centrul operaţiunii de restructurare stă reabilitarea, reorganizarea şi reamenajarea spaţiului public aflat la 
intersecţia Căii Guşteriţei cu străzile Lazaretului şi Macaralei, sub forma unei pieţe urbane cu o importantă 
componentă pietonală. 

3.2.3.2 Axa Cibin Vest

ARTERA DE LEGĂTURĂ Şos. Alba Iulia – Câmpuşor – La Cascadă – str. Zăvoi – DN1 (zona fabricii 
Lupp).
Artera asigură atât accesarea şi dezvoltarea zonei Câmpuşor, cât şi o variantă suplimentară de acces în 
oraş dinspre DN1 (Vest), cu posibilitatea de accesare directă a cartierelor sud-vestice fără a traversa zona 
centrală. Componenta esenţială a arterei este nodul de traversare CF din apropierea Şos. Alba Iulia – str. 
Maramureşului (vezi detaliu anexat). Traseul presupune, de asemenea, două poduri peste Cibin, unul în 
prelungirea străzii Ghiocelului (legătura cu Turnişor) şi unul în zona str. Zăvoi. 
Este de asemenea importantă conectarea acestei artere cu Calea Poplăcii şi, în continuare cu Calea 
Dumbrăvii, Calea Cisnădiei (Şcoala de câini), prelungirea Mihai Viteazu şi DN1 (zona Promenada Mall), 
în vederea deschiderii unei variante de ocolire a oraşului prin sud-vest, precum şi realizarea unui pasaj 
denivelat în dreptul străzii Tălmăcel.

3.2.3.3 Axa Cibin Centru

AMENAJAREA MALURILOR CIBINULUI
Amenajarea malurilor pe segmentul Şos. Alba Iulia – Calea ferată (str. Moara de Scoarţă) constituie primul 
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pas în transformarea Cibinului în axă pietonală şi ciclistică cu caracter verde. Creşterea atractivităţii publice 
a Cibinului, ca traseu de promenadă pietonală de legătură între cartiere şi Centrul Istoric, impulsionează 
reabilitarea zonelor riverane şi creşte calitatea vieţii. Măsura este susţinută şi de efectul de descreştere a 
traficului pe străzile riverane Cibinului, odată cu finalizarea centurii ocolitoare.

REORGANIZAREA NODULUI DE TRAFIC PIAŢA CIBIN
Măsurile au ca scop fluidizarea traficului într-un punct de intersecţie a mai multor direcţii importante (vezi 
schema anexată) şi includ:

- configurarea nodului Reconstrucţiei – Lungă – Râului – Cibinului sub forma unei giraţii, cu avan-
tajul fluidizării relaţiilor şi eliminării blocajelor.  Se propune dublarea podului existent; deschiderea 
unor relaţii noi prin reactivarea unor foste străzi uzinale din incinta Pim, Independenţa;
- realizarea unui parcaj public sub Piaţa Cibin.   

REŢEA DE SPAŢII PUBLICE ŞI SPAŢII VERZI ÎN FOSTELE INCINTE INDUSTRIALE 
Restructurarea fostelor platforme industriale Pim-Independenţa-Libertatea-Abator are ca scop principal ex-
tinderea zonei centrale a oraşului spre nord şi deblocarea relaţiilor între Centrul Istoric şi cartierele nordice. 
În acest sens, asigurarea unei reţele ample de spaţii publice de calitate este esenţială pentru 

POD PESTE CIBIN, STR. ABATORULUI – CAZANGERIE
Măsura are ca scop fluidizarea relaţiei str. Constituţiei – str. Rusciorului. 

3.2.3.4 Axa Cibin Est

VIABILIZAREA CENTRULUI ECONOMIC EST
Realizarea tramei stradale principale şi a infrastructurii pentru Centrul Economic Est,  pe baza PUG şi a 
PUZ de reparcelare ca măsură pregătitoare pentru atragerea şi realizarea investiţiilor private în zonă. Se 
recomandă întocmirea PUZ de reparcelare de către administraţia publică locală, pentru întreaga zonă. 

VIABILIZAREA ZONEI GUŞTERIŢA SUD (cuprinsă între Guşteriţa şi Cibin)
Principalele măsuri presupun realizarea străzii paralele cu cursul apei (în prelungirea străzii Râului, cf. 
PUG) precum şi lărgirea şi modernizarea străzii Viitorului. 

3.2.3.5 Axa Sud

REABILITAREA SPAŢIILOR PUBLICE ŞI A SPAŢIILOR VERZI DIN CARTIERELE DE LOCUINŢE COLEC-
TIVE
Măsurile vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru o mare parte a locuitorilor oraşului şi includ:
 - amenajarea, respectiv reamenajarea spaţiilor verzi dintre blocuri;
 - transformarea Văii Săpunului într-un parc dedicat locuitorilor cartierelor Hipodrom I-IV şi  
 Vasile Aaron, realizarea unei legături pietonale şi ciclistice neîntrerupte între Cimitirul Central  
 – Vasile Aaron – Centrul Economic Est –- Cibin.
 - identificarea suprafeţelor nefolosite sau cu utilizare neadecvată şi amenajarea lor;
 - eficientizarea, reabilitarea şi delimitarea clară a aleilor carosabile şi a parcajelor la sol, inclusiv  
 îndepărtarea garajelor individuale;
 - realizarea de locuri de joacă şi terenuri de sport;
 - reabilitarea reţelelor de utilităţi, introducerea cablurilor în subteran.

REALIZAREA UNEI REŢELE DE PARCAJE COLECTIVE DESTINATE LOCUITORILOR
Prin concentrarea autoturismelor în parcaje colective multietajate, sunt eliberate suprafeţele necesare 
realizării de spaţii verzi, locuri de joacă, alei pietonale şi pentru biciclişti. Planul Urbanistic General 
marchează poziţiile unde pot fi realizate parcajele.

RESTRUCTURAREA ZONEI SIRETULUI
Prelungirea străzii Arieşului până la strada Siretului şi utilizarea unei părţi a incintei Tursib pentru realizarea 
de parcaje şi spaţii verzi destinate locuitorilor zonei. Reorganizarea intersecţiei Arieşului / Dima / Rahovei 
are ca scop fluidizarea relaţiei est-vest (Rahovei – Calea Dumbrăvii). 

RESTRUCTURAREA ZONEI BAZA HIPICĂ VASILE AARON
Măsurile presupun relocarea bazei hipice pe un amplasament adecvat, destinat activităţilor cu caracter 
sportiv (destinaţia Vs, cf. PUG), şi utilizarea suprafeţei pentru amenajarea unui parc de cartier şi realizarea 
unui parcaj colectiv destinat locuitorilor zonei.
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3.2.3.6 Zona Nord-Vest

MODERNIZAREA LEGĂTURILOR DE TRAFIC ÎNTRE ZONA CENTRALĂ ŞI ZONA VEST
Asigurarea acceselor auto în zona de urbanizare vest este o condiţie esenţială a dezvoltării zonei. 
Măsurile pe termen scurt şi mediu prevăd realizarea de pasaje peste calea ferată în dreptul străzilor Mihail 
Kogălniceanu/Calea Şurii Mici şi Ţiglari.
Măsurile pe termen mediu şi lung prevăd lărgirea profilelor stradale ale străzilor de acces în zona Vest, prin 
realinieri, cf. PUG.

VIABILIZAREA ZONELOR DE EXTINDERE
Viabilizarea include realizarea infrastructurii stradale principale, a celei edilitare principale precum şi a 
echipamentelor publice, cf. PUG. 
De asemenea, pe baza PUZ de reparcelare se vor realiza străzile şi reţelele secundare, precum şi echipa-
mentele publice necesare (nefigurate în PUG).

COMPLEX DE TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII
Prin realizarea unui Centru de Târguri şi Expoziţii vor fi promovate şi impulsionate întreprinderile locale, iar 
Sibiul îşi va extinde rolul de oraş-gazdă pentru evenimente şi afaceri. Ansamblul urmează a fi amplasat în
Zona Vest, putând fi rezultatul unei investiţii publice, private sau a unui parteneriat.

TRENUL URBAN 
Prin modernizarea şi prelungirea fostei căi ferate industriale, va fi introdusă o linie de transport public pe 
traseul: Centru Comercial Vest (propus) – Aeroport – Gara Turnişor – Gara Mică – Gara Sibiu – Vasile 
Aaron – Şelimbăr – Cisnădie. De
asemenea, este rezervat culoarul necesar pentru dublarea liniei odată cu creşterea frecvenţei curselor.

3.2.4 Etapele de intervenţie fixate de strategia de dezvoltare
Strategia promovează principiul dezvoltării „de la centru spre periferie”. Principiul, formulat în legislaţia 
românească (HG 525/1996, RGU, Art. 4, alin. 2) şi prezent în documente şi acorduri internaţionale la care 
România este parte (Carta de la Leipzig) urmăreşte gestiunea raţională a resursei funciare şi protejarea 
cadrului natural al oraşelor. Cele mai importante măsuri care decurg din acest deziderat sunt:
 - utilizarea şi reutilizarea prioritară a suprafeţelor interne oraşelor, ca alternativă la ocuparea  
 unor suprafeţe noi prin extinderea acestora în cadrul natural;
   - ocuparea raţională a zonelor de urbanizare (zone de extindere a oraşelor), care presupune  
 etapizarea accesării şi urbanizării teritoriului şi asigurarea unor densităţi echilibrate de utilizare  
 a suprafeţelor. 
În sensul celor de mai sus, se recomandă abordarea prioritară a zonelor de restructurare interne oraşului 
(suprafeţe industriale, feroviare sau militare dezafectate, suprafeţe fără utilizare), respectiv o mai bună 
valorificare a zonelor constituite (densificarea zonelor rezidenţiale riverane marilor artere, ocuparea 
eficientă a zonelor industriale Vest şi Est etc.) 

Planul Urbanistic General prevede etape de accesare a zonelor de urbanizare. În cadrul reţelei principale 
de infrastructură publică, pre-trasată prin PUG, sunt delimitate teritoriile de elaborare a Planurilor 
urbanistice zonale de reparcelare. Viabilizarea şi ocuparea unei astfel de zone (etape) trebuie condiţionată 
de finalizarea celei precedente. Această măsură asigură atât durabilitatea dezvoltării, în sensul economiei 
de suprafeţe la scara întregului oraş şi pe termen lung, cât şi eficacitatea şi fezabilitatea investiţiilor publice 
de viabilizare. Suplimentar, pentru stabilirea oportunităţii acestor operaţiuni, se recomandă efectuarea 
prealabilă a unor analize cost beneficiu, prin prisma interesului public. 

3.2.5 Obiective de utilitate publică necesare 
vezi capitolul 3.11.



PUG Sibiu 2009 ▪ Memoriu General ▪ Propuneri de organizare urbanistică ▪_141

3.3. OPTIMIzAREA RELAŢIILOR îN TERITORIU

Obiectivul nr.1
EXTINDEREA ROLULUI DE POL REGIONAL AL MUNICIPIULUI SIBIU ASUPRA ÎNTREGII ZONE 
PERIURBANE, PRIN DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR ÎN ACORD CU POTENŢIALELE LOCALE ŞI PRIN 
MODERNIZAREA REŢELELOR DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT
Elemente PUG:

1a - atragerea prioritară a investiţiilor din domeniul terţiar sau a industriei performante, evita-
rea concentrării nediferenţiate a activităţilor în municipiu în defavoarea localităţilor din zona 
periurbană
1b - consolidarea, respectiv stabilirea unor poli de activităţi cu caracter terţiar şi cu deservire la nivel 
regional (comerţ, servicii, instituţii, IMMuri) în zonele de extindere a intravilanului (zona spitalicească 
C.Poplăcii, trup Viile Sibiului, nodurile de legătură cu autostrada etc) pentru susţinerea dezvoltării 
unor structuri funcţionale echilibrate în zona periurbană
1c - realizarea unei artere ocolitoare pe relaţia DN1 (Cristian) – capăt str. Zăvoi – noul Spital Clinic 
de Urgenţă – Calea Poplăcii – str. V.Aurie – Calea Dumbrăvii – Şcoala de Câini – Calea Cisnădiei 
– DN1 (Şelimbăr - Promenada)
1d - extinderea infrastructurii turistice din Păltiniş în vederea consolidării  sale ca pol de atracţie 
turistică, construirea unei staţii de epurare 
1e - dezvoltarea reţelei de transport periurban, cu accent pe transportul în comun. Implementarea 
sistemului tren orbital (Aeroport - Gara - Şelimbăr - Cisnădie) şi rezervarea culoarelor necesare 
pentru extinderea viitoare a reţelei (bucla Aeroport - Şura Mică - Calea ferată - Cartier Tineretului, 
ramificaţia Calea ferată - Vasile Aaron - Şelimbăr - Valea Săpunului - Cimitir)
1f  - corelarea dezvoltării reţelei de infrastructură cu dezvoltările comunelor învecinate, prin rezer-
varea culoarelor necesare arterelor planificate
1g - protejarea şi modernizarea structurilor de activităţi ale sectorului primar – agricultură, 
piscicultură, silvicultură, viticultură, zootehnie – prin asigurarea terenurilor destinate acestor funcţii 
economice şi limitarea urbanizării extravilanului

Obiectivul nr. 2  
ATENUAREA DEZECHILIBRULUI DAT DE CONCENTRAREA POLARIZATĂ A ACTIVITĂŢILOR ÎN TERI-
TORIUL ADMINISTRATIV (INDUSTRIE LA NORD, LOCUIRE LA  SUD); ATENUAREA DISCREPANŢELOR 
ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎNTRE CARTIERE  
Elemente PUG:

2a - diversificarea structurii de activităţi din zonele cu profil monofuncţional prin introducerea de 
centre de activităţi în cartierele de blocuri din sud şi prin modernizarea / dezvoltarea componentei 
rezidenţiale în cartierele nordice.
2b - reabilitarea cartierelor de locuinţe defavorizate prin modernizarea şi extinderea reţelei de dotări 
publice şi utilităţi şi prin crearea condiţiilor avantajoase pentru investiţii în aceste zone (Ţiglari, L. 
Binder, Broscărie, Turnişor)

Obiectivul nr.3
PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA ZONELOR NATURALE ÎN SENSUL MENŢINERII BIODIVERSITĂŢII ŞI 
VALORIFICĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE. (SURSA PATZ PERIURBAN AL MUNICIPI-
ULUI SIBIU) 
Elemente PUG:

3a - protejarea habitatelor naturale valoroase prezente în lunca pârârului Ruscior, Valea 
Fărmăndoalei şi Lunca Măcelarilor (Cibin)
3b - realizarea coridorului verde Valea Săpunului ca zonă tampon între cartierele de locuire colectivă 
şi viitoarele dezvoltări de pe teritoriul comunei Şelimbăr, în corelare cu dezvoltarea malului sudic 
al pârâului
3c - realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal şi de agrement în lungul cursurilor de apă şi 
constituirea de trasee cicloturistice de legătură cu comunele învecinate şi cu zone cu atractivitate 
turistică:
Traseul Cibin (amenajat adiacent albiei râului): Cristian – zona naturală protejată propusă lunca 
Cibinului – Turnişor/ Câmpşor – şos. Alba Iulia – Piaţa Cibin (Centrul Istoric) – Independenţa – 
cartierul Reşiţa – Guşteriţa (intersecţia cu Traseul Valea Săpunului) – Bungard - Mohu
Traseul Valea Săpunului (amenajat adiacent albiei pîrîului): Răşinari – Hanul Dumbrava (Hilton) 
– Cimitir – Piaţa Rahova – Kaufland (DN1) – Vasile Aaron – Broscărie – Centrul Economic Est 
– Valea Cibinului (Guşteriţa, intersecţie cu Traseul Cibin)
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Traseul Valea Rusciorului (amenajat adiacent albiei pârâului): Rusciori – str. Salzburg (cu ramificaţie 
spre Şura Mică) – Centrul comercial planificat (capătul liniei de tren urban) – Zona rezidenţială NV 
(planificată) – cartierul Tineretului – cartierul Veteranilor – cartierul Marmeladă – Spitalul de Neu-
rologie – Cibin (intersecţie cu Traseul Cibin)  
Traseul Viile Sibiului (amenajat adiacent canalului): Şura Mare – Viile Sibiului – traversare autostradă 
– Stadionul Independenţa (Obor) – strada Cerbului (intersecţie cu Traseul Valea Rusciorului)
Traseul Valea Fărmăndoalei: zona naturală protejată Fărmăndoala – Cimitirul Guşteriţa – str. 
Ceaikovski – Cibin (intersecţie cu Traseul Cibin)

Obiectivul nr.4 
VALORIFICAREA, CONSERVAREA ŞI PROTEJAREA FONDULUI CONSTRUIT VALOROS ŞI A PEI-
SAJULUI CULTURAL CA FACTOR AL DEZVOLTĂRII ŞI AL IDENTITĂŢII TERITORIALE
Elemente PUG:

4a - instituirea statutului de Zonă Protejată pentru arealele construite valoroase dpdv  cultural, 
istoric, arhitectural, peisagistic 
4a - protejarea prin RLU a structurilor rurale valoroase (Guşteriţa, Turnişor) înglobate în oraş 
prin reglementarea intervenţiilor. Protejarea peisajului cultural Guşteriţa (aşezare+cadru 
natural+culturi)
4b - protejarea siluetei oraşului ca imagine identitară, păstrarea coridoarelor vizuale valoroase spre 
cadrul natural

Obiectivul nr.5  
SIBIUL - LOC DE ÎNTÂLNIRE
Elemente PUG: 

5a - realizarea de obiective de importanţă regională: Campus universitar, Centru de congrese, 
conferinţe şi spectacole, Centru spitalicesc, Stadion municipal, Centru de târguri şi expoziţii
5b - modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport

3.4. DEzVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
Obiectivul nr.1
PROFILAREA ŞI DEZVOLTAREA SIBIULUI CA CENTRU DE SERVICII, AFACERI, CULTURĂ, COMU-
NICARE, MEDIA ŞI EDUCAŢIE SUPERIOARĂ, DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ (SIBIUL 
-”LOC DE ÎNTÂLNIRE”)
Elemente PUG:

1a  - valorificarea locaţiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sectorul terţiar 
(birouri, instituţii, servicii, comerţ, expo etc). Reciclarea platformelor industriale subutilizate sau 
neperformante:  Independenţa, Pim, Balanţa, zona străzilor Autogării-Distribuţiei, etc
1b - rezervarea zonei Teatrului şi Pieţei Florilor pentru un centru de conferinţe, congrese şi spec-
tacole 
1c - identificarea posibilităţilor de extindere şi dezvoltare a infrastructurii universitare, în interiorul 
zonei centrale. Variante: 
▪ conversia actualului spital judeţean în spaţii universitare, după realizarea noului spital
▪ conversia suprafeţei fostei unităţi militare de pe Calea Dumbrăvii 
1d - rezervarea suprafeţelor necesare, în cadrul Centrului Economic Vest, pentru realizarea unui 
Complex de Târguri şi Expoziţii, a unui stadion municipal şi a prelungirii traseului trenului urban

 
Obiectivul nr.2
PROTEJAREA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALELOR CULTURALE ŞI DE MEDIU PENTRU CREŞTEREA 
ATRACTIVITĂŢII ORAŞULUI PENTRU TURISM ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII
Elemente PUG:

2a - extinderea măsurilor de reabilitare a Centrului Istoric asupra Oraşului de Jos, deblocarea 
legăturilor între Oraşul de Jos şi cartierele nordice ale oraşului prin conversia centurii industriale 
de pe malurile Cibinului, conservarea componentei rezidenţiale în Oraşul de Jos, ca particularitate 
culturală şi factor de echilibru funcţional la nivelul zonei centrale.
2b - 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 
interconectate 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.
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2c - protejarea prin RLU a cartierelor rezidenţiale tradiţionale aflate în afara zonei centrale, institu-
irea statutului de zona protejată

 
Obiectivul nr.3
MENŢINEREA ŞI MODERNIZAREA PROFILELOR INDUSTRIE ŞI TRANSPORTURI
Elemente PUG:

3a - extinderea şi organizarea parcurilor industriale existente (zonele industriale Vest şi Est), doza-
rea şi distribuirea lor în teritoriu în mod echilibrat, luându-se în considerare poziţia cartierelor cu 
mare densitate de locuitori şi relaţiile de trafic
3b - consolidarea şi impulsionarea sectorului IMM prin rezervarea unor suprafeţe dedicate 
dezvoltării infrastructurii specifice
3c - rezervarea coridoarelor necesare pentru viitoare artere de legătură:
▪ arteră ocolitoare pe relaţia DN1 (Cristian) – capăt str. Zăvoi – noul Spital Clinic de Urgenţă – Ca-
lea Poplăcii – str. V.Aurie – Calea Dumbrăvii – Şcoala de Câini – Calea Cisnădiei – DN1 (Şelimbăr 
– Promenada)
▪ arteră de acces în oraş şi bulevard central pentru zona Câmpşor: DN1 (Cristian) – capăt str. Zăvoi 
– Câmpşor – Şoseaua Alba Iulia
▪ arteră de legătură Şelimbăr – Vasile Aaron – Gara Sibiu (paralelă cu calea ferată)
▪ artere colectoare şi reţele stradale pentru Centrele Economice Est şi Vest 
3d - reglementarea traseului trenului urban pe teritoriul administrativ Sibiu, inclusiv prelungirea 
acestuia spre nord şi stabilirea poziţiei unei staţii terminus (capătul vestic al Căii Şurii Mici)
3e - rezervarea unor locaţii pentru parcaje publice de mare capacitate, cu prioritate pe inelul cen-
tral. Amplasamente propuse:
▪ zona Teatru - Piaţa Florilor (relaţia sud-vest)
▪ parcaj subteran Piaţa Cibin (relaţia nord-vest)
▪ parcaj subteran Piaţa Unirii/ Casa de Cultură (relaţia sud-vest) sau Piaţa Unirii/ Hotel Bulevard
▪ parcaj subteran zona Indes (relaţia nord-est)
▪ parcaj Piaţa Gării (relaţia nord-est)

Obiectivul nr.4
GESTIUNEA EFICIENTĂ A RESURSEI TEREN, ASIGURAREA DE REZERVE PENTRU DEZVOLTĂRI 
PE TERMEN LUNG ŞI PENTRU EVOLUŢII IMPREVIZIBILE
Elemente PUG:

4a - asigurarea unor rezerve de teren pentru investiţii pe termen lung, în apropierea zonei cen-
trale (arealul cuprins între Cibin, centura ocolitoare, canal (paralel cu Calea Şurii Mari) şi pârâul 
Rossbach)
4b - reducerea riscurilor de compromitere a potenţialelor de dezvoltare prin extinderea etapizată 
a zonei intravilan şi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură. Desemnarea etapelor de 
urbanizare a suprafeţelor introduse în intravilan prin PUG.
4c - stabilirea obligativităţii măsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD) pentru 
zonele de restructurare şi urbanizare, inclusiv obligativitatea procedurilor de restructurare funciară 
şi de asigurare a necesarului de suprafeţe pentru utilităţi publice.
4d - stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice şi cadastrale pen-
tru reducerea necesităţii de ajustare ulterioară
4e - utilizarea eficientă a resurselor funciare publice, reafirmarea şi consolidarea rolului 
administraţiei publice în procesul de dezvoltare urbană. Mobilizarea resurselor funciare existente 
pentru măsuri şi proiecte cu efecte benefice la scară locală şi regională, şi în avantajul prioritar al 
interesului public şi reglementarea operaţiunilor de restructurare/urbanizare în vederea extinderii 
resursei funciare publice.  
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3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

3.5.1. Proiectarea populaţiei municipiului Sibiu
Este greu de realizat o prognoză în sensul propriu al termenului. Evoluţia viitoare a populaţiei oraşului 
depinde, dincolo de datele demografice de pornire, de modul în care acesta se va dezvolta, de capacitatea 
lui de a atrage populaţie din zonă, din ţară sau chiar de peste hotare. Ni se pare puţin probabil să continue 
să se menţină un spor migratoriu negativ ca cel din ultimii ani; acesta a caracterizat oraşele româneşti în 
condiţiile dezindustrializării acestora, însă dezvoltarea sectoarelor secundar şi cuaternar va duce probabil 
la oprirea hemoragiei şi chiar la un aport pozitiv al migraţiei. De altfel, ultimele date disponibile pentru Sibiu 
arată ca în 2005 şi 2006 s-a redus sensibil pierderea prin migraţie faţă de anii precedenţi.

Din păcate, pentru cazul de faţă, nici măcar un set de proiectări foarte bine laborate nu e uşor de realizat, 
din cauza lipsei datelor statistice sau a inconsistenţei acestora (unde ele există). Pentru realizarea unor 
proiectări pentru o unitate administrativă, este nevoie de următoarele informaţii:

1. Structura pe vârste şi sexe a populaţiei la momentul zero al proiectării (de pildă, în cazul nostru 
la 1 ianuarie 2008);
2. Ratele de fertilitate pe vârste (născuţi vii la 1000 de femei de 15, 16, ..., 49 ani) în ultimii 5-10 
ani (e nevoie de mai mulţtti ani fie pentru a determina tendinţe, fie pentru a calcula – în cazul 
populaţiilor mici – valori medii pe câţiva ani);
3. O tabelă de mortalitate pentru un moment cât mai apropiat de cel cu care începe proiectarea (în 
lipsă, se pot folosi ratele de deces pe vârste şi sexe);
4. O statistică multianuală a plecaţilor şi sosiţilor (schimbări de domiciliu, migranţi externi) pe sexe 
şi vârste.

Cum nu am avut la dispoziţie practic nimic din aceste informaţii, am încercat să reconstituim situaţia pornind 
de la datele recensământului din 2002, de unde am preluat structura pe sexe şi vârste, şi de la cifrele 
globale anuale ale statisticii curente, până în 2006: populaţia totală la 1 iulie, născuţi vii, decedaţi, plecaţi 
sosiţi. Pomeneam mai sus de inadvertenţe de date. De pildă, grupa de vârstă de 0-4 ani la recensământul 
din 2002, care regrupează copiii născuţi în cei 5 ani precedenţi, se dovedeşte a fi în neconcordanţă cu 
datele oficiale privind naşterile din anii respectivi, naşteri care întrec sensibil supravieţuitorii la recensământ, 
diferenţa neputând fi imputată mortalităţii la aceste vârste. 

Proiectarea de bază
Pornind de la datele disponibile, am configurat o structură pe sexe şi vârste a populaţiei Sibiului la 1 ianu-
arie 2007, pornind de la o cifră totală de circa 152 mii locuitori (ultima cifră disponibilă a fost de 151.970 
locuitori la 1 iulie 2006). Cu această structură şi cu datele de la recensământ am determinat ratele de 
fertilitate pe vârste astfel încât să obţinem aproximativ numărul de născuţi din anii 2002-2006. Aceste 
rate estimate conduc la o rată totală de fertilitate de aproximativ 0,8 copii/femeie, valoare care este sub 
cea a mediului urban din România din ultimii ani (1,0-1,1). Cu aceste rate şi cu o tabelă de mortalitate tip 
ONU, căreia îi corespunde o speranţă de viaţă la naştere de 71,7 ani în medie pentru cele două sexe am 
realizat varianta de bază a proiectării, cea care presupune în continuare balanţa migratorie nulă şi menţine 
neschimbaţi parametrii mortalităţii şi ai fertilităţii. Menţionăm că proiectarea s-a făcut cu un pas de 5 ani, 
folosind deci şi structura cincinală pe vârste. 

Iată valorile medii anuale ale sporului de populaţie, născuţilor şi decedaţilor pe intervalele utilizate precum 
şi ratele de natalitate şi mortalitate:

Se observă cum, în aceleaşi condiţii de fertilitate şi de mortalitate (aceleaşi naşteri la 1000 de femei 
de vârstă egală şi o tabelă de mortalitate constantă, deci rate constante de deces pe vârste), duce la 
înjumătăţirea ratei brute de natalitate şi la dublarea celei de mortalitate pe intervalul considerat. Totul se 
datorează schimbării structurii pe vârste, generată aici de menţinerea unei fertilităţi scăzute, ceea ce con-
duce la tot mai puţine naşteri, în condiţiile în care în vârstele fertile intră generaţii tot mai reduse.
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prima variantă de proiectare



PUG Sibiu 2009 ▪ Memoriu General ▪ ▪ Propuneri de organizare urbanistică ▪146

A doua variantă de proiectare 
Această varintă presupune o creştere a fertilităţii în medie cu 5% pe fiecare interval cincinal, ajungându-
se în final la 1,28 copii/ femeie. Soldul migratoriu pe vârste se menţine nul şi mortalitatea constantă. E 
de subliniat că această condiţie de constanţă a mortalităţii chiar dacă pare neverosimilă, aşteptându-se 
reducerea acesteia, nu afectează serios datele de proiectare, căci progresul pe acest plan e lent şi cu 
efecte mici asupra volumului demografic. Datele obţinute sunt cele prezentate în pagina următoare.

Diferenţa faţă de varianta precedentă nu e foarte mare, mai ales dacă privim totalul populaţiei. Se observă  
o încetinire a scăderii efectivelor grupelor tinere de vârstă, dar progresul este insuficient pentru a schimba 
fundamental parametrii. O sporire mai mare a fertilităţii este greu de conceput, cel puţin atâta vreme cât 
la nivel naţional nu se produce o schimbare majoră pe acest plan. Rămâne că numai migraţia ar putea 
compensa scăderea populaţiei. Ipotezele asupra migraţiei sunt însă greu de susţinut; migraţia spre oraşe 
este determinată în mod esenţial de căutarea şi găsirea unor locuri de muncă, adică de un fenomen ce 
transcede cadrul strict demografic.  Privind cifrele proiectărilor de mai sus, se vede că declinul populaţiei 
se accentuează spre finele perioadei, deci pentru compensarea scăderilor ar fi nevoie de efective tot mai 
mari de intrări în oraş (pentru primii 5 ani declinul e de circa 2.500 de persoane, iar pentru ultima perioadă 
de circa 10.000). Cu efective de imigranţi de acest ordin de mărime (de pildă o medie de 500 pe an în primii 
cinci ani) se poate opri scăderea populaţiei, ba mai mult se obţine chiar o creştere dat fiind faptul că cei 
care intră pe parcursul timpului contribuie la numărul de naşteri şi la cel de decese, numai că fiind vorba de 
o populaţie în medie mai tânără prima contribuţie e mai importantă.

Iată, şi pentru această variantă, valorile medii anuale ale sporului de populaţie, născuţilor şi decedaţilor 
pe intervalele utilizate precum şi ratele de natalitate şi mortalitate, care confirmă constatările deduse din 
cifrele globale:

A treia variantă de proiectare
Cu titlu de exerciţiu, această variantă porneşte de la proiectarea de bază, cu fertilitatea şi mortalitatea 
constante, dar presupune un aflux de populaţie externă (oraşului), aport care se manifestă prin sporirea 
tuturor categoriilor de vârstă, dar în mod diferenţiat. Astfel, vom presupune că în decursul fiecărei perioade 
de 5 ani se adaugă următoarele procente efectivelor existente iniţial:

Sub 15 ani – 3%;15- 49 ani – 5%; 50-59 ani – 3%; 60-69 ani – 2 %; 70 ani şi peste – 1%

Cu acest aport migratoriu variabil (care se constituie ca volum din proporţiile menţionate mai sus pentru 
fiecare grupă de vârstă), se ajunge la următoarele valori ale populaţiei.
Efectul acestui aflux de imigranţi este evident. El se manifestă printr-o creştere a populaţiei în primele 
etape, însă până la urmă fertilitatea scăzută îşi spune cuvântul şi populaţia tot va scădea. 

Concluzia
E greu de presupus că, în condiţiile continuării unui comportament fertil ca cel din ultimii ani, populaţia 
oraşului Sibiu poate obţine o creştere, chiar şi printr-un aport migratoriu considerabil. Desigur că, în princi-
piu, orice gol de populaţie se poate umple prin migraţie. Dar sunt necesare 2 condiţii: 

(i) în zona în cauză, adică în Sibiu în cazul nostru, să se dezvolte sensibil sistemul de activităţi de 
aşa manieră încât să atragă populaţia din jur şi 
(ii) în jurul oraşului să existe un surplus de populaţie din care să se recruteze aceşti migranţi.
Asta înseamnă că municipiul se află în competiţia pentru atragere de populaţie cu:

- localităţile din jur;
- localităţile de tip urban din judeţ, respectiv regiune;
- reţeaua de localităţi de tip urban la nivel naţional;
- şi de ce nu, cu localităţi din Europa şi nu numai.

Or, aceste două condiţii nu pot fi operaţionalizate într-un studiu ca cel de faţă şi, de aceea, este imposibil 
de justificat o variantă de proiectare cu migraţie care să poată fi numită prognoză.



PUG Sibiu 2009 ▪ Memoriu General ▪ Propuneri de organizare urbanistică ▪_147

a doua variantă de proiectare
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a treia variantă de proiectare
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3.5.2. Sinteza

Comparaţia variantelor de prognoză demografică

Cum se observă, pe termen mediu şi lung, tendinţa dominantă este de descreştere a numărului populaţiei 
municipiului, chiar şi dacă prin imigraţie se poate compensa parţial sporul natural negativ. Chiar şi în 
varianta optimistă de proiectare (varianta III), ne aşteptăm la o descreştere a populaţiei în jurul anului 
2030.
În toate variantele ponderea populaţiei în varsta de 60 şi peste este în creştere. Adică, populaţia municipiului 
Sibiu va îmbătrâni structural.
Dacă luăm drept referinţă numărul populaţiei din 2007 atunci, în anul 2042, în varianta I, populaţia va 
reprezenta 68.00% din valoarea de referinţă, în varianta II, 70.13% şi în varianta III, 90.24%.
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3.6. ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV  
BILANŢ TERITORIAL PROPUS

3.6.1. Categoriile de intervenţie pentru înlăturarea disfuncţiilor 

a). Principalele disfuncţii constatate în urma analizelor premergătoare PUG sunt rezultatele extinderii 
necontrolate  a zonelor construite sau construibile în jurul suprafeţei intravilan, în principal prin crearea 
de trupuri izolate. Efectele negative ale acestor extinderi sunt de ordin economic, ecologic, urbanistic şi 
administrativ.
Prin urmare, prin PUG, se prevăd măsuri de limitare şi control a operaţiunilor de creare de trupuri de in-
travilan, în primul rând prin exigenţa de evaluare a oportunităţii acestor operaţiuni prin prisma interesului 
public. De asemenea, extinderea suprafeţei intravilan propusă prin PUG are în vedere umrătoarele criterii, 
indicatori şi obiective:

- respectarea prevederilor legale în vigoare, a convenţiilor internaţionale la care România este 
parte şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului privind gestiunea raţională a resursei 
funciare;
- necesitatea unei dezvoltări urbanistice controlate, coerente şi durabile, care asigură calitatea 
vieţii şi drepturile asupra proprietăţii, atât locuitorilor de astăzi ai oraşului, cât şi, în egală măsură, 
generaţiilor viitoare. Din acest deziderat decurge necesitatea asigurării resurselor de teren pentru 
perspective de timp care depăşesc termenul de valabilitate al actualului PUG, acela de 10 ani;
- viabilitatea şi fezabilitatea extinderii reţelei stradale şi a reţelei de infrastructură edilitară pentru 
zonele noi, prin prisma analizei cost-beneficiu asupra investiţiilor din bugetul public;
- necesitatea concentrării investiţiilor de dezvoltare în zone din interiorul oraşului, astăzi părăsite 
sau utilizate inadecvat, cu avantajul economic al pre-existenţei echipărilor edilitare şi al acceselor 
stradale asigurate;
- necesitatea asigurării unei rezerve suficiente de terenuri exploatabile agricol în zona periurbană 
Sibiu, în vederea susţinerii economiei agrare;
- necesitatea protejării cadrului natural al municipiului, ca susţinător al calităţii ecologice a vieţii 
în oraş;
- necesitatea păstrării unui volum echilibrat de trafic auto în oraş, prin evitarea prelungirii excesive 
a traseelor între centru şi cartiere, în  vederea limitării la nivel local şi regional a poluării fonice şi 
emisiilor cu efect de seră;
- necesitatea asigurării calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii muncipiului, prin rezervarea suprafeţelor 
necesare pentru realizarea arterelor de trafic, a infrastructurii edilitare, a dotărilor şi echipamentelor 
publice (sănătate, învăţământ, spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă etc.

b). Extinderea rolului de pol regional al municipiului sibiu asupra întregii zone periurbane, prin distribuţia 
activităţilor în acord cu potenţialele locale şi prin modernizarea reţelelor de comunicaţie şi transport
c.) Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităţilor în teritoriul administrativ (industrie 
la nord, locuire la sud)  
d). Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării durabile a 
resurselor naturale. (Sursa patz periurban al municipiului sibiu) 
c.) Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului cultural ca factor al 
dezvoltării şi al identităţii teritoriale

3.6.2. Bilanţul teritorial al municipiului Sibiu (teritoriul administrativ)
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3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRA-
VILAN. BILANŢ TERITORIAL 

3.7.1. Limita intravilanului propus

Limita intravilanului propus a fost recepţionată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu 
prin procesul verbal de recepţie Nr. 192/15.10.2009. 

Lucrarile de geodezie pentru marcarea în teren a limitei propuse au fost efectuate de către  S.C. FAG 
S.R.L. Sibiu - ing. Liviu Pologea şi S.C. MAP SERV S.R.L. Sibiu. Conform procesului verbal, lucrarea se 
încadrează în prevederile normelor tehnice, instrucţiunilor şi reglementărilor elaborate de Agenţia Naţională 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
În consecinţă, OCPI Sibiu acordă aviz favorabil acestor lucrări.

3.7.2. Zone funcţionale

Planul Urbanistic General al municipiului Sibiu stabileşte următoarele zone şi subzone funcţionale, precum 
şi unităţi teritoriale de referinţă: 

ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE CONSTITUITE 

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       
 Lv   Case de vacanţă        
 L3   Locuinţe cu regim mediu de înălţime      
 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 
M   Zonă mixtă         
C Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate     
Cc Centru de cartier         
Is Zonă de instituţii şi servicii         
G Zonă de gospodărire comunală       
E Zonă de activităţi economice
 Et Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar     
 Ei Zonă de activităţi economice cu caracter industrial     
ED Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare      
S Zonă cu destinaţie specială        
T Zonă de căi de comunicaţie
 Tr Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente     
 Ta Zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente     
 Tf Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente     
 Tfu Zonă de circulaţie feroviară rezervată trenului urban     
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A Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan
V  Zonă verde
 Va Zonă verde cu rol de agrement sau sport     
 Vt Zonă verde cu caracter tematic      
 Vs Zonă verde cu rol de complex sportiv      
 Ve Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic   
P Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră     
Pa Păduri 
 Împăduriri cu rol de stabilizare a versanţilor, cu rol de protecţie sau de compensaţie ecologică 

ZONE DE RESTRUCTURARE

Ri Zonă de restructurare a suprafeţelor industriale, feroviare sau de gospodărire comunală
RiM Zonă mixtă         
RiC Zonă centrală         
RiIs Insituţii servicii         
RiL3 Locuinţe cu regim de înălţime mediu       
Rr Zonă de restructurare a parcelarului rezidenţial
RrM Zonă mixtă         

ZONE DE URBANIZARE

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         
UEimm Zonă de activităţi economice – sector IMM      
UEt Zonă de activităţi economice cu caracter comercial     
UEi Zonă de activităţi economice cu caracter industrial     
UTfu  Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente rezervată trenului urban   
UTp Zonă de circulaţie pietonală        
UVa Zonă verde cu rol de agrement sau sport      
UVt Zonă verde cu caracter tematic       
UVs Zonă verde cu rol de complex sportiv       
UVe Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic    

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ CU REGLEMENTĂRI SPECIFICE 

UTR Balanţa          
UTR Lacul lui Binder         
UTR Baza hipică Vasile Aaron        
UTR Siretului          
UTR Tropinii Noi

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

ZCP01 Centrul Istoric         
ZCP02 Măierimea Porţii Turnului        
ZCP03 Măierimea Porţii Ocnei – Terezian       
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ZCP04 Cartierul Iosefin         
ZCP05 Măierimea Porţii Cisnădiei        
ZCP06 Piaţa Unirii         
ZCP07 Spitalul Municipal         
ZCP08  Parcelarea Zimmermann        
ZCP09  Parcelarea Fonn         
ZCP10  Cartierul Elisabeta         
ZCP11  Dotări publice adiacente parcului Sub Arini      
ZCP12  Arsenal – Spitalul Militar – Steaua Roşie      
ZCP13  Parcelarea Drotleff         
ZCP14  Cibin Centru         
ZCP15  Cartierul Turnişor         
ZCP16  Cartierul Guşterita         
ZCP17  Parcelarea Mărăşti – Mărăşeşti       
ZCP18  Ansamblul vilelor de coastă        
ZCP19  Ansamblul locuinţelor CFR        
ZCP20  Ansamblul vilelor – Ştrand        
ZCP21  Ansamblul locuinţelor colective – Mihai Viteazu      
ZCP22  Ansamblul locuinţelor colective – Aleea Şelimbăr      
ZCP23  Muzeul Astra         

ARII NATURALE PROTEJATE PROPUSE ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU

ANP1 Valea Fărmăndoala         
ANP2 Lunca Cibinului         
ANP3 Ruscior Rosbav   
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3.7.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus 
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3.8. ORGANIzAREA CIRCULAŢIEI

Reţeaua de străzi propusă

Următoarele cauze şi obiective fac necesară dezvoltarea reţelei de străzi:

1. deficienţele structurii existente: parţial, acestea se datorează structurii urbane şi stradale din zonele 
tradiţionale ale oraşului, dar şi măsurilor insuficiente de modernizare pe parcurs. Majoritatea acestor măsuri 
nu au fost întreprinse simultan cu creşterea oraşului sau s-au dovedit a fi subdimensionate şi nepotrivite 
(de ex. lipsa centurii ocolitoare şi a unor artere tangenţiale alternative).
creşterea parcului auto, ca urmare a creşterii mobilităţii va produce o sporire a traficului chiar dacă aceasta 
nu este urmată neapărat de sporirea numărului de locuitori, sau alte tipuri de dezvoltare extensivă. Se 
poate preconiza o creştere a traficului de 50% în următorii 30 de ani şi în cazul municipiului Sibiu. 
dezvoltările urbane prevăzute vor modifica şi structura oraşului. Principalele măsuri propuse prin prezenta 
reactualizare a PUG – Centrul Economic Vest, zona rezidenţială Vest, zona rezidenţială Câmpuşor şi 
Centrul Economic Est -  vor avea ca efect modificarea structurii interne a oraşului. 

Propunerile ţin cont de punctele detaliate mai sus: măsurile de dezvoltare a sistemului de circulaţie 
urmăresc aceste nevoi preconizate, traversează şi conectează zone fără să afecteze negativ mediul 
natural şi construit înconjurător: trasee ocolitoare, zone preponderent pietonale etc.

O primă măsură va fi finalizarea centurii de ocolire a oraşului, măsură care va diminua traficul de tranzit. 
Rolul acestei centuri nu trebuie supraestimat, deoarece în oraş traficul interior, sursă- destinaţie este mai 
însemnat decât cel de tranzit. Totuşi traficul greu de tranzit va scădea cu aprox. 30% faţă de volumul de 
trafic prezent înregistrat la intrarea în oraş. 

O altă măsură importantă ar fi prelungirea str. Râului dincolo de centura ocolitoare, până la zona de 
dezvoltare de est. Prelungirea către vest, pe traseul str. Metalurgiştilor, combinată cu construcţia unui pod 
nou peste Cibin şi a unui pasaj a CF, va trece prin axul viitoarei zone rezidenţiale Câmpuşor. 

Astfel se va forma o axă de circulaţie est-vest, continuă, care va străbate oraşul de-a lungul Cibinului. 
Eficacitatea acestei axe de circulaţie va fi sporită de către podurile prevăzute prin noul PUG. Aceste poduri 
vor distribui echilibrat traficul perpendicular pe cursul de apă şi astfel se va evita ocolirile nejustificate. 

Un alt rol important al axei de trafic Cibin va fi preluarea şi distribuirea către traseele alternative/de ocolire 
cele mai potrivite a traficului din viitoarele zone de dezvoltare din vestul oraşului, înainte ca acesta să 
ajungă în zona centrală.

Traficul din aceste zone va necesita o analiză suplimentară atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din 
punct de vedere calitativ. Se recoamndă utilizarea unui model computerizat.

Principalul rol al reţelei propuse vizează preluarea sarcinilor generate de noile zone de dezvoltare (în primul 
rând din zona de vest) şi direcţionarea acestora pe direcţii tangenţiale faţă de centrul oraşului.   Artera 
majoră de legătură între zona de vest şi zona centrală este Calea Şurii Mici, care devine şi principala axă 
a viitoarei zonei de dezvoltare. Zona rezidenţială nord-vest dispune de o axă pietonală interioară şi o reţea 
de străzi colectoare. Reţeaua de străzi colectoare este configurată astfel încât să se poată accesa uşor din 
orice punct Calea Şurii Mici. Calea Şurii Mici va traversa calea ferată prin intermediul unui pasaj denivelat 
cu patru benzi şi va continua pe str. Mihail Kogălniceanu/ str. Reconstrucţiei, cu menţiunea că amprizele 
acestora vor trebui lărgite, pentru a permite o capacitate constantă de patru benzi. Totuşi, direcţionarea 
traficului din zona de vest a oraşului către o singură axă de legătură cu centrul nu este oportună. 
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Complementar axei Calea Şurii Mici/M.Kogălniceanu/Reconstrucţiei se propune un pasaj denivelat cu CF 
în punctul de intersecţie cu str. Ţiglari, pentru a facilita ocolirea la nord a centrului, contribuind la distribuţia 
mai echilibrată a traficului.

Prin străpungeri punctuale se propun trei măsuri importante pentru preluarea traficului dinspre zona de 
vest şi nord-verst şi distribuirea acestuia în jurul zonei centrale: 
1.racordul Rusciorului – Crizantemelor – Măgheranului;
2.racordul Autogării – Măgheranului;
3.racordul Abatorului – Rusciorului.
Prin intermediul acestora se urmăreşte închiderea unui al doilea inel în jurul zonei centrale pe traseul 
Măgheranului – Autogării – Alba Iulia – Andrei Şaguna – Corneliu Coposu – Constituţiei – Abatorului – 
Rusciorului – Măgheranului.
 
Se preconizează un trafic intens între zonele rezidenţiale din nord-vest şi zona de activităţi economice din 
vestul urbei.  Acesta va fi preluat de străzile transversale (nord-sud) pe toată lungimea limitei de contact 
între cele două zone funcţionale. În continuarea acestora se va putea ajunge pe Soşeaua Alba Iulia, în 
direcţia centrului, în direcţie vestică pe DN1, sau înspre zonele sudice ale oraşului. Acestea din urmă vor 
putea fi accesate direct prin intermediul arterei ocolitoare propuse prin sud-vest.

În continuare va fi dificilă traversarea oraşului din zona de dezvoltare vest către zona de dezvoltare din est. 
Se presupune că mulţi locuitori din zona rezidenţială vest vor avea locuri de muncă în zona de dezvoltare 
est. Timpul necesar pentru traversare va fi însemnat, deoarece nu este posibilă crearea unei legături 
transversale continue suplimentare în interiorul oraşului. În consecinţă, timpul de traversare  ar putea 
ajunge la 20-25 de minute, odată cu creşterea traficului. O posiblă soluţie de perspectivă  ar  fi o legătură 
ocolitoare alternativă, care ar putea reduce acest timp de traversare la 9-10 minute. Aceasta ar porni din 
zona rezidenţială vest în direcţia nord şi ar ocoli Cartierul Veteranilor prin vest, conectându-se la centura 
ocolitoare prin nodul DN14, dinspre nord. O alternativă este dată de un traseu paralel cu cel al ocolitoarei 
la nordul acesteia şi racordul la axa Râului-Podului. Varianta a doua ar permite diferenţierea necesară între 
traficul interior oraşului şi cel al centurii ocolitoare.
Decizia în această privinţă va fi influenţată şi de posobilitatea existenţei unei taxe de utilizare a centurii 
ocolitoare.
Soluţia descrisă mai sus prezintă avantaje în primul rând pentru zonele vestice apropiate de centru. Părţile 
perimetrale, îndepărtate de zona centrală, vor folosi preponderent centura ocolitoare. 

La dezvoltarea traseului trenului urban, prevăzut prin proiect, se propune o buclă în noua zonă rezidenţială 
sau, alternativ, o ramificare la capăt, posibil de realizat încă de la pasajul denivelat de pe Calea Şurii 
Mici (peste calea ferată principală). Astfel, traseul trenului urban ar urma artera principală sau axa 
pietonală majoră din zona, şi ar deservi-o pe toată lungimea. Aceste obiective  presupun dimensionarea 
corespunzătoare a profilului de stradă, chiar dacă nu s-ar construi  într-o primă fază. Distanţele optime de 
la staţii şi până la destinaţii ar fi de 400-500 de metri (distanţe de parcurs pe jos) , pentru accesibilizarea 
acesteia către un public cât mai larg.  
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Organizarea circulaţiei

PUG include un set de propuneri, recomandări şi reglementări care vizează ameliorarea organizării 
infratstructurii de trafic şi o mai bună accesare a zonelor urbane constituite.  De asemenea, PUG trasează 
tramele stradale majore pentru zonele de urbanizare. Sunt trasate străzile de legătură şi cele colectoare, 
umrând ca cele de folosinţă locală să fie organizate prin intermediul Planurilor urbanistice de reparcelare, 
obligatorii în aceste zone. Pentru străzile propuse, atât în interiorul oraşului, cât şi în zonele de urbanizare 
sunt reglementate atât traseele, cât şi profilele caracteristice.

Suprafeţele necesare pentru realizarea măsurilor privind deschiderea de străzi noi, prelungirea unor străzi, 
lărgirea unor străzi etc vor trece în domeniul public. Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000, aceste lucrări 
se consideră obiective de utilitate publică. 

Reţeaua de trafic cu măsurile prevăzute.
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Modernizări şi reconfigurări de intersecţii şi noduri

■ Nod Şos. Alba Iulia – str. Maramureşului – arteră nouă Câmpuşor (cu pasaj CF);

■ Nod str. Măgheranului – prelungire str. Autogării – str. M. Kogălniceanu (cu pasaj CF);

■ Modernizarea intersecţiilor critice din oraş, atât prin măsuri de reconfigurare fizică cât şi prin 
implementarea unui sistem computerizat de monitorizare şi control al fluxurilor (sistem de management 
de trafic) Vasile Milea –Rahovei – Semaforului, Vasile Milea – Corneliu Coposu, fluxurile de circulaţie în 
intersecţia Vasile Milea – Calea Dumbrăvii – Constantin Noica, Corneliu Coposu – Constituţiei, Tg. Fânului 
– Rusciorului – Pod Cibin, Rusciorului – Str. Lungă, Reconstrucţiei – Turnului – Râului Pod Cibin, Alba Iulia 
– Metalurgiştilor – Maramureşului – Malului, Calea Poplăcii – Cristian - Avrig – Victoriei, Argesului – Calea 
Dumbrăvii – Gh. Dima;

■ Reconfigurări ale unor intersecţii existente, cu eficientizarea circulaţiei carosabile şi dezvoltarea compo-
nentei pietonale şi verzi prin crearea de spaţii urbane tip piaţetă. Măsurile presupun reconfigurarea fronturi-
lor construite, prin creşterea înălţimii clădirilor şi retrasarea aliniamentelor (vezi  planreglementări). 
Sunt vizate următoarele intersecţii: Autogării – Distribuţiei, Autogării – Calea Turnişorului (Gara Turnişor), 
Piaţa Cibin, Ocnei – Nicolae Teclu – Târgul Fânului, Calea Guşteriţei – str. Lazaretului, Gării– Moara de 
Scoarţă – Lupeni, Arieşului – Rahovei – Gh. Dima, Piaţa Iancu de Hunedoara, Podului – Pinului, N.Iorga 
– Hipodromului, Calea Şurii Mari – str. Drumul Ocnei.

parcaj subteran
Piaţa Cibin

Propunere de organizare a traficului în zona Piaţa Cibin (schemă de principiu, fără scară)
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Propunere de organizare a traficului în zona Piaţa Cibin (schemă de principiu, fără scară). Variantă recomandată.

Propunere alternativă de organizare a traficului în zona Piaţa Cibin (schemă de principiu, fără scară). Variantă cu integrarea podului 
planificat pentru devierea traficului greu pe str. Maramureşului. 
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Poduri, pasaje, pasarele propuse
 
■ Pasaj denivelat cu CF str. M. Kogălniceanu – Calea Şurii Mici (patru benzi);
 
■ Pasaj denivelat cu CF str. Ţiglari (două benzi);

■ Pasaj denivelat cu CF str. Maramureşului – zona Alba Iulia (patru benzi);

■ 2 Poduri peste Cibin în zona Aeroport (de verificat prin SF al arterei DN1 – Câmpuşor);  

■ Pod peste Cibin, zona La Cascadă (patru benzi);

■ Pod peste Cibin, str. Ghiocelului (două benzi);

■ Pod peste Cibin, str. Neculce (două benzi);
 
■ Pod peste Cibin, str. Pedagogilor (două benzi);

■ Pod peste Cibin, Piaţa Cibin (două benzi) – funcţionează în tandem cu podul existent, vezi   
schema  anexată;

■ Pod peste Cibin, prelungire str. Abatorului (două benzi);

■ Pod peste Cibin, zona cartierului Reşiţa (două benzi);

■ Pod peste Cibin, racord la autostradă în continuarea str. Henri Coandă (două benzi);

■ Pod peste Rossbach, în prelungirea str. Râului (două benzi);

■ 2 poduri peste Rossbach în zona cartirului Veteranilor (două benzi); 

■ Pasarele pietonale peste Cibin: 
 - parcul Cibin Vest, în dreptul str. Zăvoi/Cucului şi în dreptul str. Secerătoarelor;
 - în dreptul str. Distribuţiei;
 - în dreptul str. Popa Şapcă;
 - la confluenţa Cibin/ Rossbach;
 - la confluenţa Cibin/ Pârâul Săpunului.
 
■ Pasarele sau pasaje pietonale de traversare a CF:
 - în dreptul str. Maramureşului/ Câmpuşor;
 - în dreptul str. Fabricii – str. Dorobanţilor
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 - în zona Viaductului, legătură pietonală între zona Broscărie şi str. Muncel

Realinieri de străzi

Realinierile au ca scop lărgirea amprizei stradale şi mărirea capacităţii de trafic a arterelor cu rol important 
în prezent sau care urmează să joace un rol important în schema de circulaţie. Realinierile presupun 
retragerea aliniamentelor (limitele de proprietate orientate spre stradă) parceleleor riverane şi trecerea 
fâşiei rezultate în domeniul public. Modernizarea profilelor stradale constituie, cf. Legii, obiective de utilitate 
publică. Măsura de realiniere este o condiţie de autorizare a lucrărilor de construire pe parcelele afectate. 
De regulă, parcelele riverane bulevardelor aflate în curs de modernizare pot fi utilizate mai intens (cf. 
RLU aferent PUG) decât celelalte parcele din zonă, ceea ce compensează din punct de vedere economic 
cedarea de teren în beneficiul public.
Pe planşa de reglementări urbanistice a PUG, realinierile sunt marcate prin trasarea noii poziţii a 
aliniamentului (linie portocalie).  

Străpungeri de străzi, prelungirea şi modernizarea unor trasee existente 
Pe planşa de reglementări urbanistice a PUG, acestea sunt marcate cu linii roşii, profilul secţiunii fiind 
menţionat prin text, cf. Tabelului de profile stradale anexat. 

■ Străpungere str. Arieşului – str. Siretului (Calea Dumbrăvii);

■ Străpungere str. Rusciorului – str. Crizantemelor – str. Măgheranului;

■ Străpungere str. Autogării – (Calea Turnişorului) – str. Măgheranului;

■ Străpungere str. Abatorului – str. Rusciorului (prin zona Cazangerie);

■ Prelungire str. Râului paralel cu albia Cibinului, racord cu str. Podului în dreptul zonei industriale  
Guşteriţa;

■ Stradă colectoare pe malul nordic al Cibinului, în dreptul cartierului Turnişor. 

Străzi noi 
Pe planşa de reglementări urbanistice a PUG, acestea sunt marcate cu linii roşii, profilul secţiunii fiind 
menţionat prin text, cf. Tabelului de profile stradale anexat.

Legături regionale, intercomunale 

■ DN1 (Cristian, zona Lupp) – Lunca Cibinului – str. Zăvoi – La Cascadă – Câmpuşor – Şoseaua Alba 
Iulia;

■ La Cascadă – Calea Poplăcii – str. Ludoş – Şcoala de câini – Calea Cisnădiei – prelungire Mihai 
Viteazu  – DN1 (Şelimbăr, mall). Legătura preia rolul de variantă ocolitoare pe direcţia SV;

■ Gara Sibiu (pasajul bd. Coposu) – prelungirea str. Socului – pasaj Ştefan cel Mare (viaduct) – str.  
Rampa Ştefan cel Mare – Gara Şelimbăr – DN1;

■ Prelungirea atreră colectoare propusă pt. Centrul Economic Vest pe teritoriul comunei Cristian.  



PUG Sibiu 2009 ▪ Memoriu General ▪ ▪ Propuneri de organizare urbanistică ▪162

Reţele de străzi colectoare în zone de extindere 
 
■ Reţea de străzi colectoare în zona Nord-Vest;

■ Reţea de străzi colectoare în zona Câmpuşor şi prelungire Turnişor (str. Zăvoi, str. Stăvilarului);

■ Reţea de străzi colectoare în Centrul Economic Est;

■ Reţea de străzi colectoare în zona de extindere din Viile Sibiului;

■ Alte străzi din zone de urbanizare.

Reţele de străzi colectoare sau de folosinţă locală în zonele de restructurare 

■ Redeschiderea străzilor Ocnei, Pulberăriei;

■ Reţele stradale cu rol local în zonele Independenţa-Pim-Piaţa Cibin, Balanţa, Lacul lui Binder, Baza  
hipică Vasile Aaron, zona str. Autogării/ M.Kogălniceanu/Metalurgiştilor, şi în alte platforme industriale  
destinate restructurării.

Reţea de piste pentru biciclete şi pietoni
 
Trasee pietonale şi ciclistice aflate predominant în afara profilelor stadale (trasee verzi)

■ Traseul Cibin (amenajat adiacent albiei rîului): Cristian – zona naturală protejată lunca Cibinului – Turnişor/
Cîmpşor – şos. Alba Iulia – Piaţa Cibin (Centrul Istoric) – Independenţa – cartierul Reşiţa – Guşteriţa 
(intersecţia cu Traseul Valea Săpunului) – Bungard - Mohu

■ Traseul Valea Săpunului (amenajat adiacent albiei pîrîului): Răşinari – Hanul Dumbrava (Hilton) – Cimitir 
– Piaţa Rahova – Kaufland (DN1) – Vasile Aaron – Broscărie – Centrul Economic Est – Valea Cibinului 
(Guşteriţa, intersecţie cu Traseul Cibin)

■ Traseul Valea Rusciorului (amenajat adiacent albiei pîrîului): Rusciori – str. Salzburg (cu ramificaţie spre 
Şura Mică) – Centrul comercial planificat (capătul liniei de tren urban) – Zona rezidenţială NV (planificată) – 
cartierul Tineretului – cartierul Veteranilor – cartierul Marmeladă – Spitalul de Neurologie – Cibin (intersecţie 
cu Traseul Cibin)  

■ Traseul Viile Sibiului (amenajat adiacent canalului): Şura Mare – Viile Sibiului – traversare autostradă 
– Stadionul Independenţa (Obor) – strada Cerbului (intersecţie cu Traseul Valea Rusciorului)
Traseul Valea Fărmăndoalei: zona naturală protejată Fărmăndoala – Cimitirul Guşteriţa – str. Ceaikovski  
– Cibin (intersecţie cu Traseul Cibin)

Reţea de piste pentru biciclete integrate profilelor stradale

Traseele ciclistice sunt integrate principalelor bulevarde şi străzi colectoare, conform planşelor aferente 
PUG.
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Profile stradale propuse (fără scară)

Profile de principiu propuse pentru traseele pietonale şi ciclistice (fără scară)
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3.9. DEzVOLTAREA EChIPĂRII EDILITARE

3.9.1. Gospodărirea apelor

Pentru asigurarea unei ape brute de calitate este necesara instituirea legala , imprejmuirea (unde este 
cazul) si marcarea  zonei de protectie sanitara, cu regim sever, pentru toate sursele de apa care deservesc 
municipiul Sibiu.
Se impun de asemenea masuri riguros urmarite pentru prevenirea poluarii accidentale sau continue 
a surselor de apa potabila.In acest sens se va evita acordarea de autorizatii de constructie pentru 
amplasamente situate in zonele de protectie sanitara si hidrologica a surselor de apa, conform normelor 
legale in vigoare si se vor institui programe de monitorizare si control pentru investitiile existente in aceste 
zone.

Santurile existente pentru drenajul apelor pluviale, precum si albiile pârâurilor : Rusciorului, Trinkbach si 
Valea Sapunului vor trebui sa fie reabilitate si amenajate, pentru a putea prelua debitele suplimentare de 
ape pluviale provenite ca urmare a amenajarii si sistematizarii zonelor de extindere, cuprinse in Planul 
Urbanistic General al municipiului Sibiu.
Aceste debite sunt redate in prezentul studiu, la capitolul referitor la canalizare ( 3.9.3.) .
Lucrari mai ample se preconizeaza ca vor fi necesare in zona de extindere N-V a municipiului, respectiv in 
prelungirea Zonei Industriale Vest. De asemenea Valea Sapunului va trebui sa fie sistematizata, mai ales 
ca urmare a dezvoltarii zonei limitrofe Sudice a municipiului Sibiu, zona care nu face parte administrativ 
din municipiul Sibiu si ca atare nu a fost decat amintita, dar care va influenta foarte mult aceasta parte a 
orasului.
In zona Campsor este de asemenea necesar sa se refaca sistemul de drenaj al apelor pluviale, iar partea 
Sudica a acestei zone este necesara si asanarea partiala a zonelor mlastinoase.
In unele zone, cum este zona Campsor si Turnisor vor fi necesare si lucrari de amenajare a malurilor si 
apararilor de mal ale raului Cibin.

Prioritati
Prioritare sunt lucrarile de amenajare si sistematizare a santurilor de scurgere/drenare ape pluviale, din 
zonele de dezvoltare urbanistica.
Constituirea zonelor de protectie sanitara a surselor de apa si prevenirea poluarii acestora este si ea o 
prioritate imediata.

3.9.2. Alimentare cu apa

Sursele de apa
Prognoza evolutiei demografice a municipiului Sibiu prevede o scadere sau in cel mai optimist caz, o 
pastrare a numarului populatiei orasului, motiv pentru care nu se considera necesara suplimentarea 
surselor de apa potabila.
Pe de alta parte, prin posibila dezvoltare a zonelor limitrofe municipiului Sibiu (com.Selimbar, com. Sura 
Mare, com.Sura Mica, zona Poplaca) se prevede totusi o crestere a consumului racordat la sursele de apa 
care deservesc municipiul Sibiu.
La aceasta se mai adauga alimentarea cu apa potabila a localitatilor din asociatia “Apa Secaselor”, prin 
derularea investitiilor pe fonduri post-aderare, programul P.O.S. Mediu.  Aceasta investitie preconizeaza un 
necesar de circa 100 l/s apa potabila, suplimentar fata de consumul actual.
Avand in vedere faptul ca sursele de apa la ora actuala nu sunt utilizate la capacitate maxima, in special 
sursa de apa Sadu si partial sursa de apa Cibin (conducta Dn.1000mm.), se considera ca aceste dezvoltari 
urbanistice, limitrofe municipiului Sibiu, vor putea fi alimentate cu apa potabila din sursele existente, dar cu 
imbunatatirea si marirea capacitatilor de tratare si transport.
O parte din sursele de apa existente au o vechime foarte mare si aici ne referim la sursele de apa subterana: 
Paltinis si Lunca Stezii, motiv pentru care in viitor vor trebui efectuate lucrari de reabilitare a acestora, luand 
in considerare si faptul ca o parte din consumatorii si zonele deservite de aceste surse nu pot fi racordati 
la infrastrctura alimentata din sursele de apa de suprafata, decat cu investitii relativ mari si costuri de 
exploatare suplimentare (datorita necesitatii pomparii apei).
Toate sursele de apa existente trebuiesc protejate impotriva poluarii si alterarii calitatii apei brute, ca o 
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prioritate imediata fiind sursa Sadu si sursa Cibin, care sunt si principalele surse de apa ale municipiului 
Sibiu. Acest lucru trebuie facut impreuna cu celelalte organisme abilitate: Sistemul de Gospodarire al 
Apelor,  Agentia de Protectie a Mediului si Garda de Mediu. O situatie apropiata de limita critica este sursa 
Sadu, care se situeaza aval de localitatea Raul Sadului si care este alimentata din lacul artificial Sadu II, 
lac avand un grad de colmatare de peste 50%.

Aductiunile de apa
Majoritatea aductiunilor de apa au o vechime mai mare de 30 de ani, aductiunea Paltinis – Sibiu avand 
peste 80 de ani. 
Singura aductiune de apa bruta carte se afla in perioada optima de functionare este cea care deserveste 
sursa de apa Sadu si care are o vechime de doar 16 ani. Dar cu toate acestea si aceasta aductiune 
prezinta numeroase defectiuni in functionare (chiar mai numeroase decat aductiunile mai vechi), pe de 
o parte datorita unei proaste executii pe anumite tronsoane (zona cuprinsa intre com.Sadu si orasul 
Cisnadie) si pe de alta parte si datorita usoarei instabilitati a terenului de amplasare.  Aceasta aductiune 
mai prezinta o portiune nevralgica pe teritoriul com.Sadu, in zona de amplasare in albia raului Sadu, 
zona care este puternic erodata de apele raului , acest lucru ducand la instabilitatea pilonilor de pozare. 
Deoarece eroziunea albiei produce si degradari ale apararilor de maluri, punand in pericol constructiile 
protejate, se propune realizarea unor praguri de fund pentru stoparea procesului de eroziune. Aceste 
amenajari trebuiesc realizate prin grija Sistemului de Gospodarire al Apelor, care sunt administratorii apelor 
naturale din Romania.
In viitor (probabil in urmatorii 10 - maximum 20 de ani ) vor trebui facute lucrari de inlocuire a conductelor de 
aductiune a apei brute, in urma analizei starii de functionare a fiecareia. Pe de alta parte, avand in vedere 
ca aductiunea Paltinis – Sibiu functioneaza de peste 80 de ani, trebuiesc gasite solutiile cele mai eficiente 
pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu apa potabila a municipiului Sibiu si a zonelor limitrofe.

Statiile de tratare a apei
Statia de tratare a apei, Sibiu “Dumbrava”, se afla intr-un program de reabilitare prin fonduri ISPA , lucrari 
care vor fi finalizate in cursul anului 2010.  Lucrarile prevazute in acest program vor completa si moderniza 
treptele de tratare astfel:

- Partea de coagulare/floculare va fi total reinnoita, prin realizarea unei camere de amestec si a 
unor bazine de floculare noi. Se vor inlocui toate facilitatile de dozare reactivi (sulfat feric,
polielectroliti, var hidratat), fiind realizata suplimentar o instalatie de dozare polielectroliti.
- Decantoarele radiale vor fi modificate astfel incat sa le fie marita capacitatea de tratare, 
putand prelua in viitor intregul debit de apa tratata.Aceste modificari se vor face prin dotarea 
decantoarelor cu un sistem lamelar tip fagure, crescand astfel suprafata de decantare.Toate 
dotarile decantoarelor vor fi modificate si inlocuite, realizandu-se si acoperirea lor.
- Cele trei baterii de filtrare vor fi complet reabilitate si automatizate ca functionare.
- Rezervoarele compensatorii vor fi de asemeni complet reabilitae, atat partea constructiva cat 
si partea hidraulica.
- Se realizeaza facilitatile necesare tratarii apei de spalare, astfel incat sa fie respectate normele 
de protectie a mediului pentru deversarea apelor la emisar (NTPA001).
- Instalatiile de dezinfectie a apei sunt complet inlocuite, realizandu-se si o instalatie de 
neutralizare a unor  eventuale scurgeri accidentale de clor.
- Instalatiile de incalzire sunt complet inlocuite.
- Se realizeaza un sistem automat de functionare si gestionare a proceselor, de tip SCADA.
- Instalatiile auxiliare , cum ar fi : instalatii electrice ( inclusiv generator pentru perioada de avarie), 
instalatii sanitare, instalatii de alimentare cu apa tehnologica etc. sunt si vor fi complet inlocuite.
- Dupa finalizarea acestui program investitional Statia de tratare Sibiu “Dumbrava” va fi complet  
reabilitata si va asigura un debit de 900 l/s apa potabila, hidraulic putand trata 1200  l/s , in 
perioadele in care apa bruta nu are o incarcare maxima ( statistic sunt perioada scurte –maximum 
5-10 zile si relativ rare ).

Statia de tratare a apei , Sibiu Sud, se afla in momentul de fata in stadiu de conservare , dar este inclusa 
in programul investitional P.O.S. Mediu , pentru finalizarea lucrarilor.
Capacitatea de tratare a statiei va fi de 400 l/s , aceasta putand fi alimentata cu apa bruta atat din sursa 
Sadu cat si din sursa Cibin.Lucrarile de constructie vor fi demarate probabil in anul 2011 si se vor finaliza 
in anul 2015.
Debitul de apa potabila furnizat de aceasta statie va deservi localitatile: Cisnadie, Cisnadioara, Rasinari, 
dar va asigura si cresterea consumului datorat extinderii urbanistice a localitatilor : Selimbar, Sura Mica, 
Sura Mare si ca urmare a realizarii investitiei “Apa Secaselor”.
Totodata, prin realizarea acestei statii de tratare a apei potabile va exista o flexibilitate sporita a intregului 
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sistem de alimentare cu apa potabila a municipiului Sibiu.
Prin programul de investitii mai sus amintit se prevede realizarea unei statii de tratare moderne si complet 
automatizate, astfel incat costurile ulterioare de operare sa fie cat mai reduse.

Statia de tratare Calea Cisnadioarei, este cea mai veche statie de tratare din sistemul de alimentare cu 
apa potabila a municipiului Sibiu.Ea asigura doar dezinfectia si stocarea apei potabile.
Pe viitor vor trebui realizate lucrari de modernizare a acestei statii de tratare, in special prin inlocuirea 
instalatiilor de dezinfectie a apei, automatizarea procesului tehnologic si eventual realizarea unor filtre 
rapide inchise , pentru a se asigura o calitate constanta a apei potabile furnizate.

Statia de tratare Paltinis, este o statie construita in ultimii 20 de ani si momentan nu necesita imbunatatiri 
fundamentale, decat realizarea unei instalatii de neutralizare a unor eventuale scurgeri accidentale de 
clor.

Rezervoarele de inmagazinare
Acestea vor fi reabilitate odata cu reabilitarea statiilor de tratare a apei , prin derularea programelor 
investitionale avute in vedere. Nu se considera ca ar fi necesara suplimentarea capacitatii acestora in 
perioada urmatoare.

Statii de ridicare a presiunii 
O parte din statiile de hidrofor existente sunt reabilitate prin programul de investitii din fonduri ISPA. 
Celelalte statii vor trebui modernizate pe viitor, unele dintre ele fiind posibil sa nu mai fie necesare ca 
urmare a reabilitarii retelei de distributie a apei potabile, cum ar fi statiile de hidrofor: SPA1, SPA9 si SPA10 
,existand solutia realizarii de statii de ridicarea presiunii amplasate punctual in zona cladirilor deservite.
In zonele de extindere urbanistica se considera ca nu vor fi necesare statii de hidrofor suplimentare, decat 
daca nevoi punctuale vor cere acest lucru.In aceasta situatie investitiile respective se vor face de catre cei 
interesati.Unele zone cum este cartierul Gusterita , vor fi deservite de statiile de hidrofor existente , a caror 
capacitate va fi eventual majorata functie de nevoi.

Reteaua de distributie
Reteaua de distributie va trebui sa fie calibrata prin realizarea unui model matematic si implementarea 
sistemului GIS. In urma acestei calibrari vor rezulta modificarile si reglajele care trebuiesc efectuate in 
retea , in vederea asigurarii debitelor de apa solicitate , cu efectuarea de costuri minime si eliminarea unui 
procent cat mai mare din pierderile de apa , prin reducerea presiunii in zonele in care se poate face acest 
lucru.
O problema majora a retelei de distributie o constitue vechimea acesteia si in special tronsoanele realizate 
din : azbociment , otel si beton precomprimat ( PREMO ). De asemeni exista si multe retele realizate din 
fonta , a caror vechime este mai mare de 50 de ani si care sunt posibile generatoare de pierderi de apa si 
defectiuni majore.
Conductele de transport , avand diametre cuprinse intre 500-1000mm. reprezinta de asemeni o problema 
viitoare pentru sistemul de alimentare cu apa potabila, acestea avand si o vechime mai mare de 30 de ani.
Inlocuirea lor este foarte costisitoare si se recomanda acolo unde este posibil, sa se faca reconditionarea 
acestora la interior prin utilizarea unor tehnologii de tip “relining”. Si acest procedeu insa are dezavantajul ca 
trebuie sistata furnizarea apei in perioada efectuarii lucrarilor, in unele cazuri acest lucru nefiind posibil.

Extinderi viitoare

zona de dezvoltare N-V, aflata in vecinatatea si extinderea zonei industriale Vest existente, reprezinta cel 
mai important perimetru urbanistic prevazut ca extindere in prezentul PUG al municipiului Sibiu.
Debitul orar maxim prevazut ca necesar pentru aceasta zona este: Qor.max. = 361,25 l/s.
Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti , industrial-economice , publice, stropirea strazilor si spatiilor 
verzi, debitele de protectie contra incendiilor, nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona , urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
In vederea asigurarii debitului mai sus mentionat se propune prelungirea retelei de transport PREMO-
Dn.500mm., din zona magazinului Metro, cu o conducta PEID500 mm., pana in zona de dezvoltare, 
conform plansei AC01 din prezenta documentatie.
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Se va realiza o retea de distributie inelara pentru intreaga zona de dezvoltare, aceasta urmand a fi 
dimensionata constructiv in urmatoarele etape de proiectare , cand vor fi cunoscute mai exact cerintele 
fiecarei parcele.Aceasta retea se propune sa se construiasca din conducta de polietilena de inalta 
densitate.
Noua retea de distributie va avea un punct de jonctiune cu conducta de transport care va deservi zona “Apa 
Secaselor” , amonte de statia de pompare.Daca pe viitor se va considera necesar si nevoile de presiune 
o vor cere, se va putea realiza o jonctiune si aval de statia de pompare, pentru cresterea disponibilului de 
presiune in zona de dezvoltare.
Vor exista de asemeni si doua puncte de jonctiune cu reteaua de joasa presiune, in zonele: Calea 
Turnisorului si cartier Tineretului/Tiglari, existand astfel posibilitatea alimentarii acestora din zona de inalta 
presiune, precum si posibilitatea alimentarii cu presiune redusa a zonei de dezvoltare N-V, in cazul in care 
conducta principala de transport pe inalta presiune este in regim de avarie.

Zona Cartier Veterani va avea nevoie de un debit orar maxim estimat, de apa potabila: 
Qor.max. = 28,7 l/s.
Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti, industrial-economice, publice, stropirea strazilor si spatiilor 
verzi, debitele de protectie contra incendiilor, nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona, urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
In vederea asigurarii debitului mai sus mentionat se propune realizarea unei retele de distributie  inelara, 
alimentata din reteaua de distributie existenta pe Drumul Ocnei (PEID200) , cu inelare cu reteaua de 
distributie aferenta cartierului “Marmelada”.Jonctiunile si arterele  principale se vor realiza din conducta 
PEID160, iar restul retelei se va realiza din conducta PEID110.
Retelele propuse urmeaza a fi dimensionate constructiv in urmatoarele etape de proiectare, cand vor fi 
cunoscute mai exact cerintele fiecarei parcele.

Zona Cartierului Viile Sibiului va avea nevoie de un debit orar maxim estimat, de apa potabila :
Qor.max. = 18,9 l/s
Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti , industrial-economice, publice, stropirea strazilor si spatiilor 
verzi, debitele de protectie contra incendiilor, nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona , urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
In vederea asigurarii debitului mai sus mentionat se propune realizarea unei retele de distributie inelara, 
cu racordare la reteaua PEID315 care alimenteaza comuna Sura Mare, amonte de statia de pompare 
aferenta comunei.
Propunem de asemenea si o a doua jonctiune in partea de Nord a zonei, la conducta de refulare a statiei 
de pompare, aceasta jonctiune urmand a fi utilizata pentru alimentarea consumatorilor situati la o cota 
geodezica mai inalta, in cazul in care presiunea din retea nu ar fi suficienta pentru satisfacerea cerintei de 
apa .
Retelele propuse urmeaza a fi dimensionate constructiv in urmatoarele etape de proiectare , cand vor fi 
cunoscute mai exact cerintele fiecarei parcele.

Zona Resita – Calea Gusteritei va avea nevoie de un debit orar maxim estimat, de apa potabila :
Qor.max. = 12,3 l/s.
Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti , industrial-economice , publice , stropirea strazilor si spatiilor 
verzi , debitele de protectie contra incendiilor , nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona , urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
In vederea asigurarii debitului mai sus mentionat se propune realizarea unei retele de distributie inelare, 
din conducte PEID , cu racordare la retelele de distributie din zona.
Retelele propuse urmeaza a fi dimensionate constructiv in urmatoarele etape de proiectare, cand vor fi 
cunoscute mai exact cerintele fiecarei parcele.

Zonele de extindere a Cartierului Gusterita vor avea nevoie de un debit orar maxim estimat, de apa 
potabila : Qor.max. = 46,9 l/s.
Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti , industrial-economice , publice , stropirea strazilor si spatiilor 
verzi , debitele de protectie contra incendiilor , nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona , urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
In vederea asigurarii debitului mai sus mentionat se propune realizarea unei inelari a retelei de pe str.
Podului , cu conducta PEID160 , pe tronsonul paralel cu albia raului Cibin , avand o bretela de legatura la 
mijloc PEID110.Pentru celelalte zone de extindere urbanistica se propune extinderea retelelor existente 
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cu conducta PEID110.
Retelele propuse urmeaza a fi dimensionate constructiv in urmatoarele etape de proiectare , cand vor fi 
cunoscute mai exact cerintele fiecarei parcele.

Zona de extindere “Centrul Economic Est” , in urma extinderii preconizate va solicita un debit orar 
maxim de apa potabila: Qor.max. = 8,03 l/s.
Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti , industrial-economice , publice , stropirea strazilor si spatiilor 
verzi , debitele de protectie contra incendiilor , nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona , urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
Pentru asigurarea acestui debit se va realiza o retea de distributie inelara, racordata la retelele existente, 
cu aport din conducta de transport PREMO-Dn.600mm. , existenta pe str.Stefan cel Mare.

Zona de Sud a municipiului Sibiu a cunoscut o dezvoltare insemnata in ultimul timp, dar aceasta nu 
face parte din teritoriul administrativ al municipiului, ci din cel al comunei Selimbar , respectiv al orasului 
Cisnadie.
Deoarece aceasta zona este racordata la utilitatile apa-canal aferente municipiului Sibiu , in prezentul studiu 
am tratat informal si dezvoltarea ei.Astfel a fost prevazuta o retea de apa inelara, racordata la reteaua de 
transport , de inalta presiune, de pe str.Calea Dumbravii si b-dul.Mihai Viteazu.Pentru o flexibilitate in 
exploatare a fost prevazuta o jonctiune a acestei retele noi cu reteaua de joasa presiune, in zona Stefan 
cel Mare , respectiva jonctiune urmand sa fie utilizata doar in caz de necesitate.
Mentionam ca dimensionarea retelei noi, propuse in Zona de Sud , este facuta pur orientativ , nefiind 
prezentate informatii asupra perspectivei de dezvoltare a acestei zone si nici in ceea ce priveste situatia 
existenta.
In zona “Ciresica” este prezentata o zona restransa de dezvoltare urbanistica , care va putea fi alimentata 
cu apa potabila prin racordare si extindere a retelelor existente in zona, retele care au fost de curand 
reabilitate.Zona “Ciresica” presepune un debit orar maxim de circa Qor.max. = 7,9 l/s.

Zona de dezvoltare Calea Poplacii ( propunere pentru viitorul Spital Judetean ), va avea nevoie de un 
debit orar maxim estimat, de apa potabila : Qor.max. = 15,2 l/s.
Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti , industrial-economice , publice , stropirea strazilor si spatiilor 
verzi , debitele de protectie contra incendiilor , nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona , urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
In vederea asigurarii debitului mai sus mentionat se propune realizarea unei retele de distributie a apei, 
in sistem inelar , cu racordare la reteaua magistrala de distributie F600mm. , care este amorsata din 
rezervoarele de inalta presiune, amplasate in Statia de tratare a apei Sibiu “Dumbrava”.
Tot in perimetrul acestei zone propunem devierea conductei de transport PREMO800mm. , care actualmente 
este amplasata prin curtea Unitatii militare si pe str. Preot Bacca (in unele zone prin proprietati private ) si 
amplasarea sa pe domeniul public, conform plansei AC01.
In perioada trecuta au existat defectiuni pe acest tronson, interventiile fiind ingreunate de existenta 
constructiilor si regimul de proprietate al terenului.
Pentru realizarea Spitalului Judetean , functie de regimul de inaltime ala acestuia , se va adopta solutia de 
alimentare cu apa potabila prin intermediul unei statii de ridicare a presiunii , in zona presiunea de regim 
fiind de circa 1,7 bari.

Zona rezidentiala campsor este o zona noua ca si dezvoltare urbanistica, ea nedispunand la ora actuala 
de retele edilitare.Pentru asigurarea necesarului de apa potabila este nevoie de un debit orar maxim: 
Qor.max. = 74,5 l/s.
Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti , industrial-economice , publice , stropirea strazilor si spatiilor 
verzi , debitele de protectie contra incendiilor , nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona , urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
In vederea asigurarii debitului mai sus mentionat se propune realizarea unei retele de distributie a apei , 
in sistem inelar , cu racordare la reteaua magistrala de distributie PREMO-Dn.600mm. , care traverseaza 
partea Sudica a zonei.Aceasta jonctiune se propune sa se realizeze in doua puncte distincte, pentru a 
exista o siguranta mai mare in exploatare.In partea Nordica a parcelei se propune o jonctiune la reteaua de 
transport, de joasa presiune , PREMO-Dn.800mm., existenta pe str.Maramuresului.Aceasta jonctiune din 
partea Nordica va fi utilizata doar in cazul in care magistrala de inalta presiune va fi in regim de avarie.

Zona prelungire Sudica Turnisor, va avea nevoie de un debit orar maxim estimat, de apa potabila :
Qor.max. = 17,9 l/s.
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Acest debit va asigura nevoile : gospodaresti , industrial-economice , publice , stropirea strazilor si spatiilor 
verzi , debitele de protectie contra incendiilor , nevoile proprii si pierderile calculate ale noii retele de 
distributie din zona. Calculele au fost facute pe baza estimarilor dezvoltarii urbanistice din zona , urmand a 
fi detaliate prin proiectele de urbanism zonal.
In vederea asigurarii debitului mai sus mentionat se propune realizarea unei retele de distributie a apei , in 
sistem inelar , cu racordare la reteaua magistrala de distributie PREMO-Dn.600mm., care o traverseaza 
la limita Nordica a extinderii urbanistice propuse.Noua retea de distributie se va cupla si cu reteaua de 
distributie existenta in cartierul Turnisor ,prin intermediul unui tronson PEID160mm.

Prioritati
- Implementarea sistemului GIS si modelarea matematica a retelei , in vederea obtinerii unor reglaje care 
sa permita o functionare optima , cu pierderi minime de apa.
- Derul    area programului P.O.S. Mediu , pentru inlocuirea retelelor de otel si azbociment.
- Inlocuirea retelelor de transport cu pierderi si care nu prezinta siguranta in exploatare.

3.9.3. Canalizare

Reteaua de canalizare
Reteaua de canalizare se afla in proces de reabilitare prin programul ISPA , avand de asemeni lucrari de 
modernizare insemnate , prevazute in aplicatia pe fonduri structurale P.O.S. Mediu.
In urma finalizarii acestor doua programe investitionale reteaua de canalizare va fi in mare parte reabilitata, 
fiind totodata echipate cu canalizare toate zonele in care la ora actuala se gasesc locuinte , inclusiv cartierul 
Veterani (zona cu locuinte existente la nivelul anului 2009) si cartierul Viile Sibiului (zona construita la 
nivelul anului 2009 ).
O deficienta a canalizarii municipiului Sibiu o constitue faptul ca aceasta va ramane in continuare in cea 
mai mare parte in sistem unitar.Acest lucru va duce si pe viitor la intrarea acesteia sub presiune la ploi 
torentiale, in zonele critice ( in general zonele mai joase ) si la deversarea accidentala in subsolurile 
racordate direct la canalizare.Propunem ca pe viitor sa se evite si sa se desfiinteze toate racordarile 
subsolurilor direct la canalizarea urbana.
Sistemul unitar al canalizarii aduce de asemeni un aport marit de ape in Statia de epurare , debitul majorat 
si dilutia acestuia in nutrienti producand perturbarea procesului tehnologic de epurare al apelor uzate.
Din punct de vedere al evacuarii apelor pluviale la ploi torentiale ramane nevralgica zona cartierului 
Terezian, respectiv strazile: Ecaterina Vraga , Otelarilor , Luceafarului , cu strazile lor adiacente.Pentru 
aceasta zona se propune realizarea pe viitor a unei statii de pompare ape pluviale, cu descarcare in raul 
Cibin.
Prin programele de investitii viitoare se propune transformarea canalizarii municipiului Sibiu in canalizare 
de tip divizor, realizarea de bazine de stocare temporara si infiltrarea in panza freatica, acolo unde aceasta 
solutie se preteaza ( dupa o filtrare prealabila ).
Pentru preluarea apelor reziduale de pe Soseaua Alba Iulia si zona Turnisor propunem realizarea unui 
tronson de canalizare Dn.800mm. , cuprins intre str.E.A.Bieltz si raul Cibin ( cu amplasare pe Soseaua Alba 
Iulia ) si a unei statii de pomapre , care va transvaza debitul peste raul Cibin , in colectorul PREMO1200mm., 
aflat pe malul sau drept.
In zonele de dezvoltare urbana , prevazute in prezentul PUG , se prevede realizarea unui sistem de 
canalizare divizor , cu evacuarea apelor pluviale la emisarii din imediata vecinantate a zonelor urbane sau 
cu stocarea acestora in rezervoare subterane, prevazute cu sisteme de filtrare si drenaj in panza freatica.
Apele pluviale provenite de pe suprafetele zonelor de dezvoltare prevazute in prezentul PUG al municipiului 
Sibiu cuantifica un debit insemnat , mai mare decat dublul debitului mediu anual al raului Cibin si va trebui 
sa preocupe autoritatile locale pentru gasirea unor solutii optime de descarcare si utilizare a acestuia.In 
prezenta documentatie sunt prezentate solutii hidraulice de preluare si descarcare a acetor debite , dar in 
afara de acestea mai sunt necesare lucrari de viabilizare a canalelor de imbunatatire funciara si a albiilor 
paraurilor din zona . Descarcarea apelor pluviale va trebui de asemeni controlata prin bazine de retentie 
temporara si prin descarcarea acestora in panza freatica.

Staţii de Pompare
Statiile de pompare ape uzate si ape pluviale , existente si care deservesc consumatorii actuali , sunt noi 
sau sunt reabilitate prin programul de investitii din fonduri ISPA. 
Pentru zonele de extindere urbanistica cuprinse in prezentul PUG au fost prevazute alte 10 statii de 
pompare ape uzate si 4 statii de pompare ape pluviale. Aceste statii vor trebui sa fie complet automatizate 
si racordate la sistemul SCADA  care deserveste sistemul de canalizare aferent municipiului Sibiu. 
Respectivele statii de pompare vor fi detaliate in capitolul care trateaza zonele de extindere urbana din 
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municipiul Sibiu .

Statia de epurare ape uzate
Statia de epurare de la Mohu, care deserveste tratarea apelor uzate de pe raza municipiului Sibiu , a afost 
complet reabilitata printr-un program de imprumut BERD.
Prin programul de finantare P.O.S. Mediu va fi realizata si treapta de tratare tertiara , prin care vor fi 
eliminati din apa compusii de azot si fosfor , fiind de asemeni imbunatatita eliminarea compusilor organici 
si a suspensiilor.
Ca urmare a dezvoltarii urbanistice a municipiului Sibiu capacitatea de tratare a Statiei de epurare existente 
va fi suficienta pentru preluarea intregului debit de ape uzate , avand in vedere ca evolutia populatiei va 
parcurge un indice descrescator sau cel mult constant.
O problema a procesului de epurare a apelor uzate ramane depozitarea namolului tehnologic rezultat, 
halda ecologica existenta putand fi utilizata estimativ pana in anul 2015.Pentru rezolvarea acestei 
probleme se vor putea lua masuri de genul: realizare a unei noi gropi ecologice, utilizarea namolului in 
agricultura si silvicultura , depozitarea in groapa ecologica de gunoi a zonei. Realizarea de incineratoare 
este deocamdata foarte costisitoare si constitue o masura zonala de viitor .

Extinderi viitoare
zona de dezvoltare N-V, aflata in vecinatatea si extinderea zonei industriale Vest ,existente , reprezinta 
cel mai important perimetru urbanistic prevazut ca extindere in prezentul PUG al municipiului Sibiu.
Debitul de calcul de ape uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 243,2 l/s.
Pentru preluarea apelor reziduale a fost prevazuta o retea de canalizare, in sistem divizor , cu decarcarea 
apelor uzate in trei zone distincte: 

- zona cartier Tineretului , cu statie de pompare pentru tranvazare pe sub linia ferata pana la 
colectoarele de pe str.Tiglarilor ( in dreptul str.T.Demetrescu ).
- zona intersectiei strazii Calea Surii Mici cu linia ferata , statie de pompare pe sub linia ferata si 
tranvazare in colectorul de pe str.M.Kogalniceanu.
- descarcare in colectorul de pe Soseaua Alba Iulia , inclusiv statie de pompare in zona actuala 
industrial Vest.

In zona dinspre Sura Mica a colectorului prevazut pe Calea Surii Mici, a fost prevazuta o statie de pompare 
ape uzate, care va tranvaza debitul de ape colectat  pana aici , peste panta din zona .
Debitul de calcul de ape pluviale, colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 5,1 mc/s.
 Apele pluviale vor fi descarcate in canalele si paraiele existente in zona. In urma studiilor de specialitate 
efectuate la fazele urmatoare de proiectare este posibil sa apara necesitatea prevederii unor statii 
de pomapre ape pluviale.In prezenta documentatie au fost estimate 7 puncte de descarcare a apelor 
pluviale. 

Zona Cartier Veterani a fost prevazuta cu un sistem de canalizare de tip divizor. Debitul de calcul de ape 
uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 15 l/s.
Apele uzate vor fi preluate intr-o statie de pomapre , amplasata in partea Sudica a zonei , care va descarca 
in colectorul de pe str. Drumul Ocnei .
Debitul de calcul de ape pluviale , colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 487,8 l/s.
Apele pluviale vor descarca in paraul Trimkbach , prin intermediul a trei puncte de varsare. Aceste puncte 
vor fi prevazute cu clapete de sens pentru debite mari pe parau si prevenirea deversarii in canalizare, 
avand de asemeni si statii de pompare ape pluviale , dimensionate in conformiate cu necesitatile stabilite 
in fazele urmatoare de proiectare. Vor mai exista de asemeni doua-trei puncte de descarcare in afluentul 
paraului Trimkbach , care traverseaza zona.

Zona Cartierului Viile Sibiului a fost prevazuta cu un sistem de canalizare de tip menajer. Debitul de 
calcul de ape uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 11,5 l/s.
Apele uzate vor fi preluate gravitational in colectorul menajer al com.Sura Mare , Dn.400mm. Debitul de 
calcul de ape pluviale , colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 381,4  l/s.
Acestea vor dirijate prin rigole spre emisarii din zona, sau vor fi preluate in panza freatica prin sisteme 
drenante.

Zona Resita – Calea Gusteritei a fost prevazuta cu un sistem de canalizare de tip divizor. Debitul de calcul 
de ape uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 5,8  l/s.
Apele uzate din zona Resita vor fi preluate in canalizarea menajera prevazuta  si vor fi dirijate spre statia de 
pomapre existenta.Apele uzate din  zona Calea Gusteritei vor fi preluate in canalizarea din zona. Debitul de 
calcul de ape pluviale , colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 203,8   l/s.
Apele pluviale din zona Resita vor descarca in canalizarea pluvila existenta , iar apele pluviale din zona 
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Calea Gusteritei vor descarca in canalizarea unitara din zona.

Zonele de extindere a Cartierului Gusterita au fost prevazute cu un sistem de canalizare de tip divizor.
Debitul de calcul de ape uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 25,8  l/s.
Apele reziduale situate la o cota superioara strazii Podului vor fi preluate in canalizarea de pe aceasta 
strada.Apele reziduale provenite din zonele inferioare ca si cota strazii Podului vor fi preluate intr-o statie 
de pompare , care va descarca in colectorul de pe strada Podului.
Debitul de calcul de ape pluviale , colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 665,12  l/s.
Acest debit va fi descarcat in raul Cibin , prin intermediul a trei guri de varsare , care vor prelua si debitul 
provenit de pe str.Podului.Preluarea apelor pluviale de pe zonele cu panta mare si neamenajate rutier se 
va face prin rigole deschise.

Zona de extindere “Centrul Economic Est” a fost prevazuta cu un sistem de canalizare de tip divizor.
Debitul de calcul de ape uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 4  l/s.
Apele uzate vor fi preluate de canalizarea prevazuta in zona si vor fi descarcate gravitational in colectorul 
principal al orasului.
Debitul de calcul de ape pluviale , colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 60,56  l/s.
Apele pluviale vor fi preluate de canalizarea pluviala prevazuta in zona si vor fi descarcate in Valea 
Sapunului, prin intermediul unei guri de varsare.

Zona de Sud a municipiului Sibiu a cunoscut o dezvoltare insemnata in ultimul timp, dar aceasta nu 
face parte din teritoriul administrativ al municipiului, ci din cel al comunei Selimbar , respectiv al orasului 
Cisnadie.
Deoarece aceasta zona este racordata la utilitatile apa-canal aferente municipiului Sibiu, in prezentul studiu 
am tratat informal si dezvoltarea ei. Astfel a fost prevazuta o canalizare in sistem divizor , apele menajere 
fiind preluate prin doua colectoare principale:

- un colector Dn.800mm. , care va subtraversa linia ferata in zona Stefan cel Mare si va descarca 
in colectorul Dn.1000mm. existent pe str.Stefan cel Mare.
- un colector Dn.700/Dn.800mm. care va prelua apele reziduale de pe partea Sudica a zonei si le 
va decarca in colectorul principal al municipiului Sibiu , prin traversarea liniei ferate aval de gara 
din com.Selimbar si traversarea liniei de centura ( aflata in executie ). Este necesara studierea 
amanuntita a acestor solutii , deoarece constructia liniei de centura a Sibiului este in faza 
avansata de executie  si subtraversarea acesteia dupa punerea in functiune va fi mult mai 
greu de realizat.

Apele pluviale se propune sa fie preluate prin intermediul a doua colectoare principale : unul Dn.900mm. si 
unul Dn.1200mm. , cu descarcare in raul Sevis.
Mentionam ca dimensionarea retelelor noi de canalizare, propuse in Zona de Sud , este facuta pur 
orientativ, nefiind prezentate informatii asupra perspectivei de dezvoltare a acestei zone si nici in ceea ce 
priveste situatia existenta.

Zona de dezvoltare Calea Poplacii ( propunere pentru viitorul Spital Judetean ), a fost prevazuta cu un 
sistem de canalizare de tip divizor. 
Debitul de calcul de ape uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 10  l/s.
Apele uzate vor fi preluate de canalizarea prevazuta in zona si vor fi descarcate gravitational : o parte in 
colectorul Dn.350 de pe str. Valea Aurie si o parte va subtraversa linia ferata si va descarca in canalizarea 
prevazuta pentru zona Campsor.
Debitul de calcul de ape pluviale , colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 193,3    l/s.
Apele pluviale vor fi preluate de canalizarea pluviala prevazuta in zona si vor fi descarcate , prin 
subtraversarea liniei ferate , in raul Cibin ( prin intermediul canalizarii prevazute in zona Campsor ) .

Zona rezidentiala campsor este o zona noua ca si dezvoltare urbanistica, ea nedispunand la ora actuala 
de retele edilitare.Pentru aceasta zona a fost prevazut un sistem de canalizare de tip divizor.
Debitul de calcul de ape uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 65 l/s.
Apele uzate vor fi preluate intr-o statie de pomapre , amplasata in partea Nordica a zonei , care va descarca 
in colectorul de pe str. Maramuresului ( Dn.1200mm. ), prin subtraversarea liniei ferate .
Debitul de calcul de ape pluviale , colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 660 l/s.
Apele pluviale vor descarca in raul Cibin , prin intermediul a trei puncte de varsare. Vor fi amenajate si 
sistematizate si canalele de ape pluviale existente , in care se vor putea descarca apele pluviale prin 
prevederea unor rigole de suprafata.In aceasta zona vor fi necesare si lucrari de amenajare a malurilor si 
apararilor de mal ale raului Cibin.

Zona prelungire Sudica Turnisor a fost prevazuta cu un sistem de canalizare de tip divizor.
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Debitul de calcul de ape uzate rezultat din aceasta zona este : Qc.m. = 12,5 l/s.
Apele uzate vor fi preluate intr-o statie de pomapre , amplasata in partea de Sud-Est a zonei , care va 
descarca in colectorul de pe str. Zavoi ,  al carui diametru se propune sa fie modificat conform acestor 
cerinte.
Debitul de calcul de ape pluviale , colectat de pe aceasta zona de dezvoltare este: Qc.p. = 355,2 l/s.
Apele pluviale vor descarca in raul Cibin , prin intermediul a doua puncte de varsare.Vor fi amenajate 
si sistematizate si canalele de ape pluviale existente , in care se vor putea descarca apele pluviale prin 
prevederea unor rigole de suprafata.In aceasta zona vor fi necesare si lucrari de amenajare a malurilor si 
apararilor de mal ale raului Cibin.

Prioritati
- Implementarea sistemului GIS si modelarea matematica a retelei , in vederea obtinerii unei functionari 
optime a retelei de canalizare.
- Derularea programului P.O.S. Mediu , pentru inlocuirea retelelor deficitare si realizarea treptei de tratare 
tertiara la Statia de epurare.
- Realizarea de tronsoane de canalizare pluviala in zonele nevralgice a canalizarii in sistem unitar.

3.9.4. Alimentare cu energie electrică

Date generale privind dezvoltarea zonală
Pe baza datelor furnizate privind dezvoltarea zonelor şi conform cu prescripţiile energetice în vigoare PE 
155/92, PE 132/92, PE 135/91 şi evoluţia consumului de energie electrică se prevăd următoarele solicitări 
energetice:

Creşterea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie electrică
Pentru creşterea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a staţiilor ce deservesc Municipiul 
Sibiu: staţia 110/20 kV Sibiu Nord, staţia 110/20 kV Sibiu Sud, staţia 110/20 kV Dumbrava, staţia 110/20 
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kV Aeroport, SDEE Sibiu va prevedea o închidere de buclă 110 kV între staţiiile de transformare 110/20 kV 
Sibiu Sud - Cisnădie - Dumbrava.
Pentru aceasta este necesară construirea unei LEA 110 kV dublu circuit între LEA 110 kV dublu circuit 
Aeroport - Dumbrava; Dumbrava - Sadu V şi LEA 110 kV dublu circuit Sibiu Sud - Cisnădie, în lungime de 
aproximativ 4 km ( Ferma Seviş şi Unitatea Militară Cisnădie, la limita pădurii Şopa).

Staţii de transformare, linii electrice de 110 kV
Pentru satisfacerea necesarului de energie electrică se va prevedea:
 - Staţii de transformare 110/20 kV

Construirea unei staţii de transformare  110/20 kV 2 x 40 MVA în zona Vest.
Construirea unei staţii de transformare  110/20 kV 1 x 25 MVA în zona Câmpuşor.
Transformarea punctului de alimentare PA 10 în staţie de transformare 
110/20 kV 1 x 40 MVA.
Redimensionarea unităţilor trafo 110/20 kV din staţiile de transformare existente.

 - LEA 110 kV
Construirea unei linii electrice aeriene 110 kV staţia Sibiu Nord - staţia proiectată în   
zona Vest.
Construirea unei linii electrice aeriene 110 kV staţia proiectată-staţia proiectată PA 10.
Construirea unei linii electrice aeriene 110 kV staţia proiectată PA 10 - staţia Orlat.
Construirea unei linii electrice aeriene 110 kV staţia Aeroport - staţia proiectată în   
zona Câmpuşor.
Construirea unei linii electrice aeriene 110 kV staţia staţia proiectată în zona Câmpuşor-  
- staţia Dumbrava.

Posturi de transformare, reţele electrice de medie tensiune
Se vor construi posturi de transformare echipate cu echipamente de comutaţie în SF6 şi transformatoare 
de putere de 400 kVA sau 630 kVA pentru zone rezidenţiale şi transformatoare de putere de 1250 kVA sau 
1600 kVA pentru zonele economice/industriale. Se vor construi bucle de alimentare cu cablu electric 20 kV 
tip A2SX(FL)2Y 150 mm2, pozate pe domeniul public, după cum urmează:
 - 6 bucle 20 kV cu câte 15 unităţi de trafo 400 kVA în zona rezidenţială Vest;
 - 1 buclă 20 kV cu 15 unităţi de trafo 400 kVA în zona rezidenţială Vest + zona   Veterani;
 - 11 bucle 20 kV în zona Centru economic Vest;
 - 1 buclă 20 kV zona Viile Sibiului;
 - 2 bucle 20 kV zona Guşteriţa;
 - 3 bule 20 kV zona Câmpuşor;
 - 1 buclă 20kV zona str. P. Bacca, str. Stăvilarului.
Reţele electrice de joasă tensiune
Se vor construi reţele electrice de alimentare cu energie electrică în construcţie subterană cu cablu electric 
ACYY 3 x 240 + 1 x 120 mm2 respectiv ACYY 3 x 150 + 1 x 70 mm2. Reţelele vor fi buclate pentru 
asigurarea unui grad sporit de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

Lista cu LES 20 kV sectiuni 50 mmp cu izolatie de HIU subdimensionate: 
Anexa 1
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Anexa 2
Lista strazilor din municipiul Sibiu din  Zona Istorica pe care sunt propuse lucrari de cablare a 
retelei electrice aeriene: 
Papiu Ilarian, Tipografilor, Timotei popovici, Sealrilor, Manejului, General Magheru, Avram Iancu, Arhivelor, 
Pasjul Scolii, Felinarului, Argintarilor, Targului, 9 Mai, Faurului, Targul Vinului, Cojocarilor, Panzarilor, 
Darstelor, Filozofilor, Piata Cibin, Mitropoliei, Nicolae Teclu, Sapunarilor, Pielarilor, Olarilor, Liviu Rebreanu, 
Hurmuzache, Valea Mare , Rimschi Korsacov, Victor Tordosan, Zidului, Plopilor, Vopsitorilor.
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3.9.4.3. Eliberări de amplasament şi culoare de protecţie

În vederea executării viitoarelor construcţii, beneficiarul lucrărilor va solicita eliberări de amplasament 
în baza legii nr. 13/2007. Costurile lucrărilor vor fi suportate de beneficiar care va pune la dispoziţie şi 
viitoarele terenuri pentru eliberări de amplasament.

3.9.5. Comunicaţii

Principalele măsuri propuse sunt:
- pozarea subterană a reţeleor de comunicaţii aeriene, existente şi propuse. Pentru zonele de 
urbanizare, această măsură este specificată în Regulamentul Local de urbanism;
- extinderea reţelei de comunicaţii pentru zonele de urbanizare. Această extindere va fi detaliată 
la nivel de PUZ şi PUD.

3.9.6.Alimentarea cu energie termica

Pe termen mediu şi lung, se impune identificarea unor soluţii alternative de producere a energiei termice 
în vederea reducerii dependenţei de gazele naturale. Soluţiile locale includ termoficarea bazată pe energie 
electrică produsă la nivel local (prin valorificarea deşeurilor sau din surse regenerabile). Soluţiile la nivel 
centralizat se bazează pe extinderea capacităţii de producere a energiei electrice la nivel naţional.

3.9.7. Alimentarea cu gaze naturale 

Pentru zonele industriale, de comerţ şi de locuinţe individuale sau colective care se vor extinde s-a făcut un 
calcul de consum de gaz pe baza planului de estimare a populaţiei şi s-au trasat pe planuri:

- conducte de presiune medie care vor fi alimentate prin extiderea conductelor existente sau 
direct din conducta de repartiţie a oraşului Dn 24”. Aceste conducte vor alimenta staţii de reglare 
a presiunii de sector şi staţii de reglare a presiunii de zonă. Pentru zona industrială s-au trasat 
pe planuri conductele de presiune medie pe drumurile principale, urmând ca inverstitorii să 
realizeze staţiile de reglare a gazelor in funcţie de consumul de gaz telnologic folosit in siste- 
mul de producţie sau pentru incălzirea spaţiilor.
- conducte de presiune redusă care se extind din conductele de distribuţie existente în limita 
capacităţii reţelelor existente sau sunt racordate la staţiile de reglare a persiunii de zonă sau de  
sector, propuse.
- staţii de reglare a presiunii de sector şi de zonă având capacitaţile de acoperire a zonelor 
propuse.

 La amplasarea staţiilor de reglare a gazelor de sector şi de zonă s-a ţinut cont de condiţiile de siguranţă 
pentru exploatare şi intreţinere şi au fost propuse cu precădere în zonele verzi, cu asigurarea zonei minime 
de protecţie. Aceste staţii de reglare a presiunii se vor amplasa numai pe domeniul public, facilitându-
se totodată accesul pietonal şi auto până lângă obiective. Staţiile de reglare de sector şi de zonă vor fi 
prevăzute cu racorduri de apă – canal şi electric şi se vor proteja împotriva trăsnetelor cu instalaţii tip 
Pevectron.
La stabilirea traseelor conductelor de presiune redusă şi medie se va ţine cont de distanţele minime de 
siguranţă conform NTPEE 01/2008 tabelul 5.1 faţă de celelalte construcţii şi instalaţii, acestea având trasee 
paralele cu arterele de comunicaţie propuse. Conductele de presiune medie şi redusă se vor amplasa 
de preferinţă pe domeniul public, amplasarea lor pe domeniu privat facându-se cu acordul notarial al 
deţinătorului de teren, în favoarea operatorului licenţiat de distribuţie pentru verificare şi exploatare.  

Nonconformitati
Prin extinderea intavilanului Sibiului acesta se va suprapune cu conducta de transport în partea de N, 
NV, NE, SV a oraşului. Aceste conducte vor trebui deviate în afara intravilanului oraşului, şi respectată 
zona de protecţie a conductelor. Conform “Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor 
de alimentare din amonte şi a conductelor de transport gaze naturale având presiunea mai mare de 6 
bar” pentru conductele de transport gaze naturale presiune înaltă din intravilanul Sibiului se va stabili de 
către operatorul licenţiat de transport încadrarea în zona minimă de protecţie şi de siguranţă adiacentă 
conductei. În cazul în care din motive întemeiate devierea acestora în afara intravilanului Municipiului Sibiu 
nu se poate realiza, se va crea un culoar de siguranţă impus de către operatorul licenţiat de transport pe 
toată lungimea acestor conducte.
Au fost propuse pentru redimensionare şi înlocuire conductele care prin extinderea sistemului de distribuţie 
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pentru zonele propuse îşi vor depăşi capacitatea de furnizare a gazelor. Alimentarea cu gaze a acestor zone 
se va realiza după obţinerea avizelor din partea operatorului licenţiat de furnizare a gazelor şi realizarea 
proiectului tehnic de redimensionare şi extindere a reţelei. 
Au fost propuse pentru înlocuire o serie de conducte de distribuţie a gazelor naturale presiune redusă şi 
presiune medie, marcate diferenţiat pe plan, datorită stării tenice proaste a acestora sau a duratei de utilizare 
care se apropie de durata maximă. Conductele propuse pentru înlocuire se vor amplasa pe domeniul 
public, în carosabil, trotuare sau spaţii verzi şi se vor executa cu materiale noi din PE sau OL cu izolaţie din 
polietilenă care au durată de viaţă ridicată şi conferă o siguranţă în exploatare sporită. Aceste conducte de 
distribuţie se vor înlocui de preferinţă odată cu modernizarea străzilor sau la cererea operatorului licenţiat 
de distribuţie a gazelor naturale prin realizarea de proiecte de investiţii sau modernizări.
Extinderile, înlocuirile conductelor de gaze naturale se vor realiza cu prioritate îngropat, exceptând cazurile 
în care nu se pot respecta condiţiile de coexistenţă cu alte reţele subterane sau cu construcţii adiacente 
traseelor. 
 
Pentru sporirea siguranţei în exploatare şi a respectării Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia 
conductelor de alimentare din amonte şi a conductelor de transport gaze naturale având presiunea mai 
mare de 6 bar, NTPEE 2008, a micşorării distanţei minime faţă de conductele de transport gaze la care se 
poate construi, pentru utilizarea cât mai raţională şi economică a ariei limitrofe din intravilanul Municipiului 
Sibiu considerăm necesară şi oportună devierea conductelor de gaze naturale presiune înaltă astfel încât 
acestea să nu mai treacă prin intravilanul Sibiului.    

3.9.8. Gospodărie comunală

Gestiunea deşeurilor 
Depozitarea deşeurilor menajere şi a celor asimilate acestora se va face în continuare în Depozitul Ecologic 
pentru Deşeuri Menajere şi Industriale Cristian (D.E.D.M.I.).
Rampa de deşeuri din Valea Remetea, închisă prin HCL în 2004, a fost supusă măsurilor de ecologizare. 
Având în vedere riscul ridicat de alunecare de teren evidenţiat pentru versanţii zonei Guşteriţa, se propun 
măsuri de împădurire a zonei fostei rampe, în vederea stabilizării solului.
Se propune implementarea măsurilor cuprinse în cadrul Master Planului pentru Sistemul de management 
integrat al deşeurilor din judeţul Sibiu. Măsurile cu aplicare pe teritoriul administrativ al municipiului sunt:
 - implementarea unui sistem de colectare separată a deşeurilor menajere pe fracţii:
 hârtie+carton; plastic+metal+lemn; deşeuri biodegradabile; deşeuri reziduale;
 - colectarea separată a deşeurilor verzi de la casele individuale din Sibiu şi Mediaş;

- construirea unei staţii de sortare lângă Sibiu, care, adăugată capacităţilor de sortare ce se 
realizează în prezent prin Phare (Agnita, Sălişte, Cisnădie, Mediaş) să asigure materia primă 
pentru reciclarea cantităţilor stabilite prin ţinte;
- construirea unor capacităţi de compostare a deşeurilor biodegradabile şi a celor verzi care să 
asigure reducerea cantităţilor depozitate.

De asemenea, se propune închiderea şi ecologizarea rampelor neautorizate de deşeuri, în primul rând a 
celor din zona străzii Preot Bacca şi a celor de pe malurile Cibinului din dreptul cartierului Turnişor.
Se propune relocarea depoului ptr. vehiculele de salubritate de pe strada Solidarităţii, având în vedere 
proximitatea acestuia faţă de zona rezidenţială, zona de protecţie aferentă afectînd mai multe parcale 
învecinate.

Pieţe agroalimentare
Se propune reabilitarea pieţelor agroalimentare existente, pe baza de PUZ/PUD, in relaţie cu regenerarea 
urbană a cartierelor pe care le deservesc.
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 Piaţa Cibin – se propune realizarea unui parcaj public subteran, in vederea eliberării strazilor 
din jurul pieţei şi din Oraşul de Jos de traficul staţionar. Parcajul are rolul de stocare a vehicule- 
lor care ajung din direcţiile DN14 (Mediaş), Calea Şurii Mici (Zona de Vest) şi Malului (Ştrand,        
DN1) cu destinaţia Centrul Istoric. 
Piaţa Vasile Aaron – se propune reabilitarea spaţiilor publice aferente şi a sistemului accese şi  
de parcaje din zonă, pe baza unui PUZ întocmit pentru întreaga zonă de deservire. Se va urmări    
consolidarea rolului de centru de cartier a obiectivelor comerciale aflate la intersecţia străzilor 
Semaforului/ Iezer/ Negoveanu. Alături de realizarea unui parc de cartier pe amplasamentul Ba-
zei Hipice şi de amenajare a spaţiilor verzi din Valea Săpunului, modernizarea pieţei reprezintă 
cea mai importantă măsură de regenerare urbană pentru cartierul Vasile Aaron.
Piaţa Rahova -  se propune reabilitarea spaţiilor publice aferente şi a sistemului de accese şi 
de parcaje din zonă, pe baza unui PUZ întocmit pentru întreaga zonă de deservire. Măsura de 
reabilitare va fi corelată prin PUZ cu amenajarea peisagistică a malurilor pârâului Săpunului.

Se propune înfiinţarea, respectiv reînfiinţarea următoarelor pieţe:
 Strada Sibiel – piaţă agroalimentară, combinată cu parcaj amplasat sub dala pieţei.

Piaţa Ţiglari (strada Oslo) – reînfiinţarea pieţei, în cadrul unui program de reabilitare a întregii 
zone şi de consolidare a centrului de cartier Ţiglari. Alte măsuri pentru regenerarea urbană a zonei 
Ţiglari includ amenajarea malurilor lacului Binder şi amenajarea de spaţii verzi, locuri de joacă 
şi terenuri de sport între strada Cuptorului şi strada Oslo (la vest de ultimul bloc), prin  excluderea 
traficului auto. 

Se recomandă înfiinţarea de pieţe în următoarele cartiere, amplasamentele fiind stabilite prin 
PUZ sau studii de regenerare urbană: Ştrand (în zona complex-parc), Layaret-Lupeni (în Zona 
Balanţa).

În interiorul zonelor de urbanizare, se propun amplasamente pentru viitoare pieţe agroalimentare. Aceste 
amplasamente sunt corelate cu reţeaua de străzi şi de spaţii publice (centre de cartier) propuse. În funcţie 
de necesităţi aceste pieţe pot avea amplasamente definitive sau pot fi organizate în sistem temporar (pe-
riodic), în diferite puncte ale oraşului.

Cimitire
În cursul anului 2009, au fost achizionate suprafeţe în vederea extinderii cimitirului central. Aceste suprafeţe 
se află pe teritoriul administrativ Cisnădie. Se recomandă organizarea urbanistică şi peisageră a zonei de 
extindere a cimitirului pe bază de PUD sau pe bază de PUZ la nivelul întregii zone cuprinse între DJ106C, 
cimitir şi Valea Săpunului.
Pe planşa de reglementări aferentă PUG sunt marcate zonele de protecţie igienico-sanitară a cimitirelor 
existente.

Baza hipică
Se propune relocarea bazei hipice Vasile Aaron, în vederea eliberării suprafeţelor necesare pentru dotări 
de cartier necesare locuitorilor zonei. Astfel, în zonă este propusă realizarea unui parc de cartier şi a unui 
parcaj colectiv destinat locatarilor blocurilor învecinate.
Viitorul amplasament al bazei hipice poate fi selectat într-una dintre viitoarele baze sportive şi de agrement 
propuse în zonele de urbanizare (Câmpuşor, Zona Vest, Guşteriţa). La selectarea amplasamentului se 
va avea în vedere o suprafaţă sufcient de mare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii şi pentru 
asigurarea posibilităţilor de extindere în viitor.
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3.10. PROTECŢIA MEDIULUI
zONAREA MĂSURILOR PENTRU AMELIORAREA CALITĂŢII MEDIULUI 
PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI SIBIU

3.10.1. Regiunea de podiş - Dealul Guşteriţa
Regiunea de podiş a Hârtibaciului reprezentată prin Dealurile Guşteritei, 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 agroterase viticole, pajişti de diferite tipuri) fiind 
rezultatul îmbinării reliefului, a vegetaţiei naturale şi a activităţilor tradiţionale, extensive ale omului de-a 
lungul secolelor. Diversitatea formelor de relief, versanţi cu diferite expoziţii şi grad de înclinare, văi şi 
vâlcele, condiţionate la rândul lor de substratul geologic – depozite terţiare cu o alternanţă de straturi de  
argilă, marne şi gresie – constituie baza pentru gama largă de macro- şi microhabitate naturale şi a celor 
influenţate de activitatea omului. Impactul antropic concretizat prin defrişare, suprapăşunat şi exploatarea 
argilei a făcut ca în ultimele decenii acest sector să fie supus unor procese de degradare cu efecte dezas-
truoase asupra reliefului, florei şi faunei.  

Preservarea în condiţii optime a formelor de relief ca suport al structurii urbane şi diminuarea efectelor 
negative ale proceselor geomorfologice actuale presupune următoarele măsuri:

- realizarea de lucrări hidrotehnice, forestiere şi agrotehnice, care să transforme scurgerea liniară 
în nonliniară 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;
realizarea de lucrări hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, terasare) pentru îmbunătăţirea 
drenajului natural al substratului; 
- fixarea alunecărilor prin înfiinţarea unor plantaţii pomicole noi şi extinderea celor vechi, sau 
împăduriri;
- interceptarea izvoarelor de coastă prin lucrări de captare (puţuri, tubulaturi orizontale), canaliza-
rea la baza versanţilor din podiş;
- eliminarea excesului de apă, acolo unde este posibil, prin plantarea unei vegetaţii forestiere sau 
ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să elimine supraumezeala;
- 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;
- stoparea înaintării şi extinderii alunecărilor prin realizarea unor ziduri de sprijin si contraforturi; 
însămânţarea cu specii cu talie mică şi medie, care să compactizeze covorul vegetal ierbos şi să 
reducă eroziunea în suprafaţă şi eroziunea liniară;
- 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;
- realizarea de baraje naturale tip gărduleţe împletite pe traectul rigolelor, ravenelor şi ogaşelor, 
care să diminueze eroziunea în adâncime şi eroziunea regresivă;
- interzicerea executării arăturilor conform liniei de pantă şi reconsiderarea agrotehnicilor de lucru;
evitarea suprapăşunatului în zonele de obârşie ale organismelor torenţiale Nepindoala, Remetea; 
- 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;
- interzicerea extinderii exploatării de argilă pentru fabricarea cărămizii în detrimentul suprafeţelor 
forestiere;
- interzicerea construcţiilor şi stoparea lor 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, torenţialitate, ravenare,creep.

Recomandare de conservare
Zona de pajişti şi tufişuri de pe dealurile Văii Fărmăndoala şi afluenţi-Guşteriţa: Padina Goală, 
Padina Tiişelului, Fântâna Rece ş.a. reprezintă un peisaj mozaicat cu mare varietate de habitate 
(pajişti, tufişuri, păduri): habitate xerofile şi xero-mezofile (ochiuri de stepă) cu specii caracteristice 
precum şi asociaţii vegetale valoroase. 
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Conservarea acestui perimetru ar perpetua ultimele fragmente de stepă din jurul Sibiului cu o serie de 
rarităţi din flora României precum migdalul pitic, vişinelul, ruscuţa de primăvară, frăsinelul, coliliile ş.a. Teri-
toriul include un spaţiu de agricultură tradiţională, pajişti şi îndeosebi fâneţe naturale nealterate sau puţin 
modificate în structura lor floristică. Pentru sibieni şi turişti ar fi un punct de atracţie deosebit, o „rezervaţie” 
peisagistică, dar şi o sursă de oxigen şi sănătate.

Diversitatea  habitatelor oferă nişe de viaţă pentru o excepţională diversitate de specii de plante şi animale 
unică colinelor marginale Depresiunii Sibiului, fiind scoasă în evidenţă şi de naturaliştii sibieni din secolele 
al XVIII-lea şi al XIX-lea. Acest peisaj cultural cu îmbinarea elementelor naturale şi a celor influenţate de 
om prin activităţile agricole şi silvice tradiţionale, extensive, este de deosebită valoare pentru patrimoniul 
natural nu numai al României, ci şi al Europei în ansamblu, un peisaj cu elemente structurale multiple şi o 
biodiversitate remarcabilă cu caracter de unicitate.

3.10.2. Terasele râului Cibin
Municipiul Sibiu se extinde la nivelul celor trei terase ale Cibinului, mare parte din teritoriul intravilan fiind 
desfăşurat pe podurile acestora. Presiunea antropică ridicată manifestată prin construcţii de locuinţe, obiec-
tive economice, căi de comunicaţie a condus la modificarea configuraţiei formelor şi anihilarea diferenţelor 
de nivel corespunzătoare frunţilor de terasă. Indiferent de poziţia în spaţiul intravilan sau extravilan, muchia 
teraselor şi frunţile de terasă,  constituie elementele cele mai vulnerabile la procese geomorfologice ac-
tuale cu caracter de hazard/risc (alunecări de teren, torenţialitate, ravenare, spălare în suprafaţă). În acest 
sens se impune o monitorizare a suprafeţelor şi luarea unor măsuri care vizează atât substratul geologic 
(bogat în argilă), cât şi cuvertura de sol şi învelişul de vegetaţie. 

Măsuri propuse
- 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 trans-
forme scurgerea liniară în nonliniară;
- 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), canalizarea la baza teraselor;
- eliminarea excesului de apă de la nivelul podurilor de terasă, acolo unde este  posibil, prin plan  
tarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să elimine su  
praumezeala;
- însămânţarea cu specii cu 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;
- evitarea suprapăşunatului în zonele de obârşie ale organismelor torenţiale menţionate; 
interzicerea construcţiilor şi stoparea lor pe versanţii vulnerabili la alunecări de teren şi torenţialitate 
pe frunţile de terasă din intravilan şi extravilanul oraşului;
- interzicerea amplasării unor construcţii supraetajate tip locuinţe colective pe frunţile de terasă în 
perimetrul intravilanului;
- interzicerea supraîncărcării muchiei teraselor (cornişe) cu clădiri;
- interzicerea construcţiilor de locuinţe în cartierul Calea Poplăcii - prelungire Izlazului în aria de-
pozitului de deşeuri pământoase instabile şi plantarea acestei suprafeţe cu vegetaţie forestieră sau 
pomi fructiferi;
- 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;
- interzicerea defrişărilor în scopuri edilitare în aria piemontană - Piemontul Cibinului - terasa a treia 
a Cibinului întrucât se predispune terenul la degradare prin alunecări; 
- realizarea de drenaje de adânc, 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;
- lucrări antierozionale: agroterasări, scarificare, afânare adâncă, lucrări de nivelare – modelare.
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3.10.3. Şesul aluvial nord
Zona situată la nord de Sibiu între Dealul Guşteriţa şi Şura Mică (Şesul Sibiului, Drenchea, Lunca Sârbului, 
Lunca Mare), se caracterizează printr-o planitate a suprafeţei topografice, lipsa drenajului, şi exces de 
umiditate. În acest context extinderea suprafeţei intravilanului presupune luarea unor măsuri hidroamelio-
rative şi pedoameliorative după cum urmează:

- eliminarea excesului de apă de la nivelul podurilor de terasă, acolo unde este posibil, prin plan-
tarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să elimine su-
praumezeala;
- 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; 
- evitarea îngustării albiilor minore prin amplasarea unor construcţii
- 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;
interzicerea depozitării deşeurilor menajere sau pământoase pe pâraielor, care pot fi purtate în 
albie şi, dincolo de poluare,  pot genera blocaje ale scurgerii.

În acest sector, teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu (extravilan) se suprapune unor arii naturale 
valoroase din lunca Rusciorului, pe care le recomandăm pentru conservare. 

Rusciorul şi Pârâul Strâmb
În cazul Rusciorului şi Pârâului Strâmb, pentru atingerea stării ecologice favorabile, se impune refacearea 
unor meandre şi refacerea zăvoiului de sălcii şi arini. 
De-a lungul acestor pârâuri, pe ambele maluri, se recomandă crearea unor coridoare de vegetaţie 
caracteristică (arbori, arbuşti, vegetaţie ierboasă), cu lăţime de minim 5 m înafara spaţiului actual construit 
şi minim 3 m în actualul intravilan. 

Propunere pentru conservare: 
Pajişti umede din Lunca Ruşciorului şi a Pârâului Strâmb, între Sibiu, Rusciori şi Şura Mică 
– zonă de conservare -  R1; ultimele vestigii ale unei vegetaţii de luncă inundabilă odinioară ocupând 
mari suprafeţe în vecinătatea Sibiului, rămase insular în urma drenărilor din această luncă. Sunt 
prezente specii şi asociaţii vegetale valoroase. 

Măsuri de management:
Stoparea drenajului prin închiderea canalelor de drenaj, în vederea creşterii nivelului pânzei fretice, 
condiţie esenţială pentru refacerea şi menţinerea vegetaţiei caracteristice luncilor umede.

Lacul lui Binder – zonă de agrement care necesită renaturare 
În prezent zona lacul lui Binder este degradată, pe maluri şi în lac sunt depozitate deşeuri menajere şi 
din construcţii, de asemenea în lac sunt deversate ilegal, ape reziduale. Structura comunităţilor acvatice 
şi caracteristicile fizico-chimice ale apei indică faptul că lacul este eutrofizat fiind necesare măsuri pentru 
redresarea ecologică.

Măsuri propuse:
- stoparea deversărilor de ape reziduale şi depozitării deşeurilor solide în lac; 
- igienizarea lacului şi malurilor acestuia;
- pentru combaterea eutrofizării şi refacerea funcţionalităţii ecologice a lacului propunem cultivarea 
macrofitelor emerese şi natante în lac (Potamogeton natans, Potamogeton perfoliatus, Poligonium 
amphibium, nuphar lutea) şi recoltarea acestora o dată pe an (în sezonul de vegetaţie) – pentru 
îndepărtarea surplusului de nutrienţi din lac; materialul vegetal recoltat poate fi compostat şi utilizat 
ca îngrăşământ organic. De asemenea, cultivarea macrofitelor are un impact estetic peisagistic 
pozitiv.
- amenajarea malurilor cu vegetaţie ierboasă (gazon) în alternanţă cu pâlcuri de arbori şi arbuşti, 
specii autohtone caracteristice (Salix alba, Salix triandra, viburnum opulus alnus glutinosa). 
Subliniem importanţa plantării speciilor autohtone, care au valoare din perspectiva conservării 
biodiversităţii şi nu necesită îngrijiri speciale pentru că sunt bine adaptate condiţiilor edafoclimatice 
locale, speciile propuse au şi aspect esteic adecvat.
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3.10.4. Lunca râului Cibin
Râul Cibin reprezintă unul din elementele care definesc spaţiul urban şi periurban al municipiului Sibiu. 
Caracteristicile tradiţionale, culturale şi sociale, similar celor naturale, din zonă au fost influenţate în mod 
pregnant de existenţa zonelor umede în general, a râului Cibin şi a luncii sale în special. Exploatarea sa ca 
şi element peisagistic si de agrement prin renaturarea unor sectoare şi conservarea unor zone valoroase 
din punct de vedere floristic, se înscrie în curentul general european şi mondial de dezvoltare urbană. 

Lunca Cibinului între calea ferată şi Turnişor 
Pentru păstrarea echilibrului ecologic al sistemului lotic Cibin (incluzând capacitatea de epurare şi suport 
a acestui râu) este important a se conserva şi/sau reface zonele umede din albia minoră, cu păstrarea 
conectivităţii între albia minoră şi cea majoră, fapt important şi pentru menţinerea nivelului pânzei freatice.

Măsuri de management:
- îndepărtarea deşeurilor menajere şi din construcţii depozitate în zonă şi prevenirea creeării de 
noi depozite de deşeuri,
- refacerea zăvoiului de sălcii şi arini de-a lungul malurilor Cibinului, 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),
pentru conservarea structurii fitocenozelor de luncă şi a speciilor ierboase valoroase din punct de 
vedere conservativ, este necesară cosirea o dată pe an în luna iunie.

Propunere de conservare:
Lunca Mare a Cibinului între cale ferată şi Turnişor – C1. Zona cuprinde pajişti de luncă cu fitoce-
noze higrofile şi hidrofile, cu asociaţii vegetale caracteristice, dintre care unele se încadrează în 
Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE şi specii vegetale valoroase. 

Lunca Cibinului Câmpuşor – Amonte Ştrand 
- zonă de agrement care necesită renaturarea - C2
 
Măsuri de management:

- îndepărtarea deşeurilor menajere şi din construcţii depozitate în zonă şi prevenirea creeării de 
noi depozite de deşeuri,
- refacerea zăvoiului de sălcii şi arini de-a lungul malurilor Cibinului, 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),
păstrarea bălţilor din albia majoră a Cibinului.
- 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.
- Din perspectiva utilizării zonei pentru agrement se impune amenajarea (pe malul râului şi prin-
tre bălţi) unor poteci pentru plimbare şi unor zone de odihnă, cu bănci. Trebuie evitată tasarea 
vegetaţiei prin accesul vizitatorilor în afara aleilor.

Albia Cibinului – sectorul Turnişor – Guşteriţa 
- zona de agrement –între C2 şi C3 

În această zonă, pentru atingerea stării ecologice favorabile a râului Cibin (în sensul Directivei Cadru 
Ape) este necesară stoparea deversărilor în râu a apelor reziduale şi depozitării pe maluri şi în albie a 
deşeurilor solide, păstrarea şi refacerea zăvoiului de sălcii şi arini şi a covorului ierbos, crearea în albia 
minoră, a microhabitatelor lenitice în care se cantonează comunităţi de organisme acvatice cu rol important 
în procesele de epurare naturală (aceste microhabitate pot fi obţinute prin crearea unor alveole, în zona 
malurilor).
Malurile Cibinului pot fi utilizate ca zonă de agrement prin amenajarea unor alei pietonale, cu bănci.

Lunca Cibinului la Guşteriţa 
– zonă de agrement care necesită renaturare – C3 

Măsuri de management:
- îndepărtarea deşeurilor menajere şi din construcţii depozitate în zonă şi prevenirea creării de noi 
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depozite de deşeuri,
- păstrarea şi refacerea zăvoiului de sălcii şi arini de-a lungul malurilor Cibinului,
- 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),
- păstrarea ostroavelor, ca habitat pentru păsările acvatice,
- păstrarea şi refacerea pajiştilor de luncă, plantarea unor pâlcuri de arbori şi arbuşti, specii 
autohtone caracteristice acestor habitate: Salix cinerea, cornus sanguinea, viburnum opulus, 
rhamnus, frangula.
- amenajarea unor poteci de acces şi locuri de odihnă cu bănci.

Propunerile sunt în conformitate cu Directiva Cadru Ape, Legislaţia română pentru protecţia apelor, 
Convenţia de la Ramsar, Directiva Habitate, Directiva Păsări, legislaţia română pentru conservarea 
biodiversităţi.

3.10.5. Valea Săpunului
Valea Săpunului reprezintă o arteră hidrografică care se suprapune limitei administrative sudice a Muni-
cipiului Sibiu. Amenajarea unui culoar verde în lungul acestei văi, ar compensa deficitul de spaţii verzi din 
cartierele cu locuinţe colective amplasate în vecinătatea acesteia şi ar constitui un tampon dezirabil între 
spaţiul rezidenţial, zona comercială şi arterele de circulaţie. Acest lucru necesită implicarea factorilor de 
decizie care au în administraţie teritoriul intravilan sau extravilan riveran. 

Măsuri de management: 
- asigurarea unui debit ecologic,
- îndepărtarea deşeurilor solide din albie şi de pe maluri,
- stoparea deversării apelor reziduale,
- refacerea cordonului de sălcii şi arini – perdea de protecţie.

3.10.6. Valea Aurie între Grădina Zoologică şi Parcul Sub Arini
Pârâul Valea Aurie constituie un culoar de legătură între principalul spaţiu verde al oraşului - Parcul Subarini 
şi Pădurea Dumbrava. Importanţa acestui sector derivă din rolul său de zonă umedă şi culoar de pasaj 
pentru o serie de specii animale. Expansiunea edilitară din cartierele limitrofe (NE Calea Dumbrăvii – SV 
Valea Aurie, B-dul Victoriei), a limitat puternic habitatele naturale din acest sector. Dispariţia bălţilor din 
lunca pârâului a determinat dispariţia vegetaţiei specifice de luncă şi pierderea calităţii naturale a peisajului. 
Având în vedere dificultatea refacerii ecosistemelor naturale şi presiunea antropică considerabilă generată 
de localizarea spaţiilor rezidenţiale adiacente şi traficul aferent acestora, recomandăm amenajarea acestui 
sector pentru agrement.

De-a lungul Văii Aurii se recomandă crearea unei benzi de vegetaţie pe ambele maluri, care să asigure 
conectivitatea dintre oraş şi Pădurea Dumbrava Sibiului.
Menţionăm că zona este poluată cu dejecţii animaliere provenite de la câteva gospodării individuale şi 
recomandăm controlul respectării reglementărilor referitoare la creşterea animalelor în intravilanul Muni-
cipiului Sibiu.  

3.10.7. Pădurea Dumbrava Sibiului
Conform UICN ariile protejate (AP) din cat. IV (Arii de gestionare a habitatelor/ speciilor) sunt AP gestion-
ate în principal pentru conservare prin interventii de management şi sunt definite astfel: Arie terestra si/sau 
acvatica care face obiectul unei interventii active in scopul managementului pentru a asigura mentinerea 
habitatelor si/sau indeplinirea necesitatilor unor anumite specii. 

Obiective de management:
- pastrarea si mentinerea conditiilor de habitat necesare pentru protectia unor specii semnificative, 
grupuri de specii, comunitati biotice sau trasaturi fizice ale mediului acolo unde acestea necesita o 
manipulare specifica din partea omului pentru un management optim; 
- facilitarea cercetarii stiintifice si monitorizarii ca activitati primare asociate cu managementul du-
rabil al resurselor naturale;
- dezvoltarea unor arii limitate pentru educatia publicului si aprecierea caracteristicilor habitatului in 
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cauza si pentru managementul vietii salbatice; 
- eliminarea, apoi prevenirea exploatarii si ocuparii impotriva scopului pentru care a fost desem-
nata; 
- aducerea de beneficii oricarei populatii rezidente conform cu celelalte obiective de management.

AP “Parcul Natural Pădurea Dumbarava Sibiului” este în custodia ROMSILVA Sibiu, managementul său 
fiind regelementat prin Planul de management elaborat de custode şi aprobat conform prevederilor legale 
regelementate de Ordonanţa de Urgenţă 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

3.10.8. Perimetrul construit

Adaptarea structurii funcţionale urbane la condiţiile de mediu 
– zonarea funcţională să fie echilibrată, să joace un rol activ în dinamica urbană şi în conservarea şi 
protecţia mediului

Direcţii:
- creşterea ponderii spaţiilor verzi din intravilan în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de 
muncă şi al creşterii gradului de ”confort verde” al populaţiei;
- extinderea şi diversificarea spaţiilor verzi şi accentuarea rolului de protecţie împotriva poluării şi a 
rolului de spaţii de agrement şi recreere a populaţiei;
- organizarea funcţională astfel încât să se atenueze discrepanţa dintre zonele funcţionale, mai 
ales discrepanţa dintre condiţiile de viaţă prin raportarea la spaţiile verzi pe cap de locuitor;

Măsuri:
- constituirea unor culoare stradale verzi care să traverseze radiar  teritoriul extravilan şi care 
converg spre nucleul urban polarizator;
- reamenajarea aliniamentelor stradale verzi din interiorul intravilanului actual şi popularea cu spe-
cii rezistente;
- amenajarea unor culoare verzi riverane, în lungul arterelor hidrografice principale care converg 
spre culoarul verde deja existent al Cibinului;
- constituirea unor arii de protecţie  şi conservare a habitatelor şi speciilor în lunca Pârâului 
Rusciorului şi în lunca Cibinului - Lunca Mare şi Şesul Măcelarilor;
- renaturarea şi redarea în circuit recreativ şi de agrement a unor arii din lunca Cibinului aval de 
Guşteriţa, în regim de parc natural;
 - dezafectarea spaţiilor industriale nefuncţionale, strămutarea unităţilor industriale funcţionale 
spre periferie şi integrarea acestor spaţii în domeniul public prin amenajarea de parcuri şi  grădini 
pentru a spori suprafaţa de zonă verde pe cap de locuitor şi valoarea naturală a peisajului urban.

Propuneri privind reducerea şi controlul nivelelor de poluare
- reducerea poluării cu zgomot, vibraţii si praf datorate traficului prin redirecţionarea traficului greu in con-
textul finalizării centurii ocolitoare a Sibiului 
- 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 intre-
prinderilor, 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 metalelor grele şi a altor 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
- 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
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- implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor 
- amenajarea locurilor de depozitare a containerelor din zonele cu locuinţe colective şi mascarea lor astfel 
încât să se reducă impactul estetic negativ al acestora
- monitorizarea firmelor care gestionează deşeurile menajere, pentru a urmări modul de depozitare după 
recoltarea 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 ilegale (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 intreprinderilor 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 intreprinderi cu activităţi similare situate 
în aceleşi 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 pe baza funcţiei tehnice de transformare limite de emisie – concentraţie maximă admisibilă 
în mediu (reglementată prin standaredele de mediu), ţinându-se seama de eco-bilanţurile zonei – efectul 
cumulativ şi sinergic al poluanţilor.
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3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  

3.11.1. Măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică
Principala măsură prevede rezervarea suprafeţelor necesare realizării obiectivelor de utilitate publică. Este 
interzisă autorizarea altor lucrări pe aceste suprafeţe. Includerea investiţiilor necesare în bugetul local se 
va face în funcţie de priorităţile administrative.
Pentru obiectivele care necesită precizări de natură tehnică, prin intermediul studiilor şi documentaţiilor de 
specialitate (poduri, noduri de trafic, pasaje denivelate, racorduri, elemente infrastructurale complexe) se 
recomandă rezervarea unor suprafeţe de rezervă în jurul amplasamentelor stabilite prin PUG, în vederea 
asigurării flexibilităţii soluţiilor tehnice.
Se recomandă, de asemenea, accesarea fondurilor europene pentru finanţarea obiectivelor de utilitate 
publică prioritare.
Suprafeţele destinate obiectivelor de utilitate publică şi care urmează să fie incluse domeniului public sau, 
după caz, domeniului privat sunt marcate pe planşa „Obiective de utilitate publică” aferentă PUG. 
Conform O. MLPAT nr. 21/N/2000, Art.16, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi 
explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea 
energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare 
cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; 
îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de 
debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme 
de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; 
clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, 
cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile 
judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, 
precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea 
urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică 
şi siguranţa naţională. 
Viabilizarea terenurilor în zonele de urbanizare include:
 – asigurarea căilor de acces principale, prevăzute prin PUG;
 – asigurarea căilor de acces secundare, stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;
 – asigurarea dotărilor publice prevăzute prin PUG;
 – asigurarea dotărilor publice stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;
 – asigurarea echipamentelor tehnice prevăzute prin PUG;
 – asigurarea echipamentelor tehnice stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;
 – finalizarea operaţiunilor de reparcelare, în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un 
parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare obiectivelor de utilitate publică. Operaţiunea de 
reparcelare se consideră finalizată odată cu înscrierea noului parcelar în evidenţa Oficiului Judeţean de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor 
supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este 
compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private 
prin operaţiunea de urbanizare.
Cota procentuală care urmează a fi cedată este specificată în cadrul Regulamentului Local de Urbanism, 
în funcţie de tipul zonei de urbanizare.
Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de 
viabilizare şi reparcelare.
Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a 
operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.
Principiul reparcelării este ilustrat pe paginile următoare.
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Opţiuni pentru infrastructura şcolară – municipiul Sibiu

Nr. crt. Instituţia Situaţia actuala Sursa Soluţii alternative Observaţii

1 Şcoala nr. 13
str. Lungă

Nr. elevi mai mare decât 
capacitatea spaţiilor şcolii

Lipsa sală sport

SPAUIPS
ISJS

Asigurarea unui teren de sport şi sală de sport prin restructurarea 
parcelei adiacente şcolii nr.18, actual sediu Apă Canal, aflată în 
proprietatea privată a Consiliului Local

Spaţii libere, teren de sport rămase minimale în urma 
extinderii propuse în curtea şcolii.
Opţiunea e posibilă în cazul relocării Apă Canal pe o altă 
parcelă sau restrângerii clădirii pe parcela actuală.

2 Şcoala nr. 18
str. Lungă

Nr. elevi mai mare decât 
capacitatea spaţiilor şcolii

SPAUIPS Amplasament corp nou prin restructurarea parcelei adiacente, actual 
sediu Apă Canal, aflată în proprietatea privată a Consiliului Local

Extinderea în curtea şcolii – propusă pentru obţinerea de 
fonduri structurale.
Opţiunea e posibilă în cazul nealocării fondurilor şi relocării 
Apă Canal pe o alta parcelă sau restrângerii clădirii pe 
parcela actuală.

3 Şcoala nr. 11
str. Gorunului

Corp B, curtea şcolii 
retrocedate

Corp A spaţiu insuficient

SPAUIPS
ISJS

Amplasament nou în zona de urbanizare cuprinsă între Cibin şi cartier 
Guşteriţa

Propunere pentru şcoala cu clasele I-VIII 
+ grădiniţa cu program prelungit

4 Grădiniţa nr. 13
str. Maior N. Octavian

Revendicată de către Biserica 
Evanghelică

ISJS

5 Şcoala nr. 10
str. Bieltz

retrocedată SPAUIPS
ISJS

Amplasament nou în zona de urbanizare Câmpşor

Amplasament nou în zona de restructurare – service auto str. Bieltz

Propunere pentru şcoala cu clasele I-VIII 
+ grădiniţa cu program prelungit

6 Grădiniţa nr. 20
str. St. O. Iosif

revendicată SPAUIPS
ISJS

7 Grădiniţa nr. 17
str. Rebreanu

revendicată SPAUIPS
ISJS

Păstrarea parcelei prin cumpărare sau schimb

Amplasament nou în zona de restructurare Libertatea sau Independenţa

Posibilitate cuplare funcţiuni cu grădiniţa nr. 37 

8 Grădiniţa nr. 37
str. N. Teclu

revendicată SPAUIPS
ISJS

Păstrarea parcelei prin cumpărare sau schimb

Amplasament nou în zona de restructurare Libertatea sau Independenţa

Amplasament nou în zona Cazangeria Independenţa 

9 Grădiniţa nr. 22
str. M. Sebastian

retrocedată SPAUIPS
ISJS

Amplasament nou prin dezafectarea unităţii militare din zona Dumbrăvii 
– Lomonosov – Şcoala de Înot – N. Olahus

Posibilitate cuplare funcţiuni cu grădiniţa nr. 8, eventual nr. 4 
şi nr. 28

10 Grădiniţa nr. 8
str.. Hochmeister

retrocedată SPAUIPS
ISJS

Amplasament nou prin dezafectarea unităţii militare din zona Dumbrăvii 
– Lomonosov – Şcoala de Înot – N. Olahus

11 Grădiniţa nr. 10
str. Şelarilor

retrocedată SPAUIPS Mutarea în sediul spitalului judeţean – str. Pompeiu Onofreiu Propunerea este posibilă în urma relocalizării noului spital 
pe Calea Poplăcii.
Posibilitatea cuplării funcţiunilor cu grădiniţa nr. 4.

12 Grădiniţa nr. 4
str. Crişanei

retrocedată SPAUIPS
ISJS

Mutarea in sediul spitalului judeţean – str. Pompeiu Onofreiu

Amplasament nou prin dezafectarea unităţii militare din zona Dumbrăvii 
– Lomonosov – Şcoala de Înot – N. Olahus

Posibilitatea cuplării funcţiunilor cu grădiniţa nr. 10.

Posibilitatea cuplării funcţiunilor cu grădiniţa nr. 28 şi 
eventual nr. 8 si nr. 22.

13 Grădiniţa nr. 28
str. Şaguna

Nu prezintă siguranţă în 
exploatare

SPAUIPS Amplasament nou prin dezafectarea unităţii militare din zona Dumbrăvii 
– Lomonosov – Şcoala de Înot – N. Olahus

Amplasament nou prin restructurarea zonei Mondostar (Steaua Rosie) 
sau zona Vechiului Arsenal

Propunerea de amenajare în spaţiul Liceului Textil care e 
retrocedat nu e viabilă.

14 Colegiul Agricol D. P. Barcianu
str. Banatului

retrocedat SPAUIPS Amplasament nou prin dezafectarea unităţii militare din zona Dumbrăvii 
– Lomonosov – Şcoala de Înot – N. Olahus

Amplasament nou prin restructurarea zonei Mondostar (Steaua Roşie) 
sau zona Vechiului Arsenal

15 Colegiul Pedagogic A. Şaguna
bdul. Magheru

retrocedat SPAUIPS Păstrarea parcelei 

Mutarea in sediul spitalului judeţean – str. Pompeiu Onofreiu

16 Grupul Şcolar Transport CF
str. I. S. Bach

revendicat SPAUIPS Amplasament nou prin restructurarea zonei Balanţa 

17 Grădiniţa nr. 41
str. T. Laurian

Spaţiu insuficient ISJS Corp nou prin restructurarea zonei Balanţa Necesitate extindere pentru cuprinderea copiilor din zona 
Lazaret

18 Grup Şcolar Construcţii şi 
Arhitectura Carol I
str. Pedagogilor

revendicat SPAUIPS Păstrarea parcelei prin cumpărare sau schimb

Amplasament nou în zona de restructurare Autogării – Kogălniceanu – 
Pedagogilor - Metalurgiştilor

Necesitatea valorificării resurselor de teren public din zonă 
pentru un nou amplasament

19 Grădiniţa nr. 2
str. Reconstrucţiei

Proprietar Biserica Greco 
Catolică

SPAUIPS Amplasament nou în zona de restructurare Autogării – Kogălniceanu – 
Pedagogilor - Metalurgiştilor

Amplasament nou în zona de restructurare – PIM

Posibilitatea cuplării funcţiunilor cu Grupul Şcolar de 
Construcţii şi Arhitectură Carol I

20 Colegiul Naţional S. Brukenthal 
piaţa Huet

retrocedat SPAUIPS Păstrarea parcelei 

21 Liceul Teoretic C. Noica şi 
Colegiul Textil 
str. Dealului

retrocedat SPAUIPS Păstrarea parcelei prin cumpărare sau schimb

Amplasament nou prin dezafectarea unităţii militare din zona Dumbrăvii 
– Lomonosov – Şcoala de Înot – N. Olahus

1

3.11.2. Propuneri de îmbunătăţire a situaţiei reţelei de şcoli şi licee

Analiza situaţiei actuale şi a disfuncţiilor la nivelul reţelei de şcoli şi licee se bazează pe datele puse la 
dispoziţie de către Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat din 
subordinea Primăriei Muncipiului Sibiu şi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. 
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Amplasament nou prin restructurarea zonei Mondostar (Steaua Roşie) 
sau zona Vechiului Arsenal

22 Grădiniţa nr. 26
bdul. Victoriei

Proprietar SC Euroconf SRL SPAUIPS Amplasament nou prin restructurarea zonei Mondostar (Steaua Roşie) 
sau zona Vechiului Arsenal

23 Grădiniţa nr. 19
str. Kiev

retrocedată SPAUIPS
ISJS

Amplasament nou în zona de restructurare Autogării – Kogălniceanu – 
Pedagogilor - Metalurgiştilor

Clădire nouă în curtea Şcolii nr. 12 – propunere pentru 
obţinerea de fonduri la Banca Mondială.
Opţiunea e posibilă în cazul nealocării fondurilor - 
Necesitatea valorificării resurselor de teren public din zonă 
pentru un nou amplasament.

24 Şcoala nr. 12
pţa. Cluj

Ocuparea curţii şcolii cu o altă 
cladire

SPAUIPS
ISJS

- Teren sport şi spaţii libere minimale în urma construcţiei noi 
din curte

25 Centru educaţie incluzivă nr. 1
str. Filarmonicii

revendicat ISJS Mutarea în sediul spitalului judeţean – str. Pompeiu Onofreiu

Amplasament nou în zona de urbanizare

26 Grădiniţa nr. 3
str. Lungă

retrocedată ISJS Păstrarea parcelei prin cumparare sau schimb

Amplasament nou prin restructurarea parcelei adiacente şcolii nr. 18, 
actual sediu Apă Canal, aflată în proprietatea privată a Consiliului Local

 

Amplasament nou în zona Cazangeria Independenţa

27 Grădiniţa nr. 15
str. Gladiolelor

supraaglomerare ISJS Amplasament nou în zona Cazangeria Independenţa Posibilitatea cuplării funcţiunilor cu grădiniţa nr. 3.

28 Grădiniţa nr. 29
str. Negoveanu

supraaglomerare ISJS Corp nou pe amplasamentul actual prin extinderea parcelei 

29 Grădiniţa zona Resiţa Lipsa de spaţii ISJS Amplasament nou în zona Reşiţa Grădiniţă cu program prelungit pentru acoperirea 
extinderilor cartierului

30 Grădiniţa zona Tilişca Lipsa de spaţii ISJS Amplasament nou în zona Tilişca Grădiniţă cu program prelungit pentru acoperirea 
extinderilor cartierului

31 Grădiniţa zona Broscărie Lipsa de spaţii ISJS Amplasament nou în zona Broscărie Grădiniţă cu program prelungit pentru acoperirea 
extinderilor actuale şi viitoare ale cartierului

32 Şcoala nr. 17 Radu Selejan
str. Şoimului

Lipsa sală de sport ISJS  -

33 Şcoala nr. 23 
str. Ţiglarilor

Lipsa sală de sport ISJS  -

34 Şcoala nr. 24
str. Şureanu

Lipsa sală de sport ISJS  - 

35 Palatul Copiilor
str. Constituţiei 

revendicat ISJS Amplasament nou în zona de restructurare Libertatea sau Independenţa

Ampalsament nou prin restructurarea zonei Mondostar (Steaua Roşie) 
sau zona Vechiului Arsenal

36 Clubul Şcolar Sportiv Şoimii 
str. Gral. Magheru

retrocedat ISJS Amplasament nou în zona de restructurare Libertatea sau Independenţa

Amplasament nou prin restructurarea zonei Mondostar (Steaua Roşie) 
sau zona Vechiului Arsenal

Amplasament nou prin restructurarea Bazei Militare – str. Ştefan Luchian

Legenda :    

01. păstrarea parcelei instituţiei actuale (prin cumpărare sau schimb)

02. mutarea în sediul altei instituţii care şi-a găsit altă locaţie - ex. spitalul judeţean, după construirea noului sediu

03. mutarea într-o construcţie nouă amplasată pe teren public 

04. mutarea într-o construcţie nouă amplasată pe teren privat ce se află în zona de restructurare sau de urbanizare, dezvoltatorul cedând teren necesar dotării publice conform Legii 350/2001

întocmit: 
arhitect Elena STOIAN, 
sc planwerk srl

2

Sunt propuse patru categorii de soluţii, în funcţie de resursele de teren existente şi de posibilităţile de 
relocare/extindere a unităţilor de învăţământ existente.
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DOMENII

CATEGORIA DE INTERES DIMENSIUNI

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL LUNGIME (m)

INSTITUŢII ŞI SERVICII

1 Centru de Conferinţe, Congrese şi Spectacole 3.5 -

2 Şcoli 10 -

3 Spital Judeţean cu rezervă de extindere 18 -

4 Zone verzi cu rol de agrement, sport 284 -

5 Stadion municipal 24 -

6 Centru târguri şi expoziţii 24 -

7 Campus universitar 7.5 -

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

8 Cimitir Municipal 27 -

9 Pieţe agroalimentare 1.4 -

10 Parcaje publice se va stabili în urma unui studiu de specialitate

11 Parcaje colective de cartier se va stabili în urma unui studiu de specialitate

CĂI DE COMUNICAŢIE

12 Artere majore propuse - 9145

13 Pasaje CF - 2800

14 Poduri - 4800

INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ

SALVAREA, PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR ŞI SITURILOR ISTORICE 

15 Zone construite protejate 660 -

16 Zone de protecţie 7.5 -

17 Valea Fărmăndoalei 551 -

18 Lunca Cibinului 100 -

19 Lunca Ruşciorului şi a Pârâului Strâmb 311 -

SISTEME DE PROTECŢIE A MEDIULUI

20 Coridoare ecologice 33 -

APĂRAREA ŢĂRII, ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA ŢĂRII

NR. 
CRT.

MIXT 
LOCAL + 
PRIVAT

SUPRAFAŢĂ 
(ha)

SALVAREA, PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A PARCURILOR ŞI REZERVAŢIILOR NATURALE, A MONUMENTELOR 
NATURII

3.11.2. Obiective de utilitate publică prevăzute în PUG
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Concluzii, măsuri

4.1. CORELAREA DEZVOLTARII UATB CU COMUNELE INVECINATE  
         pg.196

4.2. RELANSAREA LOCALITATILOR COMPONENTE SI A TRUPURILOR 
IZOLATE        pg.196

4.3. ExTINDEREA INTRAVILANULUI PRIN OPERAŢIUNI DE REPARCE-
LARE         pg.197

4.4.  ELEMENTE DE PLANIFICARE PRIORITARE  pg.197
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4.1.Corelarea dezvoltarii UATB cu comunele invecinate

În vederea prevenirii producerii unor disfuncţiuni pe termen lung şi a organizării unei evoluţii corelate a 
municipiului în relaţie cu comunele din jur, se impun măsuri de planificare suplimentare faţă de PUG. 
În primul rând, se recomandă ca actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor învecinate 
să includă obiectivele comune ale dezvoltării, identificate prin PUG Sibiu, sau ulterior.  Mai mult decât 
atât, se recomandă întocmirea de Planuri urbanistice zonale, Planuri directoare sau studii de dezvoltare 
pentru zone aflate la graniţa administrativă şi care cuprind şi detaliază soluţii pentru suprafeţe aflate pe 
ambele teritorii administrative. Este necesar ca aceste documentaţii să fie pregătite, supervizate, aprobate 
şi implementate de către Consiliul Judeţean. Având în vedere situaţia actuală, conflictele sau potenţialele 
identificate, precum şi necesităţile derivate din strategiile de dezvoltare anterioare PUG, este necesară 
întocmirea cu prioritate a următoarelor documentaţii sau studii:

 Plan director / PUz Valea Săpunului

- teritoriul de studiu: ambele maluri ale pârâului, de la Cimitirul Central până la calea ferată. Limitele 
recomandate la nord şi la sud sunt străzile Rahovei/Semaforului, respectiv străzile paralele cu 
acestea aflate în curs de realizare pe malul sudic (legătura Kaufland - Calea Cisnădiei);
- obiective: organizarea reţelei stradale şi edilitare între cele două localităţi, protejarea, organiza-
rea şi amenajarea coridorului verde Valea Săpunului, sub forma unui parc liniar de agrement 
pentru locuitorii ambelor localităţi, amenajarea unei legături pietonale şi ciclistice în lungul apei, 
zonificarea funcţională şi reglementarea ocupării terenurilor pe malul sudic al pârâului, stabilirea 
unor măsuri generale de regenerare urbană a cartierelor de locuinţe colective Hipodrom şi Vasile 
Aaron, incluzând sistemele de accese, parcări, spaţii publice şi verzi etc. 

  Plan director / PUz zona Strada Salzburg - Aeroport - Cristian

- teritoriul de studiu va fi delimitat în funcţie de necesităţi şi va cuprinde, simultan sau etapizat, 
cele două artere de legătură propuse prin PUG Sibiu.
- obiective: corelarea dezvoltării zonei alfate la vestul străzii Salyburg cu dezvoltarea Centrului 
Economic Vest Sibiu, asigurarea suprafeţelor necesare realizării celor două artere de legătură 
propuse prin PUG Sibiu şi a racordului la DN1 a arterei Câmpuşor - Aeroport - Lupp, rezervarea 
culoarului natural în prelungirea principalei zone verzi din Zona Vest Sibiu. 

4.2.Relansarea localităţilor componente şi a trupurilor izolate

Un pas important în relansarea localităţii Păltiniş, odată cu clarificarea regimului juridic al terenurilor, este 
întocmirea unui Plan urbanistic zonal pentru întreaga suprafaţă a localităţii. Se recomandă întocmirea PUZ 
pe baza unui Plan Director şi pe baza concluziilor PATZ - Zona periurbană Sibiu. 

De asemenea, se recomandă realizarea cu prioritate de Planuri urbanistice zonale pentru trupurile Viile 
Sibiului şi Tropinii Noi. PUZ Viile Sibiului se va corela cu PUG Şura Mare.
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4.3. Extinderea intravilanului prin operaţiuni de reparcelare

Având în vedere dimensiunile suprafeţelor destinate operaţiunilor de urbanizare, costurile şi complexi-
tatea acestui tip de operaţiuni, se impune o etapizare riguroasă a abordării acestor zone. Prin PUG sunt 
delimitate etapele de extindere a zonelor construite, fiecare etapă fiind pregătită printr-un Plan urbanistic 
zonal. Este recomandată realizarea, în prealabilul PUZ a unui Plan director pe baza PUG pentru fiecare 
etapă a procesului de urbanizare. Abordarea unitară a unei întregi etape prin Plan director şi PUZ este o 
condiţie esenţială pentru succesul operaţiunii de urbanizare, în sensul organizării coerente a reţelei de 
străzi, infrastructură şi dotări publice.  Lista dotărilor publice minime care revin fiecărei etape de urbanizare 
este cuprinsă în planşa „Zone cu obligativitate de elaborare de Plan urbanistic Zonal”. 

Regula de bază a etapizării procesului de urbanizare presupune abordarea unei anumite etape numai în 
momentul în care etapa precedentă este ocupată într-o proporţie considerabilă - peste 75%. 
O altă condiţie pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a acestor zone este restructurarea funciară a 
terenurilor agricole pe bază de operaţiuni de parcelare şi reparcelare. În lipsa acestor operaţiuni de repar-
celare, aplicate pe teritorii largi, asigurarea reţelei de străzi, dotări publice şi spaţii verzi este extrem de 
dificilă şi costisitoare.

Pentru perioada imediat următoare aprobării PUG, se recomandă efectuarea, la nivelul administraţiei 
publice, a următorilor paşi premergători:

- elaborarea, adoptarea de către Consiliul Local şi publicarea unei metodologii de derulare a 
operaţiunilor de urbanizare vizând în primul rând următoarele aspecte:

- actorii urbani implicaţi şi structurile de responsabilitate;
- formele de asociere a deţinătorilor de terenuri;
- formele de comunicare, luarea deciziilor şi transmiterea lor;
- modalităţile de realizare a transferului de propiretăţi;
- coordonarea operaţiunilor de echipare tehnică şi de realizare a obiectivelor publice;
- corelarea cu cadrul legal;

- actualizarea bazei topografice şi cadastrale pentru zonele de urbanizare.

4.4. Elemente de planificare prioritare

Alături de studiile şi documenaţiile urbanistice descrise mai sus, se recomandă elaborarea cu prioritate a 
următoarelor documentaţii:

- PUZCP Centrul Istoric, cu respectarea metodologiei cf. Ordinului MTCT nr. 562/2003;
- PUZCP pentru alte Zone Construite Protejate;
- documentaţia ştiinţifică pentru instituirea Ariilor Naturale Protejate;
- Planuri directoare / PUZ pentru regenerarea urbană a ansamblurilor de locuinţe colective 
realizate înainte de 1990, în mod prioritar:

- PUZ Baza hipică Vasile Aaron;
- PUZ Siretului;
- PUZ cartier Ţiglari.

- PUZ Tren urban, în vederea rezervării suprafeţelor necesare, organizării tehnice a traseului, 
soluţionarea traversărilor, mobilarea urbanistică etc.
- Studii de fezabilitate şi documentaţii tehnice pentru noduri de infrastructură:

- nodul şoseaua Alba Iulia - strada Maramureşului - zona Câmpuşor;
- pasaj CF Kogălniceanu - Calea Şurii Mici;
- pasaj CF str. Ţiglari.  


