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CAPITOLUL 1 
ANALIZA CRITICĂ A IMPLEMENTĂRII P.U.G. 2011 

1.1. VIZIUNEA P.U.G. 2011 
Viziunea P.U.G. 2011 Sibiu, loc de întâlnire, a susținut ideea unui oraș cu vocație de gazdă, atât pentru turism, 
afaceri, evenimente, cât și pentru studii. Prin obiectivele propuse, orașul Sibiu “s-a vrut un loc al comunicării și al 
schimburilor economice și culturale, un mediu în care capitalul cultural , cel științific și cel financiar se susțin reciproc 
și produc efecte mai mari decât suma lor”. (Memoriu P.U.G. 2011) 
Orașul competitiv imaginat în urmă cu un deceniu punea accent pe creșterea atractivității Centrului Istoric, a 
componentei rezidențiale, și a Centrelor Economice Vest și Est. 
Astfel s-a propus dezvoltarea Centrului Istoric în directă legătură cu industria evenimentelor, conferințelor și 
turismului, împreună cu componenta universitară. Unul dintre scopurile prioritare ale P.U.G. 2011 a fost realizarea unui 
cadru spațial prielnic și a unei infrastructuri specifice combinației afaceri-evenimente-universități-turism. De aceea 
principalele obiective de interes public propuse în proximitatea Centrului Istoric au fost: Centrul de Conferințe, 
Congrese și Spectacole în zona Teatrului Radu Stanca, împreună cu Campusul Universitar în urma conversiei 
funcționale a actualului ansamblu spitalicesc.  
În vederea completării formulei Sibiu, loc de întâlnire s-a avut în vedere dezvoltarea componentei rezidențiale. Astfel 
ș-a urmărit creșterea calității vieții pentru sibieni împreună cu atragerea întreprinderilor, a familiilor noi și încetinirea 
efectelor de îmbătrânirii populației.  Principalele măsuri aveau în vedere “o îmbunătățire a caracteristicilor ecologice, 
ale rețelei de educație, ale rețelei de dotări publice și transport public și privat, extinderea rețelei de spații verzi și spații 
publice, reabilitarea cartierelor de blocuri și asigurarea calității locuirii în viitoarele zone rezidențiale”. 
În cele din urmă, Viziunea descrisă în Memoriul P.U.G. 2011 propune extinderea activităților industriale pe direcție 
Nord-Vest și Est. S-a propus completarea zonei industriale Nord-Vest cu funcțiuni conexe menite să impulsioneze 
dezvoltarea unui pol de activități la scară regională : un Centru pentru Târguri și Expoziții și o zonă dedicată dezvoltării 
IMM-urilor. În vederea accesibilizării Centrului Economic Vest a fost propusă dezvoltarea unei trame infrastructurale 
funcționale, cât și a unui tren urban. Centrul Economic Est a fost de asemenea vizat spre extindere.  
Scopul celor două Centre Economice Vest și Est aflate în contrapondere a fost de a crește economia locală și de a 
furniza locuri de muncă locuitorilor din cartierele aflate în proximitatea lor. 
P.U.G. Sibiu 2011 a urmărit o distribuție echilibrată a activităților în teritoriu, dar și “pregătirea unui cadru de 
reglementări spațiale avantajoase împreună cu impulsionarea tendințelor pozitive și reducerea riscurilor”. 
 

1.2. PALIERE DE ANALIZĂ 

1.2.1.Cultură 
La nivelul orașului sunt localizate numeroase obiective culturale – muzee, biserici, centre culturale, universități, etc, 
însă acestea sunt în principal concentrate în zona centrului istoric. La Sud, în cadrul Pădurii dumbrava este localizat 
un muzeu în aer liber și anume Muzeul Civilizației Populare. 
În cartierele sau în fostele zone industriale din oraș au mai avut loc încercări timide de închegare a unor teatre și spații 
independente, însă în continuare zona centrală este preferată pentru activitățile culturale. 
La Sud de Municipiu Sibiu, în Cisnădie și Cisnădioara s-au dezvoltat centre culturale  ce organizează constant 
evenimente și atrag locuitorii Sibiului. Localitățile din zona preurbană au posibilitatea să își dezvolte centrele culturale, 
în special în zonele istorice, bisericile monumente și prin vechea infrastructură de cămine culturale, cu condiția renovării 
și reabilitării acestora. 
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1.2.1.1. Obiective.  Reglementări. Efecte P.U.G.2011 
În vederea creșterii atractivității orașului, obiectivele generale aferente Palierului Cultural au avut în vedere protejarea, 

conservarea și valorificarea elementelor culturale existente, împreună cu dezvoltarea unora noi. 
Majoritatea propunerilor din PUG 2011 cu privire la palierul cultural nu s-au materializat, din lipsă de inițiativă 
administrativă, execuție bugetară defectuoasă sau atragerea insuficientă de fonduri europene nerambursabile. 
Obiective care au stat la baza P.U.G. 2011: 

● Protejarea și valorificarea elementelor culturale existente: 
○ Reabilitarea Centrului Istoric; 
○ Conversia actualului ansamblu spitalicesc de pe B-dul. Corneliu Coposu/Unității militare de pe 

Calea Dumbrăvii într-un campus universitar central; 
○ Conversia centurii industriale de pe malurile Cibinului; 
○ Conservarea componentei rezidențiale în Orașul de Jos, ca particularitate culturală și factor 

de echilibru funcțional la nivelul zonei centrale; 
○ Protejarea cartierelor rezidențiale tradiționale aflate în afara zonei centrale prin instituirea 

statutului de zonă protejată. 
○ Amenajarea unui Muzeu al Industriilor în incinta fostelor Ateliere Rieger. 

● Dezvoltarea unor noi elemente culturale: 
○ Înființarea unui Centru Specializat în Organizarea Evenimentelor Culturale, Economice, 

Științifice și Politice în zona compusă din fosta piață de flori, Teatrul Radu Stanca și Cazarma 
90; 

○ Realizarea unui Centru de târguri și expoziții în vestul orașului; 
a. Obiectiv : Protejarea și valorificarea elementelor culturale existente: 

a) Reglementare:  
Introducerea centrului istoric și a arealului din imediata proximitate în UTR ZCP, împărțirea lui în sub-UTR-uri 
SZCP în funcție de particularitățile pe care le prezintă și instituirea obligativității elaborării de Planuri Urbanistice 
Zonale pentru realizarea intervențiilor . 

Efecte  ( +/- ) 

+ Protejarea construcțiilor vechi și a caracterului spațiilor publice centrale împotriva intervențiilor 
neadecvate. 

+ Limitarea traficului auto în zonele centrale protejate. 

+ Conservarea componentei rezidențiale în Orașul de Jos, ca particularitate culturală și  factor de 
echilibru funcțional la nivelul zonei centrale. 

+ Reabilitarea în desfășurare a zidurilor cetății 

- Nerealizarea reabilitării Centrului Istoric din cauza procedurilor greoaie. 

- Blocarea zonelor centrale protejate din punct de vedere investițional datorate lipsei elaborării de 
PUZCP pentru zonele încadrate în UTR ZCP 
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- Nerealizarea conversiei centurii industriale de pe malurile Cibinului. Centura industrială adiacentă 
centrului istoric se află într-o continuă degradare, și în ciuda reglementărilor și recomandărilor 
P.U.G.2011, doar o singură fabrică s-a relocat, de la intrarea în vigoare a P.U.G. 2011. 

+/-  Nerealizarea conversiei funcționale a Complexului Spitalicesc / Unității militare de pe Calea Dumbrăvii 

într-un campus universitar.  
 
b. Obiectiv : Dezvoltarea unor noi elemente culturale 

a) Reglementare:  
Reglementarea subzonei UTR UIs-Complex Târguri și expoziții a circa 24 ha în Centrul Economic Vest  

Efecte  ( +/- ) 

- Blocarea nejustificată a unei suprafețe mari într-o reglementare rigidă. În lipsa unei inițiative 
publice/public-private/private și al unui instrument de parcelare/reparcelare, funcțiunea culturală  
atribuită zonei nu s-a concretizat. 

b) Reglementare: 
Reglementarea în cadrul UTR ZCP Piața Unirii a unui Centru Specializat în Organizarea Evenimentelor 
Culturale, Economice, Științifice și Politice în zona compusă din fosta piață de flori, Teatrul Radu Stanca și 
Cazarma 90 

Efecte  ( +/- ) 
 +/-   În lipsa inițiativei publice/publice-private/private, una dintre cele mai mari  priorități atât la 

nivel local cât și regional (cf. Memoriu P.U.G. Sibiu 2011) nu  s-a realizat. 

1.2.1.2. Concluzii CULTURĂ 
Ținta culturală a P.U.G. Sibiu 2011 a fost conservarea și dezvoltarea de noi funcțiuni culturale, care să ajute la creșterea 
atractivității orașului pentru o plajă largă de activități. 
Măsurile propuse au pus accent în primul rând pe conservarea patrimoniului construit, apoi pe conversia 
funcțională/dezvoltarea unora noi. 
Publicul vizat spre a beneficia de reglementările P.U.G. 2011  a fost format din locuitori, studenți, turiști și oameni de 
afacere. Pentru aceste categorii au fost propuse funcțiuni atât în zona deja construită, cât și în exteriorul acesteia.  
La nouă ani de la adoptarea P.U.G. 2011 patrimoniul sibian a suferit intervenții private punctuale de restaurare și 
reabilitare. Conversiile funcționale care au vizat fosta zonă industrială și ansamblul spitalicesc din zona centrală nu s-
au materializat. De asemenea, cu o singură excepție (Habermann Markt) funcțiunile culturale propuse atât pe rezervele 
de teren din centru cât și cele din cadrul zonelor de urbanizare de la periferie nu s-au materializat. 
În prezent, proiectul Centrului de Spectacole și Conferințe, amplasat pe locul Teatrului National Radu Stanca, este în 
desfășurare. 
 
 

1.2.2. Economie  
Sectorul economic este susținut de mai multe sectoare: industrial, terțiar, turistic și universitar. 
Sectorul principal este cel  industrial, cu două mari zone aflate în partea de Vest și de Est a intravilanului. Fosta zonă 
industrială din proximitatea Centrului Istoric creează o ruptură în țesut și obturează relații importante (ex. Râul Cibin-
Centrul Istoric). 
Sectorul terțiar este și acesta important, orașul fiind un important centru regional unde sunt grupate numeroase 
societăți care se ocupă de prestarea de servicii în domeniul bancar, al asigurărilor de stat/private și diverse instituții 
publice. 
Zonele comerciale dezvoltate în afara UAT-lui, pe limita se Sud-Est, au reprezentat până de curând singura aglomerare 
comercială care deservea atât Muncipiul Sibiu, cât și localitățile învecinate. 
Lipsa dezvoltărilor imobiliare rezidențiale din Municipiul Sibiu a pus presiune pe localitățile limitrofe. 
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1.2.2.1. Obiective. Reglementări. Efecte P.U.G. 2011 
Obiective care au stat la baza P.U.G. 2011: 

● Profilarea și dezvoltarea Sibiului ca centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, media și educație 
superioară, de importanță regională și națională  

● Menținerea și modernizarea profilelor industrie și transporturi. 
● Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităților (industrie la nord/locuire la sud) 

și atenuarea discrepanțelor economice și sociale între cartiere. 
c. Obiectiv : Profilarea și dezvoltarea Sibiului ca centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, media și 

educație superioară, de importanță regională și națională 
a) Reglementare :  
Stabilirea unui set de măsuri în cadrul ZCP în vederea: 

 utilizării locațiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sectorul terțiar (birouri, 
instituții, servicii, comerț, expo);  

 reciclării platformelor industriale sub utilizate sau neperformante (Independența, Pim, Balanța, 
Autogării-Distribuției); 

 rezervării zonei Teatrului și Pieței Florilor pentru un centru de conferințe, congrese și spectacole; 
 extinderii și dezvoltării infrastructurii universitare în interiorul zonei centrale prin propunerea a două 

variante : conversia actualului spital județean în spații universitare, după realizarea noului spital / 
conversia suprafeței fostei unități militare de pe Calea Dumbrăvii. 

Efect ( +/- ) 
+/-  În ultimul deceniu, măsurile propuse prin PUG 2011, care vizau profilarea Sibiului ca centru de servicii, 

afaceri, cultură, comunicare, media și educație superioară au fost puse parțial în aplicare. Lipsa 
interesului public/privat în vederea conversiei zonelor cu potențial din Centrul Istoric sau dificultatea 
elaborării unor documentații PUZCP, a dus la blocarea zonelor vizate spre conversie.  

+ În acest moment, proiectul Centrului de Spectacole și Conferințe, amplasat pe locul Teatrului National 
Radu Stanca, este în desfășurare. 

b) Reglementare :  
Rezervarea suprafețelor necesare , în cadrul unor sub-UTR-uri de urbanizare amplasate în Centrului 
Economic Vest, pentru realizarea unui Complex de Târguri și Expoziții, a unui stadion municipal și a 
prelungirii traseului trenului urban. 

Efect( +/- ) 
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+/-   Asemănător punctului anterior, în ciuda rezervării suprafețelor necesare pentru realizarea unui 

Complex de Târguri și Expoziții, a unui stadion municipal și a prelungirii traseului urban, aceste 
obiective nu au fost realizate.  

+ În prezent, Primăria Municipiului Sibiu a optat pentru modernizarea Stadionului Municipal existent. 

- În ultimul deceniu, dezvoltarea de noi centre de afaceri (zone de birouri) nu s-a realizat, sectorul terțiar 
fiind momentan foarte slab reprezentat 

d. Obiectiv : Menținerea și modernizarea profilului industrial. 
a) Reglementare: 

Reglementarea în cadrul unor sub-UTR-uri de urbanizare din zonele industriale Vest și Est a :  
 extinderii și organizării parcurilor industriale existente, dozarea și distribuirea lor în teritoriu în mod 

echilibrat, luându-se în considerare poziția cartierelor cu mare densitate de locuitori și relațiile de trafic; 
 consolidării și impulsionării sectorului IMM prin rezervarea unor suprafețe dedicate dezvoltării 

infrastructurii specifice; 
 rezervării coridoarelor necesare pentru viitoare artere de legătură; 
 traseului trenului urban; 

Efect ( +/- ) 
+/-  Măsurile propuse în vederea menținerii și modernizării profilului industrial au avut rezultate parțiale, 

întrucât în lipsa unui instrument de reparcelare a zonelor introduse în intravilan, în ultimul deceniu 
dezvoltările s-au realizat greoi, sau chiar au fost abandonate, în favoarea suprafețelor inițiale destinate 
activității productive ante 2011.  

+ În ultimul deceniu au fost realizate extinderi de infrastructură rutieră în PIV. 

+ Prin Planurile Urbanistice Zonale inițiate de privați au fost rezervate terenurile necesare dezvoltării 
infrastructurii rutiere, strict pe zona reglementată. 

+/- Deși în ultimul deceniu proiectul propus prin PUG 2011 nu a fost implementat,  în acest moment 

realizarea trenului urban se află în ciclul de accesare a fondurilor europene 2021-2027. 

- Deși P.U.G. 2011 a reglementat o suprafață considerabilă pentru dezvoltarea IMM-urilor, acestea nu 
s-au dezvoltat.  

e. Obiectiv : Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităților (industrie la nord/locuire 
la sud) și atenuarea discrepanțelor economice și sociale între cartiere. 
a) Reglementare: 

Introducerea sub-UTR-urilor C, Cc și IsP în vederea diversificării structurii de activități din zonele de profil 
mono funcțional prin introducerea de centre de activități în cartierele de blocuri din sud și prin modernizarea 
/ dezvoltarea componentei rezidențiale în cartierele nordice. 

Efect ( +/- ) 

+ Măsura a contribuit la păstrarea centrelor de activități din cartierele de blocuri construite înainte de 
1990. 

- Dezvoltarea componentei rezidențiale nordice pe suprafețele post-industriale/destinate urbanizării s-a 
realizat mono funcțional. 
 

Reglementare: 
Reabilitarea cartierelor de locuințe defavorizate prin modernizarea și extinderea rețelei de dotări publice și 
utilități și prin crearea condițiilor avantajoase pentru investiții în acele zone.(Țiglari, L. Binder, Broscărie, 
Turnișor). 

Efect ( +/- ) 

+ Măsura a contribuit la atragerea dezvoltatorilor în zonele Țiglari-Lacul Binder și Turnișor.  

- Dezvoltarea exclusivă a componentei rezidențiale s-a făcut fără funcțiuni complementare necesare. 
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1.2.2.2. Concluzii ECONOMIE 
Ținta economică a P.U.G. Sibiu 2011 a fost profilarea municipiului ca centru de servicii, afaceri, comunicare, media și 
educație superioară de importanță regională și națională. 
Măsurile propuse au pus accent pe echilibrarea funcțională a municipiului și pe menținerea și modernizarea profilelor 
de activități existente.  
Publicul vizat spre a beneficia de reglementările P.U.G. 2011 a fost format din populația rezidentă, potențiala viitoare 
populație rezidentă(“Sibiu,loc de întâlnire”) oameni de afacere, turiști și studenți.  
Pentru realizarea obiectivelor, măsurile propuse au avut în vedere în primul rând amplasarea funcțiunilor în noile 
extinderi. Secundar, s-a optat pentru amplasarea lor în cadrul fostelor platforme industriale/unități militare 
dezafectate/vechiul ansamblu spitalicesc, printr-o serie de conversii, iar în cele din urmă, având în vedere rezervele 
limitate de teren aflate în interiorul zonelor construite, s-a avut în vedere propunerea de amplasare a funcțiunilor în 
locațiile centrale vacante. 
La nouă ani de la adoptarea P.U.G. 2011 măsurile care vizau creșterea economică a Municipiului Sibiu au fost puse 
parțial în aplicare.  
Noile extinderi care au fost reglementare prin sub-UTR-uri de urbanizare au fost ocupate într-un procent foarte mic, 
indiferent de tipul de funcțiune abordat. Lipsa unui instrument de reparcelare și a unor Master planuri/Planuri 
Urbanistice Zonale pe zonele introduse în intravilan, a împiedicat majoritatea inițiativelor private, fie că a fost vorba de 
zonele de urbanizare cu profil industrial, rezidențial sau servicii/comerț. 
Asemănător noilor extinderi, și zonele de restructurare/conversie au fost ocupate într-un procent mic. Majoritatea noilor 
dezvoltări din cadrul zonelor încadrate în sub-UTR-uri de restructurare au fost din sfera rezidențială. Conversiile 
funcționale ale platformelor post industriale din zona centrală, aflate în ZCP Centrul Istoric nu s-au materializat, 
disfuncțiile create prin neatingerea obiectivului accentuându-se. 
Utilizarea locațiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sectorul terțiar (birouri, instituții, servicii, 
comerț, expo) s-a realizat într-o proporție mică, singurul proiect finalizat fiind Piața Habermann amplasată în zona 
centrală, iar în desfășurare proiectul Centrului de Spectacole și Conferințe, amplasat pe locul Teatrului National Radu 
Stanca. 
 
 

1.2.3. Mobilitate 
La nivelul teritoriului, municipiul Sibiu are o accesibilitate rutieră, feroviară și aeriană ridicată. Accesibilitatea rutieră 
este asigurată prin traseul Coridorului Paneuropean IV: Nădlac – Constanța, Sibiul având realizată centură ocolitoare 
pe zona de Nord, parte din autostrada A1 dar și prin DN1 care traversează intravilanul pe direcția E-V. Aeroportul este 
localizat în partea de Vest, în legătură rutieră directă cu centrul Sibiului, iar gara feroviară principală este amplasată în 
proximitatea zonei centrale. 
 Principalele probleme de mobilitate sunt reprezentate de: 

1. Barierele topografice și antropice. Cornișa Cibinului, care prin lipsa podurilor restricționează 
legăturile pe direcția N-S iar calea ferată cu doar câteva puncte de trecere, izolează anumite 
cartiere de zona centrală. O altă disfuncție este reprezentată și de lipsa legăturii dintre cartierele 
rezidențiale aflate în partea de Sud - Sud-Est a orașului cu Zona Industrială Vest. 

2. Polarizarea funcțiunilor rezidențial/producție pe direcțiile S-E respectiv N-V și lipsa traseelor 
alternative duce la blocarea zonei centrale în diferite intervale orare. 

3. Deși orașul este bine deservit din punct de vedere al transportului public, pentru zona 
metropolitană nu s-a ajuns la un consens, rezultând astfel zone de locuire cu densitate mare care 
nu sunt deservite de transportul în comun. 

 Din punct de vedere al transportului public, orașul este bine deservit iar în zona centrală există și piste de 
biciclete însă ambele servicii nu sunt extinse și în zona metropolitană. 
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1.2.3.1. Obiective. Reglementări. Efecte P.U.G. 2011 
Obiectivul care a stat la baza P.U.G. 2011: 
f. Modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de circulație urbană. 

a) Reglementare: 
Reglementări în cadrul sub-UTR-urilor de restructurare (din cadrul UTR Ri) a modernizărilor și 
reconfigurărilor de intersecții și noduri. 

Efect ( +/- ) 
+/-  Intervențiile care vizează sistemul de circulație urbană s-au realizat preponderent în zonele construite, 

și mai puțin în zonele destinate urbanizării. 
Intersecții modernizate/reconfigurări ale unor intersecții existente: 

+ Organizarea majoritară a intersecțiilor din arealele construite prin intermediul unui sistem de sensuri 
giratorii. 

 
Dezvoltarea componentei pietonale, piațete noi: 

+ Restricționarea accesului auto în anumite părți ale Centrului Istoric și desființarea parcajelor din Piața 
Huet, Piața Mică și Piața Aurarilor. 

 
b) Reglementare: 

Propunerea de noi poduri, pasaje și pasarele. 

Efect ( +/- ) 
Propunerea a vizat realizarea a 3 pasaje denivelate cu CF, 13 poduri peste Râul Cibin și Pârâul 
Rossbach, și 8 pasarele pietonale peste Râul Cibin și peste CF. În ultimul deceniu s-au realizat: 

+ Două pasaje denivelate cu calea ferată care leagă centrul de vestul Sibiului (zona de urbanizare 
propusă prin PUG 2011 în vederea dezvoltării componentei rezidențiale din vestul orașului) 

+ Un pod peste Cibin care leagă Cartierul Terezian de zona centrală și lărgirea podului existent peste 
Cibin care leagă Piața Cibin de Cartierul Terezian. 

+ Un pod peste Pârâul Rossbach care leagă Cartierul Veteranilor din extremitatea nordică a intravilanului 
cu restul cartierelor din sudul acestuia. 

 
c) Reglementare: 

Realiniere de străzi cu scopul de a lărgi ampriza stradală și de a mări capacitatea de trafic a arterelor 
importante. 

Efect ( +/- ) 
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+ În acest moment unul dintre cele mai problematice accese în Sibiu, și anume Calea Cisnădiei,  care 
face legătura dintre Sibiu și Cisnădie, este în curs de modernizare, vizându-se lărgirea amprizei 
drumului în vederea preluării fluxului auto generat de cartierele peri-urbane.  

+ Modernizarea în curs a Căii Dumbrăvii, importantă arteră sudică ce face legătura între UAT Sibiu și 
UAT Rășinari, în urma realinierii fronturilor propuse prin PUG 2011(sub-UTR RrM)  . 

+ Demararea intenției de modernizare a unei importante artere de circulație care face legătura între 
vestul zonei construite a Municipiului Sibiu și autostrada A1.  

 
d) Reglementare: 

Străpungeri de străzi, prelungirea și modernizarea unor trasee existente. 

Efect ( +/- ) 

+ Modernizarea în curs a drumului peste Câmpșor pentru conectarea directă a cartierelor Turnișor și 
Ștrand. 

 
e) Reglementare: 

Străzi noi. (legături regionale, intercomunale,  rețele de străzi în zone de extindere, rețele de străzi 
colectoare sau de folosință locală în zonele de restructurare) 

Efect ( +/- ) 

+ Rezervarea fâșiilor de teren necesare realizării de artere principale în vederea accesibilizării zonelor 
de urbanizare propuse în nordul, vestul și estul municipiului. 

+ În acest moment se află în lucru un proiect care vizează o serie de noi drumuri ce vor face legătura pe 
direcție N-S între Șoseaua Alba Iulia și artera Calea Șurii Mici, creând accese pentru zona de 
urbanizare prevăzută de PUG 2011 între aceste două artere.(industrie/servicii, spații verzi, locuire) 

+ În prezent a fost demarat proiectul tronsonului de centură sudică. 

- O mare parte din drumurile propuse prin PUG 2011, din varii motive, nu s-au realizat. 
 

f) Reglementare: 
Rețea de piste pentru biciclete și pietoni. 

Efect ( +/- ) 

+ În ultimii ani a fost realizată o pistă de biciclete între Sibiu și Cisnădie. 

+ În acest moment este în lucru un coridor pentru biciclete care leagă cartierul Ștrand de parcul Sub 
Arini  și centrul orașului. 

+ În lucru se află și un traseu pentru biciclete pe malul Cibinului, împreună cu un centru de închirieri. 
 

g) Reglementare: 
Reglementarea în cadrul sub-UTR-urilor Tf și TFu a traseului trenului urban pe teritoriul administrativ Sibiu. 

Efect ( +/- ) 

+ Rezervarea pe traseul trenului urban propus a suprafețelor de teren necesare realizării acestuia. 

+ Deși în ultimul deceniu proiectul de tren urban propus prin PUG 2011 nu a fost implementat, în acest 
moment proiectul se află în ciclul de accesare a fondurilor europene 2021-2027. 
 

h) Reglementare: 
Reglementarea locațiilor pentru parcaje publice de mare capacitate. 

Efect ( +/- ) 

+ Se află în lucru o serie de parcaje: 
■ Parcare supraterană în cartierul de locuințe colective Hipodrom din sudul orașului. 
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■ Parcare subterană în Piața Gării. 
■ Parcare supraterană în Piața agroalimentară Cibin. 
■ Parcare supraetajată în Piața Vasile Aaron care va deservi locuințele colective din S-E 

Municipiului 
■ Suplimentarea cu locuri de parcare în toate cartierele și pe străzile care vor fi supuse în 

această perioadă reabilitării. 

1.2.3.2. Concluzii MOBILITATE 
Ținta mobilității P.U.G. Sibiu 2011 a fost modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de circulație urbană. 
Măsurile propuse au pus accent pe modernizarea și reconfigurarea intersecțiilor, a nodurilor, propunerea de noi poduri, 
pasaje și pasarele, realinierea aliniamentului bulevardelor principale pentru o viitoare modificare a profilului stradal, 
crearea de noi străzi, a unei rețele de piste pentru biciclete, realizarea unor parcaje publice de mare capacitate, și 
realizarea trenului urban. 
Publicul vizat spre a beneficia de reglementările P.U.G. 2011 a fost format din populația rezidentă cât și de populația 
tranzitată (inclusiv turiștii). 
În perioada 2011-2019, măsurile care vizau îmbunătățirea mobilității Municipiului Sibiu au fost puse parțial în aplicare. 
Pentru realizarea obiectivelor, măsurile propuse au avut în vedere în mod egal modernizarea străzilor, a intersecțiilor 
existente, completându-le cu o rețea de piste de biciclete, dar și realizarea de noi străzi, realizarea trenului urban, a 
unor noi poduri, pasaje, și pasarele. 
Intervențiile din perioada 2011-2019 care au vizat sistemul de circulație s-au realizat majoritar în zonele construite, 
zonele destinate urbanizării căpătând un procent foarte mic de străzi noi. 
În această perioadă disfuncțiile majore de la nivelul circulației nu au fost remediate, întrucât majoritatea proiectelor 
prioritare stabilite prin P.U.G. 2011 abia recent au fost demarate.  
 

1.2.4. Zone Protejate 

 

1.2.4.1 Obiective. Reglementări. Efecte P.U.G. 2011 
Principala zonă construită protejată a orașului Sibiu este Centrul Istoric. Aceasta este reprezentată de ansamblul 
fortificațiilor orașului medieval, dar și de numeroasele monumente din secolul XIX care se găsesc în afara fortificațiilor.  
Zonele construite protejate formate din centrele localităților sau din ansamblurile bisericilor evanghelice / ortodoxe 
există în aproape fiecare comună/oraș din jurul Sibiului și împreună cu acesta pot forma un sistem de turism cultural 
valoros și divers. 
În cadrul orașului sunt prezente și arii naturale protejate precum Parcul Dumbrava Sibiului, care se leagă de centrul 
orașului prin Parcul Sub Arini. Pe lângă această zonă se regăsește și Dealul Gușterița în partea de nord a orașului, 
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care reprezintă o valoare din punct de vedere peisagistic, un punct cu potențial de dezvoltare a unei zone panoramice 
asupra orașului și asupra Carpaților Meridionali. 
Regăsim încă trei zone naturale cu vegetație valoroasă, propuse ca zone protejate dar neimplementate: Valea 
Fărmădoala, malurile râului Cibin în amonte și zona aflată la nord de oraș, în extravilan. În prezent, zonele menționate 
au potențial pentru dezvoltarea unor axe turistice majore. 
Obiective care au stat la baza P.U.G. 2011: 

● Protecția și conservarea zonelor naturale în sensul menținerii biodiversității și valorificării durabile a 
resurselor naturale. 

● Valorificarea, conservarea și protejarea fondului construit valoros și a peisajului cultural ca factor al 
dezvoltării și al identității teritoriale. 

● Gestiunea eficientă a resursei de teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen lung și pentru 
evoluții imprevizibile. 

● Protejarea habitatelor naturale valoroase și a cadrului natural. 
● Protejarea și valorificarea potențialelor culturale și de mediu pentru creșterea atractivității orașului pentru 

turism și îmbunătățirea calității vieții. 
● Reducerea emisiilor și a factorilor de poluare, precum și prevenirea riscurilor alunecărilor de teren și ale 

efectelor inundațiilor. 
g. Obiectiv : Protecția și conservarea zonelor naturale în sensul menținerii biodiversității și valorificării 

durabile a resurselor naturale. 
a) Reglementare: 

Protejarea habitatelor naturale valoroase prezente lunca Pârâului Ruscior, Valea Fărmădoalei, Lunca 
Măcelarilor și realizarea de coridoare verzi în lungul cursurilor de apă, reglementate în cadrul sub-UTR-urilor 
Ve și Va. 

Efect ( +/- ) 

+ Măsura propusă a dus la conservarea habitatelor naturale vizate spre protejare de reglementările PUG 
2011. 

h. Obiectiv : Valorificarea, conservarea și protejarea fondului construit valoros și a peisajului cultural ca 
factor al dezvoltării și al identității teritoriale. 
a) Reglementare: 

Instituirea statului de Zonă Protejată pentru arealele construite valoroase din punct de vedere cultural, istoric, 
arhitectural, peisagistic. 

Efect ( +/- ) 

+ Măsura propusă a contribuit la conservarea arealelor construite valoroase. 

- În lipsa elaborării documentațiilor de tip PUZCP, zonele construite protejate(atât zonele cu specific 
medieval, cât și zonele fost industriale dedicate reconversiei) au suferit o stagnare a dezvoltării.  
 

b) Reglementare: 
Protejarea structurilor rurale valoroase/peisajului cultural (Gușterița, Turnișor) prin intermediul sub-UTR-
urilor L1r, L1p și UL1 care impun un parcelar și a unui fond construit care să se integreze în specificul zonei. 

Efect ( +/- ) 

+ Măsura propusă a contribuit la integrarea noilor construcții în specificul zonei.  
 

c) Reglementare: 
Protejarea siluetei orașului ca imagine identitară, păstrarea coridoarelor vizuale valoroase spre cadrul 
natural. 

Efect ( +/- ) 

+ Limitarea regimului de înălțime a contribuit la păstrarea coridoarelor vizuale valoroase spre cadrul 
natural. 

i. Obiectiv : Gestiunea eficientă a resursei de teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen lung 
și pentru evoluții imprevizibile. 
a) Reglementare: 
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Introducerea în intravilan (Nord-Vest) a unei suprafețe substanțiale de teren pentru investiții pe termen lung. 
Funcțiunile majoritare propuse în zonele de urbanizare sunt de locuire (+complementare), servicii și 
producție. 

Efect ( +/- ) 

- Deși au fost introduse suprafețele necesare extinderii orașului care au vizat completarea funcțiunilor 
existente (locuire, servicii, producție), lipsa unui instrument de reparcelare împreună cu lipsa elaborării 
de master planuri în vederea viabilizării acestor zone de urbanizare, a dus la migrarea majoritară a 
dezvoltatorilor imobiliari în UAT-urile vecine, sutele de hectare introduse acum un deceniu în intravilan 
rămânând neconstruite. 

b) Reglementare: 
Extinderea etapizată a zonelor propuse spre urbanizare și stabilirea obligativității elaborării de documentații 
de tip PUD/PUZ/master plan în vederea dezvoltării zonelor introduse în intravilan. 

Efect ( +/- ) 

- Asemănător punctului anterior, în lipsa unor master planuri și a unor instrumente de reparcelare și 
expropriere, etapizarea propusă în PUG 2011 este una rigidă și nu beneficiază de suportul necesar 
pentru a fi implementată. 

 
c) Reglementare: 

Stabilirea limitei intravilanului în lungul unor repere topografice și cadastrale pentru reducerea necesității de 
ajustare ulterioară. 

Efect ( +/- ) 

- Neconcordanțele dintre parcelar și intravilanul propus prin PUG 2011 au îngreunat elaborarea 
documentațiilor de urbanism care se află pe limita intravilanului.  

j. Obiectiv : Protejarea habitatelor naturale valoroase și a cadrului natural. 
a) Reglementare:  

Păstrarea zonelor de habitat în extravilan. 

Efect ( +/- ) 

+ Măsura propusă a avut ca efect conservarea zonelor de habitat din extravilan. 
 

b) Reglementare:  
Realizarea unei rețele de trasee ciclo-turistice în oraș și în jurul orașului. 

Efect ( +/- ) 
+/- Chiar daca sunt subdimensionate, traseele velo din oraș sunt integrate în cadrul principalelor bulevarde.  

+ În ultimii ani a fost realizată o pistă de biciclete între Sibiu și Cisnădie. 

+ În acest moment se află în lucru: 
 un coridor pentru biciclete care leagă cartierul Ștrand de parcul Sub Arini  și centrul orașului; 
  un traseu pentru biciclete pe malul Cibinului, împreună cu un centru de închirieri; 
 un proiect în lucru care vizează crearea unui traseu cicloturistic pe Dealurile Gușteriței. 

k. Obiectiv : Protejarea și valorificarea potențialelor culturale și de mediu pentru creșterea atractivității 
orașului pentru turism și îmbunătățirea calității vieții. 
a) Reglementare : 

 Extinderea măsurilor de reabilitare a Centrului Istoric asupra Orașului de Jos, deblocarea legăturilor între 
Orașul de Jos și cartierele nordice ale orașului prin conversia centurii industriale de pe malurile Cibinului, 
conservarea componentei rezidențiale în Orașul de Jos, ca particularitate culturală și ca factor de echilibru 
funcțional la nivelul zonei centrale. 

Efect ( +/- ) 

+ Măsura a dus la conservarea componentei culturale a Orașului de Jos. 
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- În lipsa elaborării unui PUZCP pe fosta zonă industrială din proximitatea centrului istoric, conversia 
ansamblului industrial nu s-a materializat, acesta rămânând în continuare o barieră fizică între zona 
centrală și cartierele nordice. 

 
b) Reglementare :  

Optimizarea rețelei de spații publice prin reabilitarea celor existente în afara centrului istoric și prin extinderea 
rețelei în interiorul și exteriorul orașului. Realizarea unei rețele de spații verzi interconectate și păstrarea de 
coridoare verzi de legătură cu zonele naturale din exterior, extinderea rețelei de trasee ciclo-turistice în zona 
periurbană.  

Efect ( +/- ) 

+ Restricționarea accesului auto în anumite părți ale Centrului Istoric și desființarea parcajelor din Piața 
Huet, Piața mică și Piața Aurarilor. 

- Rețeaua de spații verzi interconectate propusă în PUG 2011 nu s-a materializat, acele terenuri fiind în 
proprietate privată. 

+ Coridoarele verzi existente la momentul elaborării PUG 2011 au fost păstrate. 

+ În acest moment se află în lucru: 
 un coridor pentru biciclete care leagă cartierul Ștrand de parcul Sub Arini  și centrul orașului; 
  un traseu pentru biciclete pe malul Cibinului, împreună cu un centru de închirieri; 
 un proiect în lucru care vizează crearea unui traseu cicloturistic pe Dealurile Gușteriței. 

 
c) Reglementare :  

Protejarea cartierelor rezidențiale tradiționale aflate în afara zonei centrale. 

Efect ( +/- ) 

+ Măsura propusă a contribuit la protejarea cartierelor din proximitatea centrului istoric și integrarea noilor 
construcții în specificul zonei. 

 
l. Obiectiv : Reducerea emisiilor și a factorilor de poluare, precum și prevenirea riscurilor alunecărilor de 

teren și ale efectelor inundațiilor. 
a) Reglementare :  

Limitarea regimului de ocupare cu construcții a zonelor care prezintă riscuri naturale. 

Efect ( +/- ) 

+ Evitarea producerii accidentelor cauzate de vulnerabilitățile terenului (alunecări de teren, zone 
inundabile). 

 
b) Reglementare :  

Înființarea de centuri vegetale de protecție (sub-UTR P și sub-UTR Va/UVa) între sursele de emisii (centura 
ocolitoare, zonele industriale, aeroport) și cartierele de locuințe. 

Efect ( +/- ) 

- Deși propuse în cadrul reglementărilor PUG 2011, centurile vegetale de protecție între sursele de 
emisie și carierele de locuințe nu au fost realizate. 

1.2.4.2. Concluzii ZONE PROTEJATE 
Țintele P.U.G. Sibiu 2011 cu privire la zonele protejate au avut în vedere protejarea și conservarea atât a zonelor 
construite valoroase cât și a zonelor naturale/a resursei de teren. 
Măsurile propuse au pus accent pe protejarea habitatelor naturale valoroase prezente în luncile râurilor, reducerea 
emisiilor și a factorilor de poluare, limitarea regimului construire în zonele cu riscuri naturale, și extinderea etapizată a 
zonelor propuse spre urbanizare. De asemenea, s-a pus accent și pe protejarea siluetei orașului ca imagine identitară, 
menținerea structurilor rurale valoroase și a peisajului cultural al satelor asimilate în interiorului orașului de-a lungul 
timpului.  
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Publicul vizat spre a beneficia de reglementările P.U.G. 2011 a fost format atât din actuala populație rezidentă cât și 
de cea viitoare. 
În ultimul deceniu, măsurile care vizau zonele protejate din cadrul Municipiului Sibiu au fost puse parțial în aplicare.  
Conservarea atât a cadrelor naturale/construite valoroase au fost realizate, întrucât acest lucru nu a implicat măsuri 
active, reglementarea în cadrul P.U.G.2011 fiind suficientă pentru menținerea/înghețarea elementelor valoroase. 
Măsurile care au avut intenția de a controla extinderea cadrului construit în noile zone introduse în intravilan prin P.U.G. 
2011, nu au funcționat, sutele de hectare scoase din extravilan, rămânând într-un procent foarte mare neutilizate. 
De asemenea, protejarea fondului construit cu caracter industrial din imediata vecinătate a Centrului Istoric prin 
intermediul unor conversii funcționale, nu a fost realizată, acesta rămânând în continuare o barieră fizică între cartierele 
nord-vestice și Centru, starea lui degradându-se în continuare. 
Privind reducerea emisiilor și a factorilor de poluare, propunerea prin PUG a centurilor vegetale de protecție în lungul 
surselor de emisie nu a fost realizată. 
 
 

1.2.5. Spații verzi 
Principalele trasee de promenadă/ petrecere a timpului în aer liber din interiorul orașului Sibiu sunt localizate în 
Pădurea Dumbrava și în Parcul Sub Arini. Amenajarea în curs a Lacului Binder și a unui parc în cartierul Tilișca, 
intervenții de importanță orășenească, vor crea spații verzi în zonele nedeservite ale orașului. 
Amenajarea în curs a luncii Cibinului va oferi un spațiu verde liniar în proximitatea centrului. 
Pădurea Gușterița oferă un punct important de belvedere, însă lipsa amenajărilor și terenul accidentat, nu o fac 
atractivă pentru marea masă, singurii utilizatori făcând parte din categoria bicicliștilor, motocicliștilor  și grupelor tinere 
de vârstă. 
Zonele de agrement importante se află în imediata apropiere a Sibiului: Pădurea Cisnădioarei, Valea Argintului, 
Păltiniș, zona Tocile (Sadu), Curmătura(Rășinari) . Deși aceste zone sunt ușor accesibile din Sibiu, municipiul are 
nevoie să își dezvolte o rețea de spații verzi, care să deservească locuitorii la distanțe de mers pe jos față de locuințele 
acestora, în special în zonele de extindere rezidențiale unde deocamdată există și teren disponibil. 
De asemenea, este importantă păstrarea și îmbunătățirea zonelor verzi în cartierele existente deoarece nu există alte 
posibilități de extindere. 

 

1.2.5.1 Obiective. Reglementări. Efecte P.U.G. 2011 
Obiective care au stat la baza P.U.G. 2011: 

● Satisfacerea necesarului de spații verzi raportat la numărul de locuitori (26 mp/locuitor) 
● Protejarea și reabilitarea spațiilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă. 

m. Obiectiv : Satisfacerea necesarului de spații verzi raportat la numărul de locuitori (26 mp/locuitor) 
a) Reglementare :  

Înființarea de parcuri de importanță orășenească, dotări de agrement și alte spații publice cu caracter verde 
(Parcul de Vest, Parcul de Est,  albia Cibinului, Valea Săpunului). 

Efect ( +/- ) 
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+ Proiectele în lucru pentru reabilitarea și suplimentarea zonelor verzi în interiorul orașului vizează: 
 Amenajarea Lacului lui Binder 
 Crearea unui parc în S-V municipiului (Cartierul Tilișca) 
 Reabilitarea parcului Sub Arini 
 Modernizarea parcului din Piața Cluj (Cartierul terezian) 
 Amenajarea unei zone de agrement și sport lângă Piața Obor (în nordul municipiului) 

 

- Deși pentru creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor, au fost propuse suprafețe în cadrul 
reglementărilor P.U.G. 2011, în lipsa exproprierilor necesare pentru realizarea de noi parcuri/zone verzi 
publice acestea nu s-au materializat. 

 
b) Reglementare :  

Reabilitarea suprafețelor libere din cartierele de locuințe, recuperarea și amenajarea suprafețelor reziduale. 

Efect ( +/- ) 
+/- Majoritatea suprafețelor reabilitate din cadrul cartierelor de locuințe au fost cele din categoria parcajelor, 

spațiile destinate utilizării în scop recreativ aflându-se pe plan secundar.  
c) Reglementare :  

Asigurarea terenului necesar înființării de spații verzi publice prin intermediul obligativității operațiunilor de 
reparcelare în zonele de restructurare/urbanizare. 

Efect ( +/- ) 

- Deși propuse în cadrul reglementărilor PUG 2011, în lipsa unor PUZ-uri/Master planuri pe zonele de 
restructurare/urbanizare, spațiile verzi publice nu s-au materializat. 

n. Obiectiv : Protejarea și reabilitarea spațiilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă. 
a) Reglementare :  

Delimitarea spațiilor verzi din cartiere, protejarea și amenajarea spațiilor libere virane ca spații verzi.  

Efect ( +/- ) 
+/- Spațiile verzi  (din interiorul cartierelor de locuire colectivă) existente în momentul elaborării PUG 2011 

au fost păstrate, însă acestea nu au fost extinse/completate. 
 

b) Reglementare :  
Reabilitarea centrelor de cartier cu prevederea unui procent semnificativ de spații verzi publice. 

Efect ( +/- ) 
+/- Forma în care se aflau centrele de cartier nu a suferit modificări. 

c) Reglementare :  
Extinderea parcelărilor pentru grădini private la periferia cartierelor, ca suplimentare a spațiilor verzi publice. 

Efect ( +/- ) 
+/-  În ultimul deceniu nu au fost amenajate grădini private, pe suprafețele destinate acestei funcțiuni având 

tendința să apară locuințe informale. 

1.2.5.2. Concluzii SPAȚII VERZI 
Ținta P.U.G. Sibiu 2011 cu privire la spațiile verzi a avut în vedere asigurarea necesarului de spații verzi raportat la 
populația municipiului. 
Măsurile propuse în vederea atingerii obiectivului au vizat înființarea de noi parcuri în vederea suplimentării zonelor 
verzi din interiorul orașului și reabilitarea suprafețelor libere din cadrul cartierelor. 
Publicul vizat spre a beneficia de reglementările P.U.G. 2011 a fost format atât din actuala populație rezidentă cât și 
de generațiile viitoare. 
În perioada 2011-2019, măsurile luate în vederea asigurării necesarului de spații verzi a Municipiului Sibiu au fost puse 
în aplicare într-un procent foarte mic. 
Astfel, spațiile verzi existente în momentul elaborării P.U.G. 2011 au fost păstrate și reabilitate, însă până de curând, 
nu a fost pusă problema suplimentării acestora, deși reglementările P.U.G. 2011 prevedeau pe plan suprafețele 
destinate exproprierilor.  
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În prezent au fost demarate o serie de proiecte care vor avea ca efect creșterea numărului de metri pătrați pe cap de 
locuitor, însă va mai fi nevoie de multe astfel de inițiative pentru a ajunge la 26 mp spațiu verde/locuitor. 
 
 

1.2.6.Echipamente Publice 

 

1.2.6.1 Obiective. Reglementări. Efecte P.U.G. 2011 
Sibiul este bine deservit de echipamente publice de importanță municipală sau județeană, acestea fiind concentrate în 
principal în zona centrală sau pe Axa Centru-Pădurea Dumbrava. 
Zonele pentru cazare sunt concentrate în special în centrul istoric sau în vecinătatea acestuia. Se conturează astfel 
axa Centru - Pădurea Dumbrava – Păltiniș (stațiune importantă și de interes național, dar cu o promovare deficitară și 
cu infrastructura subdezvoltată proporțional cu cerințele turistice). 
Noile zone de agrement importante sunt prevăzute sau ar putea să se dezvolte în special în sudul orașului. 
Agroturismul este bine dezvoltat în toată Mărginimea Sibiului. 
În cartierele dezvoltate după anii 2000, atât pe teritoriul Sibiului cât și în împrejurimi, nu au fost dezvoltate echipamente 
publice, fapt ce a pus presiune pe cele existente construite înainte de 1990. Această situație a generat probleme de 
trafic la orele de vârf dinspre periferie spre centru și invers. 
Obiective care au stat la baza P.U.G. 2011: 

● Reabilitarea și asigurarea calității locuirii în cartierele constituite. 
● Asigurarea necesarului de suprafețe pentru locuințe noi, cu prioritate în zone aflate în proximitatea orașului și 

în vecinătatea unor elemente naturale cu potențial de agrement. 
● Asigurarea unor condiții echilibrate de configurare a noilor zone de locuințe (densitate, dotări, infrastructură, 

tipologii). 
 

 
o. Obiectiv : Reabilitarea și asigurarea calității locuirii în cartierele constituite. 

a) Reglementare :  
Evitarea supra densificării cartierelor de locuințe colective prin interzicea construirii de locuințe noi sau 
mansardarea celor existente în cartierele cu ansambluri de locuințe colective realizate înainte de 1990 (sub-
UTR Lcd, Lci) 

Efect ( +/- ) 

+ Reglementarea a protejat suprafețele libere din ansamblurile de locuințe colective realizate înainte de 
1990 și a stopat mansardările realizate înaintea adoptării PUG 2011. 

 
b) Reglementare :  

Protejarea zonelor construite valoroase în interiorul/exteriorul Centrului Istoric. 

Efect ( +/- ) 
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+ Diversificarea sub-UTR-urilor prin intermediul indicatorilor și caracteristicilor diferențiate în funcție de 
specificul arealului construit a protejat atât zonele construite din interiorul Centrului Istoric, cât și pe 
cele din afara acestuia. 

 
c) Reglementare :  

Dezvoltarea și extinderea centrelor de cartier și a rețelei de spații publice și verzi din cartiere, alături de 
extinderea rețelei de dotări publice aferente zonelor rezidențiale. 

Efect ( +/- ) 
+/-  Centrele de cartier și-au păstrat configurația și structura funcțională. 

 
d) Reglementare :  

Propunerea de traversări ale căii ferate și albiei râului Cibin în vederea unei mai bune conectări a cartierelor 
nordice și estice la zona centrală. 

Efect ( +/- ) 
+/-  Dintr-un total de 11 propuneri care vizează N-E intravilanului , în ultimul deceniu s-au realizat patru 

traversări ale căii ferate/albiei râului Cibin, îmbunătățindu-se parțial conectivitatea dintre cartierele 
nordice/estice și zona centrală. 

e) Reglementare :  
Consolidarea și extinderea echilibrată a sateliților cu caracter rezidențial (Viile Sibiului, Gușterița). 

Efect ( +/- ) 
+/-  Asemănător tuturor zonelor de urbanizare, sateliților cu caracter rezidențial   le-a fost dificil să atragă 

dezvoltatori, mare parte din zonele introduse în sub-UTR- urile de urbanizare rămânând neconstruite.  
 
p. Obiectiv : Asigurarea necesarului de suprafețe pentru locuințe noi, cu prioritate în zone aflate în 

proximitatea orașului și în vecinătatea unor elemente naturale cu potențial de agrement. 
a) Reglementare :  

Desemnarea unor zone de extindere a orașului cu destinație predominant rezidențială în Nord, Sud și Vest. 
(la nord de Centrul Economic Vest, zona Câmpșor, sudul cartierului Turnișor, în nordul și sudul cartierului 
Gușterița) 

Efect ( +/- ) 
+/-  În lipsa unui instrument de reparcelare care să poată fi aplicat în zonele de urbanizare, dezvoltările 

imobiliare au fost minime, extinderile prevăzute în PUG 2011 nematerializându-se.  
b) Reglementare :  

Desemnarea unor zone mixte pe suprafețele restructurabile din proximitatea centrului orașului. 

Efect ( +/- ) 
+/-  Suprafețele destinate restructurării din cadrul fostei centuri industriale aflate în proximitatea Centrului 

Istoric nu au fost convertite funcțional, fondul construit aflându-se într-o continuă degradare. 
c) Reglementare :  

Densificarea parcelelor riverane principalelor bulevarde prin reglementarea unui profil funcțional mixt și prin 
creșterea indicatorilor de utilizare (POT,CUT) în paralel cu măsuri de realiniere a fronturilor și de 
modernizare a profilelor stradale. 

Efect ( +/- ) 

+ Densificarea parcelarului riveran principalelor bulevarde a dus la o utilizare mai eficientă a terenului iar 
retragerile suplimentare (3m față de poziția inițială a clădirii) vor permite modificarea în viitor a amprizei 
bulevardelor, astfel încât acestea vor putea asimila fluxul auto/pietonal/velo aflat în creștere.  

+/- Neprecizarea profilelor stradale în urma retragerilor de la aliniamentul inițial. 

 
q. Obiectiv : Asigurarea unor condiții echilibrate de configurare a noilor zone de locuințe (densitate, dotări, 

infrastructură, tipologii). 
a) Reglementare :  
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Configurarea noilor cartiere în acord cu principiile unei dezvoltări durabile, rezervarea culoarelor majore de 
infrastructură, asigurarea și localizarea necesarului de dotări și spații verzi. 

Efect ( +/- ) 
+/-  Chiar dacă au fost rezervate suprafețele aferente culoarelor majore de infrastructură, suprafețele 

rezervate pentru dotări și spații verzi sunt rezervate într-un procent mult mai mic,  
 

b) Reglementare :  
Delimitarea unor zone prioritare de intervenție și condiționarea dezvoltării prin elaborarea PUZ, rezervarea 
unor suprafețe pentru funcțiuni cheie și ocuparea lor pe baza unei analize cost-beneficiu și etapizarea 
consumului de resurse funciare. 

Efect ( +/- ) 
+/-  Chiar dacă în cadrul Memoriului PUG 2011 au fost trecute o serie de elemente de planificare prioritare 

ca: 

 PUZCP Centrul Istoric; 

 PUZCP pentru alte Zone construite Protejate; 

 Întocmirea documentației științifice pentru instituirea Ariilor Naturale Protejate; 

 Planuri directoare/PUZ pentru regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe 
colective realizate înainte de 1990; 

 PUZ Tren Urban; 

 Studii de fezabilitate și documentații tehnice pentru nodurile de infrastructură 
importante. 

Acestea nu s-au materializat. 

1.2.6.2. Concluzii ECHIPAMENTE PUBLICE 
PUG 2011 propune menținerea cartierelor rezidențiale existente și asigurarea necesarului de suprafețe pentru noi 
locuințe, împreună cu dotările complementare în zonele noi de urbanizare. 
Măsurile propuse în vederea atingerii obiectivelor au vizat evitarea supra densificării cartierelor construite înainte de 
1990, extinderea echilibrată a componentei rezidențiale în Nord, Sud și Vest. 
Publicul vizat spre a beneficia de reglementările P.U.G. 2011 a fost format atât din actuala populație rezidentă cât și 
de cea viitoare. 
Cartierele existente în momentul elaborării P.U.G. 2011 au fost păstrate în aceeași formă morfologică și funcțională, 
însă cartierele propuse, asemănătoare tuturor zonelor de urbanizare, nu au fost dezvoltate. 
De asemenea, elementele prioritare menționate de P.U.G. 2011  nu s-au materializat. 
 
 

CAPITOLUL 2 
SINTEZA IMPLEMENTĂRII P.U.G. 2011 
Prin suita de reglementări propuse, Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu aprobat în anul 2011, a avut rolul 
de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Acesta și-a propus să rezolve problemele cu care orașul se confrunta în acel 
moment și să dimensioneze toate intervențiile în funcție de evoluția estimată a populației. 
Privind retrospectiv, P.U.G. 2011 a fost unul ambițios, întrucât a impus o serie de reglementări prin care suprafața 
intravilanului s-a mărit considerabil, permițând unor noi areale să fie urbanizate fie de funcțiunea rezidențială, fie de 
cea industrială, de noi servicii, comerț sau spații verzi. Fostele platforme industriale au fost vizate spre conversii 
funcționale, iar intenția pentru zonele construite a fost de a le conserva și proteja. 
Legăturile dintre toate cele trei zone (existente, de conversie și de urbanizare) au fost prevăzute a se moderniza și 
extinde, precum și de a crea noi căi de comunicații atât între cele trei tipologii de zone, cât și între municipiu și localitățile 
din imediata vecinătate. 
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Dacă intervențiile în zonele construite s-au putut realiza, nefiind nevoie de reorganizarea parcelarului, în zonele noi 
introduse în intravilan, unde parcelarul încă era/este unul agricol, condiția reconfigurării parcelarului a fost obligatorie 
pentru dezvoltarea de noi activități. Însă, lipsa unui instrument de reparcelare combinată cu inițiativa exclusiv privată a 
dezvoltatorilor de funcțiuni rezidențiale/ industriale/servicii și cu lipsa unor Master planuri /Planuri Urbanistice Zonale 
elaborate de administrația publică locală, a dus la urbanizarea unui procent foarte mic din suprafața introdusă în 
intravilan. 
Mare parte din investițiile pe care le-ar fi putut absorbi în ultimul deceniu Municipiul Sibiu, s-au dezvoltat în localitățile 
limitrofe, ca Șelimbăr și Cisnădie, această pierdere ducând la o serie de alte probleme ca presiunea pusă pe arterele 
care fac legătura între aceste localități și municipiu sau capacitatea depășită a echipamentelor publice din Sibiu, 
întrucât acestea nu au fost dezvoltate în zonele periurbane unde s-au realizat o mare parte din dezvoltările imobiliare 
în perioada 2011-2020. 
Nici fostele platforme industriale nu au fost convertite funcțional, acestea aflându-se într-o stare avansată de 
degradare, sau fiind direct demolate pentru a face loc dezvoltărilor imobiliare din sfera rezidențială (fostul Complex 
Industrial Balanța actual complex rezidențial). 
Utilizarea locațiilor centrale vacante pentru dezvoltarea unor noi funcțiuni s-a realizat într-un procent extrem de mic, fie 
că a fost vorba de funcțiuni culturale sau economice. 
Rezolvarea problemelor de mobilitate s-au bazat mai mult pe modernizarea arterelor de circulație existente, prin măsuri 
ca implementarea unui sistem de sensuri giratorii sau  lărgirea amprizelor marilor bulevarde, și mai puțin pe 
completarea sistemului rutier/pietonal/velo prin adăugarea unor noi artere de circulații.  
Suprafața spațiilor verzi nu s-a modificat / nu a crescut, întrucât completarea până la atingerea necesarului de 26 
mp/loc s-a propus a fi realizată prin cedări din zonele de urbanizare și nu prin exproprieri, ceea ce a dus la un blocaj 
și în aceasta zonă. Au fost realizate însă reabilitările spațiilor comune în majoritatea cartierelor de blocuri, ceea ce a 
dus la accesul facil la spații verzi și parcări. 
 În domeniul echipamentelor publice investițiile au constat în special în renovări și reabilitări ale construcțiilor existente, 
fiind puține exemple de echipamente noi. 
 
 

CAPITOLUL 3 
RAPORTAREA LA OBIECTIVELE STRATEGICE DE 
DEZVOLTARE A MUN. SIBIU 
Principalele intervenții propuse în cadrul documentelor strategice de planificare urbană ulterioare aprobării P.U.G. 2011 
- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (2017), Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice (2017), Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană (2017), Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (2014) – care au vizat cele șase 
paliere analizate au pus accent pe: 

3.1.1. Cultură:  
 Restaurarea și reabilitarea patrimoniului construit; 

 Reorganizarea unor străzi și piațete urbane cu prioritate pentru pietoni, în perimetrul zonei istorice; 

 Conectarea Centrul Istoric cu cartierele nordice; 

 Utilizarea transportului public în scop turistic și implementarea unei politici de parcare turistică; 

 Diversificarea posibilităților prin care se accesează, produce și utilizează conținutul cultural. 

3.1.2. Economie: 
 Dezvoltarea infrastructurii destinate mediului economic; 

 Încurajarea antreprenoriatului în sectorul industriilor creative, cu accent pe domeniul IT&C; 

 Creșterea accesibilității externe a orașului; 

 Realizarea zonei metropolitane; 

 Atragerea și menținerea resurselor umane cu o pregătire adecvată domeniului, prin creșterea calității vieții pe 
care o oferă Municipiul Sibiu; 
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3.1.3. Mobilitate: 
 Optimizarea sistemului de transport în comun; 

 Promovarea transportului alternativ prin extinderea infrastructurii de piste de biciclete și prin crearea de 
poduri/pasaje pentru deplasări nemotorizate; 

 Reabilitarea rețelei de străzi și suplimentarea acesteia în vederea fluidizării traficului; 

 Realizarea de conexiuni rutiere între rețeaua rutieră a Municipiului Sibiu și cea a localităților Șelimbăr și 
Cisnădie; 

 Construcția de poduri peste bariere naturale și antropice pentru îmbunătățirea legăturii cartierelor cu centrul 
istoric; 

 Introducerea transportului electric – tren urban; 

 Implementarea sistemului de tip Park&Ride; 

 Organizarea unor puncte intermodale la limita zonei centrale; 

 Crearea de trasee pietonale/velo pentru activități recreative în lungul principalelor elemente de cadru natural; 

 Reorganizarea unor străzi și piațete urbane cu prioritate pentru pietoni, în perimetrul zonei istorice. 

3.1.4. Zone protejate: 
 Restaurarea și reabilitarea patrimoniului construit; 

 Elaborarea unui studiu cu privire la riscul de inundații de pe teritoriul municipiului; 

 Scăderea poluării aerului cu pulberi în suspensie; 

 Împădurirea terenurilor agricole degradate; 

3.1.5. Spații verzi: 
 Elaborarea cadastrului verde; 

 Amenajarea de noi spații verzi de joacă/agrement/sportive în insulele de căldură; 

 Amenajarea de fațade/acoperișuri verzi; 

 Extinderea/modernizarea parcurilor existente; 

 Înverzirea spațiilor libere din cadrul ansamblurilor de locuințe colective. 

3.1.6. Echipamente publice: 
 Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de creșe și grădinițe; 

 Reabilitarea, modernizarea și extinderea școlilor gimnaziale; 

 Reabilitarea, modernizarea și extinderea unităților de învățământ liceal și profesional; 

 Dezvoltarea unei infrastructuri destinate educației non-formale; 

 Dezvoltarea infrastructurii medicale; 

 Dezvoltarea infrastructurii sociale; 

 Diversificarea infrastructurii de agrement; 

 Dezvoltarea infrastructurii sportive în vederea stimulării sportului de masă; 

 Reabilitarea termică și structurală a clădirilor publice și a locuințelor; 

 Decolmatarea și amenajarea cursurilor de apă; 

 Asigurarea accesului la apă din surse alternative, cu precădere pentru marii agenți economici; 

 Utilizarea energiilor regenerabile; 

 Modernizarea parcului auto pentru transportul în comun; 

 Gestionarea integrată a deșeurilor. 
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CAPITOLUL 4 
DESCRIEREA CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE 
AL MUNICIPIULUI SIBIU (ȘI A ZONEI DE 
INFLUENȚĂ – ZONA METROPOLITANĂ / 
PERIURBANĂ) 

4.1. VIZIUNE SIBIU 2031 
Viziunea pentru Sibiu – 2031 este descrisa prin titlul Sibiul meu, Sibiul nostru prin care se dorește o 

continuare a viziunii precedente Sibiu – loc de întâlnire cu o abordare centrata pe locuitorii orașului, astfel încât 
acțiunile acestora să dicteze sau să ghideze viitoarea dezvoltare urbana și acțiunile administrației să fie îndreptate 
spre locuitori. 

Daca PUG 2011 propunea o serie de investiții importante pentru oraș, dintre care unele s-au realizat și altele 
nu, PUG 2021 propune  o etapizare a acestora în funcție de cerințele rezidenților săi, o concentrare pe dezvoltarea 
identității cartierelor prin crearea de centre subsidiare centrului orașului, toate pe fondul unei dezvoltări a infrastructurii 
minime dar cu maxime efecte pentru oraș în următorii 10 ani. Creșterea societății civile sibiene în ultimii 10 ani, 
implicarea acesteia, prin diferite organizații, asociații, persoane reprezentative sau companii, alături de administrație, 
în dezvoltarea diferitelor proiecte ne arata ca o astfel de abordare poate fi un model de succes pentru Sibiu. 

Din punct de vedere al dezvoltării spațiale în teritoriu, propunerile pentru Sibiu urmăresc o dezvoltare radial 
concentrica a acestuia, deși nu în sensul clasic de “umplere” cu zone construite a terenurilor din centru spre periferie 
ci mai degrabă a includerii acestui teritoriu într-o analiza complexa care să stabilească potențialul fiecărei zone, vocația 
sa, infrastructura ce o conectează cu restul orașului și nevoia de dezvoltare astfel încât fiecare parte să își 
îndeplinească cel mai bine rolul în sistemul mai mare al orașului. Sunt incluse aici zonele construite existente, zone ce 
sunt necesare a fi supuse reconversiei, zone libere ce urmează a fi construite, terenuri libere din intravilan sau din 
extravilanul alipit zonelor construite, zone verzi și de protecție, zone rezervate pentru extinderea infrastructurii.  

Propunerea noastră vrea sa conștientizeze rolul fiecărei zone în sistemul orașului, să creeze un sistem de 
centre de interes propuse astfel încât să ușureze presiunea pe “Centrul vechi” fără a-i slabi însă din importanta, pentru 
a oferi o alternativa deplasărilor zilnice astfel încât parte din acestea să se scurteze, să se “pietonalizeze”, să 
transforme Sibiul într-un oraș complex, bine deservit pe toate palierele și pregătit pentru o potențială creștere viitoare. 
Aceste centre, ce se pot contura doar cu susținerea și implicarea comunităților de vecinătate, pot fi oglindirea vechilor 
organizări săsești, acele Nachbarschaft constituite din 40-50 de familii ce cuprindeau locuitorii proprietari și chiriașii 
acestora organizați pe străzi. Originile acestor forme de organizare socială – cu roluri multiple în domeniul religios, 
economic, administrativ, public și defensiv – coboară în perioada medievala timpurie, modelul fiind probabil importat 
de coloniști din zonele de proveniența. Acest tip de organizare decade către sfârșitul secolului XIX nu înainte de a fi 
preluat și de comunități romanești, de exemplu în zona Brașovului.  

Daca organizarea vecinătăților începând cu a doua jumătate a sec. al XVI -lea face eforturi să coaguleze 
membrii comunității urbane în jurul idealurilor de “ordine și disciplina”, așa cum sunt trecute în statutul orașului din 
1589, în prezent comunitățile se coagulează în jurul altor idealuri, al căror scop nu este poate atât de diferit:  
“participarea la luarea deciziilor și viața armonioasa împreună”. În ambele instanțe, scopul a fost și este de a 
completa oferta administrației și de a o aduce la o scara la care nevoile individului să fie mai bine luate în considerare 
și mai ușor rezolvate. 

Zonificarea Sibiului și a teritoriului periurban are în vederea definirea unor inele cu particularități legate de 
poziționarea acestora fata de centru orașului și de specificul funcțional și relaționar al acestora, care să permită 
definirea unor metode și masuri specifice fiecăruia în scopul dezvoltării armonioase și eficiente a orașului. De 
asemenea, este importanta aceasta abordare în vederea stabilirii de masuri de control al autorității locale privind 
dezvoltarea ulterioara în paralel cu asigurarea flexibilității și a unui grad sporit de adaptabilitate a prevederilor și 
masurilor luate în calcul care să faciliteze o buna și eficienta implicare a tuturor actorilor din sfera socială, culturala, 
economica, de mobilitate, echipare și de mediu a Sibiului. 
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Pentru a ușura înțelegerea demersului nostru, am împărțit Sibiul și zona sa periurbana în 4 inele dezvoltate 
în jurul Centrului, fiecare cu caracteristicile proprii, care necesita și pentru care am propus metode diferențiate de 
intervenție, pornind din Centrul orașului vechi, “inima orașului” și continuând apoi cu toate zonele construite și 
neconstruite pana la primul inel de localități din jurul orașului. 

Inima orașului, Centrul vechi și împrejurimile sale conțin cea mai mare mixitate de funcțiuni comparativ cu 
restul orașului și cea mai mare densitate de spațiu construit. Cele mai importante instituții, hoteluri, clădiri dedicate 
culturii, educației și sănătății de găsesc în acest moment în aceasta zona. Ea reprezintă de asemenea nucleul identitar 
al Sibiului și implicit cea mai solicitata zona din punct de vedere turistic.  

Primul inel din jurul centrului, cuprinde majoritatea zonelor rezidențiale ale Sibiului, dezvoltate pe lotizări de 
la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX și dezvoltările de cartierelor rezidențiale cu locuințe colective din anii 
60-70. 

Al doilea inel în jurul centrului – I2 este compus din spațiile cele mai diverse, incluzând zonele ce s-au 
dezvoltat cel mai mult în ultimii ani. Într-un fel, abordarea propusa pentru acest inel va dicta transformarea Sibiului în 
următorii ani, va putea rezolva disfuncționalitățile orașului sau le va adânci. Acest inel cuprinde și primele câteva zone 
din UAT-uri vecine, zone ce trebuie să funcționeze obligatoriu împreună cu orașul. 

A treilea inel al orașului, se întinde pana la limitele UAT Sibiu din Sud-Vest, Vest Nord pana la Est și include 
terenuri din UAT Șelimbăr și Cisnădie fără a include “vatra” localităților. Este format în mare parte din teritoriu periurban. 
Cele mai importante obiective din acest inel sunt aeroportul și Zona Industriala Vest, dar procentul cel mai mare îl au 
terenurile libere și zonele verzi și de agrement principale existente: Pădurea Dumbrava, Dealul Gușteriței și în aflată 
UAT Sibiu – pădurea Cisnădioarei, Pădurea Șopa sau cu potențial de dezvoltare în zone preponderent verzi: Lunca 
Cibinului, Lunca Sevișului, Valea Rossenbach. Modul de gestionare a acestui inel va decide calitatea vieții orașului în 
cazul creșterii populației, stabilirea rezervelor de teren pentru obiectivele publice majore, în special cele ce au legătură 
cu spațiile verzi și cele libere ale orașului. 

I4 este inelul ce cuprinde prima rețea de localități din jurul Sibiului. Tendința dezvoltării acestora ca zone 
rezidențiale suburbane dar și potențialul de a-și dezvolta propriile centre atât din punct de vedere cultural și economic 
Într-un sistem de centre legate de orașul principal (Sibiu) dar în același timp independente, poate ridica importanta 
regionala a Sibiului, din punct de vedere a diversității ofertei de facilitați și servicii și poate fi astfel un model de creștere 
a calității locuirii. 

Datorită teritoriului administrativ foarte mic (în prezent Sibiul are în extravilan 58% din terenul disponibil, din 
care 14% e acoperit de păduri și ape), orașul are prea puține zone de urbanizare potrivite pentru locuirea individuala. 
Localitățile din imediata apropiere au devenit deja puncte de dezvoltare a acestui tip de locuire, iar dezvoltarea centrelor 
localităților și un sistem de transport periurban bine pus la punct le pot ridica sustenabilitatea. 

 Tot aici sunt incluse și tradiționalele zone de agrement din afara Sibiului, stațiunea Păltiniș și Ocna Sibiului. 
Stațiunea montană, parte din teritoriul administrativ al Sibiului are nevoie de reglementari clare pentru protejarea 
peisajului și a zonelor valoroase și investiții în infrastructură pentru a susține investițiile private deja realizate. 
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4.2. CONDIȚII NECESARE PENTRU ATINGEREA VIZIUNII 2031 
4.2.1. Modalități de rezolvare a principalelor disfuncții 
Palierul Cultural: 

Obiectiv Disfuncții Mod de rezolvare 

Protejarea și valorificarea 
elementelor culturale 
existente: 

Nerealizarea reabilitării Centrului 
Istoric din cauza procedurilor 
greoaie. 
 

• Realizarea PUZCP 

• Inițierea altor documentații referitoare la 
protejarea zonelor istorice: propuneri de 
clasare, ghiduri de bună practică, liste cu 
materiale și tehnici recomandate pentru zona 
istorică. 

• Program de educare al proprietarilor și a 
personalului din administrație cu privire la 
modul de abordare a investițiilor în zonele 
protejate 

• Realizarea unei strategii cu privire la 
atragerea ocupanților în spațiile abandonate 

• Implicarea administrației în reabilitarea 
clădirilor valoroase, în special a celor 
monument sau propuse spre clasare 

• Măsuri pe termen scurt pentru integrarea în 
oraș a zonelor industriale propuse spre 
reconversie, în cazul în care doresc 
menținerea funcțiunii 

Blocarea zonelor centrale 
protejate din punct de vedere 
investițional datorate lipsei 
elaborării de PUZCP pentru 
zonele încadrate în UTR ZCP 
 

Nerealizarea conversiei centurii 
industriale de pe malurile 
Cibinului. Centura industrială 
adiacentă centrului istoric se află 
într-o continuă degradare, și în 
ciuda reglementărilor și 
recomandărilor P.U.G.2011, doar 
o singură fabrică s-a relocat, de la 
intrarea în vigoare a P.U.G. 2011. 
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• Realizarea unui sistem de puncte de interes 
culturale între Sibiu și localitățile învecinate, 
toate având pe teritoriul lor zone centrale 
protejate 
 

Dezvoltarea unor noi 
elemente culturale 

UTR UIs-Complex Târguri și 
expoziții Centrul Economic Vest – 
investiție nerealizata 
 

• Realizarea unei strategii de etapizare a 
investițiilor mari inițiate de administrație, cu 
precizarea terenurilor necesare în caz de 
exproprieri și a estimărilor de cost  

• Încercarea de realizarea a unor astfel de 
investiții prin parteneriate public-private 

• Flexibilitate în alegerea amplasamentului – 
poate fi orice zonă cu caracter central care 
are dimensiunile necesare și care suportă 
plusul de trafic 
 

UTR UIs-Complex Târguri și 
expoziții Centrul Economic Vest – 
Blocarea nejustificată a unei 
suprafețe mari de teren (aprox. 24 
ha) într-o reglementare rigidă 
 

 Realizare Centru Specializat în 
Organizarea Evenimentelor 
Culturale, Economice, Științifice și 
Politice - Piața Unirii:  În lipsa 
inițiativei publice,  investiția nu 
 s-a realizat, dar este la 
stadiul de Studiu de fezabilitate 

• Alocarea resurselor financiare pentru 
continuarea investiției 

• Realizarea etapizată a lucrării, astfel încât 
cheltuielile să poată fi împărțite pe mai mulți 
ani 

Palierul Economie: 

Obiectiv Disfuncții Mod de rezolvare 

Profilarea și dezvoltarea 
Sibiului ca centru de 
servicii, afaceri, cultură, 
comunicare, media și 
educație superioară, de 
importanță regională și 
națională 

Lipsa interesului public/privat în 
vederea conversiei zonelor cu 
potențial din Centrul Istoric sau 
dificultatea elaborării unor 
documentații PUZCP, a dus la 
blocarea zonelor vizate spre 
conversie. 

• Încurajarea zonelor exclusive de birouri în 
mai multe locații – poli de dezvoltare în 
cadrul orașului 

• Investiții ale administrației în realizarea 
infrastructurii pentru zone de birouri în 
anumite centre de interes 

• Reanalizarea extinderii investițiilor în 
educație superioară (în PUG  2011 erau 
cedate suprafețe mari pentru extinderea 
universităților) pe baza unei strategii 

• Impulsionarea turismului prin diversificarea 
ofertei turistice și extinderea zonelor de 
interes (detaliere în Z1 și Z2) 

În ultimul deceniu, dezvoltarea de 
noi centre de afaceri (zone de 
birouri) nu s-a realizat, sectorul 
terțiar fiind momentan foarte slab 
reprezentat 
 

Menținerea și modernizarea 
profilului industrial. 

În lipsa unui instrument de 
reparcelare a zonelor introduse în 
intravilan, în ultimul deceniu 
dezvoltările s-au realizat greoi, 
sau chiar au fost abandonate, în 
favoarea suprafețelor inițiale 
destinate activității productive 
ante 2011. 

• Reglementare zone de urbanizare fără 
obligativitatea comasării și a reparcelării, cu 
cedări pentru utilitate publică treptat, pe 
măsura realizării investițiilor 

• Comunicare mai bună, din momentul 
realizării PUG a modelului de urbanizare 
ales 

• Realizare PUZ-uri de către primărie pe 
zonele de interes, cu marcarea dotărilor de 
utilitate publică 

• Realizarea unui instrument de urbanizare 
flexibil care să permită modificări funcționale 
în funcție de direcțiile de dezvoltare și mai 
multe moduri de realizare a obligațiilor în 
vederea asigurării dotărilor (în parteneriat, 

Deși P.U.G. 2011 a reglementat o 
suprafață considerabilă pentru 
dezvoltarea IMM-urilor, acestea 
nu s-au dezvoltat.  
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prin despăgubire, prin cedare de suprafețe 
construite în locul celor de teren) 

Atenuarea dezechilibrului 
dat de concentrarea 
polarizată a activităților 
(industrie la nord/locuire la 
sud) și atenuarea 
discrepanțelor economice 
și sociale între cartiere. 

Concentrarea polarizată a 
activităților s-a accentuat în ultimii 
10 ani cu dezvoltarea zonelor 
rezidențiale în localitățile 
învecinate 

• Realizarea centurii Sud 

• Încurajarea dezvoltărilor rezidențiale la nord 
prin extinderea infrastructurii 

• Prevederea unui procent minim de funcțiuni 
conexe în zonele rezidențiale prin planurile 
urbanistice 
 

Dezvoltarea componentei 
rezidențiale nordice pe 
suprafețele post-
industriale/destinate urbanizării s-
a realizat monofuncțional; de 
asemenea în multe cazuri nu au 
fost cedate suprafețele 
menționate în PUG pentru zonele 
de echipamente publice 
 

Palierul Mobilitate: 

Obiectiv Disfuncții Mod de rezolvare 

Modernizarea, 
eficientizarea și extinderea 
sistemului de circulație 
urbană. 
 

Intervențiile care vizează sistemul 
de circulație urbană s-au realizat 
preponderent în zonele 
construite, și mai puțin în zonele 
destinate urbanizării. 

• Refacerea profilelor stradale propuse prin 
PUG 2011 deoarece multe dintre ele erau 
supradimensionate; pe lângă participanții la 
trafic se vor lua în considerare rezultatele 
acțiunilor de reducere a gradului de 
motorizare, de educare a populație în 
vederea folosirii transportului alternativ și de 
propunere a mixității funcționale care să 
permită accesul pietonal la cat mai multe din 
dotări 

• Refacerea traseelor propuse prin PUG 2011 
și propunerea unei etapizări pentru 
realizarea acestora 

• Propunerea a doua inele de circulații care, 
chiar la nivel de strada cu doua sensuri, să 
realizeze legăturile concentrice necesare 
pentru legături mai directe între anumite 
zone ale orașului și pentru evitarea 
aglomerării zonei centrale primul inel este 
parțial propus în PUG 2011 și în PMUD, dar 
nu ia în considerare zonele neurbanizate și 
conexiunile peste zonele aflate în extravilan; 
al doilea inel va integra și centura sud, 
investiție începută la stadiul de proiect de 
Consiliul Județean 

• Realizarea transportului în comun 
metropolitan 

• Propunerea unor investiții în înfrastructură 
viabile pentru bugetul localității 

 

O mare parte din drumurile 
propuse prin PUG 2011 nu s-au 
realizat. 
 

Palierul Zone Protejate: 

Obiectiv Disfuncții Mod de rezolvare 
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Valorificarea, conservarea 
și protejarea fondului 
construit valoros și a 
peisajului cultural ca factor 
al dezvoltării și al identității 
teritoriale. 

În lipsa elaborării documentațiilor 
de tip PUZCP, zonele construite 
protejate(atât zonele cu specific 
medieval, cât și zonele fost 
industriale dedicate reconversiei) 
au suferit o stagnare a dezvoltării.  
 

• Realizare PUZCP inițiat de primărie pentru 
centrul vechi și privat sau în parteneriat 
pentru celelalte zone protejate 

• Investiții directe ale primăriei sau în 
parteneriat pentru protejarea fondului 
construit valoros 

• Realizarea tuturor studiilor necesare pentru 
reducerea birocrației și a clarificării 
obligațiilor pentru investițiile private 

Gestiunea eficientă a 
resursei de teren, 
asigurarea de rezerve 
pentru dezvoltări pe termen 
lung și pentru evoluții 
imprevizibile. 

Deși au fost introduse suprafețele 
necesare extinderii orașului care 
au vizat completarea funcțiunilor 
existente (locuire, servicii, 
producție), lipsa unui instrument 
de reparcelare împreună cu lipsa 
elaborării de master planuri în 
vederea viabilizării acestor zone 
de urbanizare, a dus la migrarea 
majoritară a dezvoltatorilor 
imobiliari în UAT-urile vecine, 
sutele de hectare introduse acum 
un deceniu în intravilan rămânând 
neconstruite. 
 

• Realizarea unor propuneri urbanistice 
flexibile cu privire la minimul suprafețelor 
necesare a fi comasate pentru loturi 
construibile, posibilitate de modificări 
funcționale în limitele categoriilor de 
funcțiuni compatibile 

• Realizare de planuri urbanistice inițiate de 
primărie pentru zone de urbanizare 
strategice 

• Refacerea limitelor intravilanului 

Extinderea etapizată a zonelor 
propuse spre urbanizare este una 
rigidă și nu beneficiază de 
suportul necesar pentru a fi 
implementată. 

Neconcordanțele dintre parcelar și 
intravilanul propus prin PUG 2011 
au îngreunat elaborarea 
documentațiilor de urbanism care 
se află pe limita intravilanului.  
 

Protejarea și valorificarea 
potențialelor culturale și de 
mediu pentru creșterea 
atractivității orașului pentru 
turism și îmbunătățirea 
calității vieții. 

Rețeaua de spații verzi 
interconectate propusă în PUG 
2011 nu s-a materializat, acele 
terenuri fiind în proprietate privată. 
 

• Stabilirea zonelor protejate propuse prin 
PUG 2011 și a statutului acestora 
 

 Deși propuse în cadrul 
reglementărilor PUG 2011, 
centurile vegetale de protecție 
între sursele de emisie și carierele 
de locuințe nu au fost realizate. 
 

• Realizarea unui plan de exproprieri pentru 
asigurarea zonelor critice de spații verzi sau 
rezerve de teren 

• Culoarele pentru spațiile verzi vor putea fi 
realizate prin combinarea exproprierilor cu 
cedările de teren în zonele de urbanizare 

 

Palierul Spații Verzi: 

Obiectiv Disfuncții Mod de rezolvare 

Satisfacerea necesarului de 
spații verzi raportat la 

în lipsa exproprierilor necesare 
pentru realizarea de noi 

• Realizarea unui plan de exproprieri pentru 
asigurarea zonelor critice de spații verzi sau 
rezerve de teren 



 

MEMORIU CONCEPTUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI SIBIU  pagina 29 din 95 

 

numărul de locuitori (26 
mp/locuitor) 

parcuri/zone verzi publice 
acestea nu s-au materializat. 

• Culoarele pentru spațiile verzi vor putea fi 
realizate prin combinarea exproprierilor cu 
cedările de teren în zonele de urbanizare 

 

Palierul Echipamente Publice: 

Obiectiv Disfuncții Mod de rezolvare 

Asigurarea unor condiții 
echilibrate de configurare a 
noilor zone de locuințe 
(densitate, dotări, 
infrastructură, tipologii). 
 

Chiar dacă au fost rezervate 
suprafețele aferente culoarelor 
majore de infrastructură, 
suprafețele rezervate pentru 
dotări și spații verzi sunt 
rezervate într-un procent mult mai 
mic 

• Realizarea unui procent minim pentru 
realizarea de funcțiuni mixte și dotări în 
cadrul cartierelor de locuințe, în vederea 
conturării unor centre de cartier 

• Rezervare teren pentru spațiu verde public 
dar și pentru spațiu verde semi-privat, în 
procentele reglementate 

 

 Delimitarea și reglementarea 
zonelor prioritare de intervenție 

Realizarea documentațiilor de planificare 
prioritare 

 PUZCP Centrul Istoric; 

 PUZCP pentru alte Zone construite 
Protejate; 

 Întocmirea documentației științifice pentru 
instituirea Ariilor Naturale Protejate; 

 PUZ Tren Urban; 

 Studii de fezabilitate și documentații tehnice 
pentru nodurile de infrastructură importante. 

 

 

4.2.2. Modalitatea de gestiune prin P.U.G. Sibiu pentru asigurarea coerenței și 

continuității dezvoltării urbanistice pe termen mediu și lung 
PUG 2021 nu are scopul de a aborda lucrurile din perspectiva unui punct ), viziunea Sibiu 2021-2031 fiind 
continuarea unei abordari planificate pe baza propunerilor PUG 2011 . 

Viziunea Sibiu 2021-2031 nu are scopul de a anula viziunile anterioare, ci de a relua temele acestora și de a le 
aduce în actialitate. 

 

Coerenta și continuitatea dezvoltării urbanistice se va realiza prin: 

- Continuarea într-o măsura cât mai mare a prevederilor PUG 2011 și a celorlalte planuri strategice 

- Luarea în considerare a opțiunilor populației – atât din rezultatele consultării publice pentru PUG 2021 cât și din 
analiza modului de înțelegere a PUG 2011 

- Susținerea prin noile reglementări a proiectelor realizate sau în curs de realizare de către administrație 

- Realizarea unei etapizări și prioritari a intervențiilor, cu puncte critice de unde, în funcție de datele din acel 
moment se pot alege diverse traiectorii 

- Posibilitatea de păstrare a UTR-urilor, cu modificarea reglementarilor doar în punctele care nu au putut fi puse 
în aplicare sau au fost puse în aplicare târziu. 
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- Propunerea folosirii dar și clarificarea conceptului de parteneriat public-privat în domeniul urbanismului 

- Gestionarea eficientă a documentațiilor de urbanism ce vin în completarea PUG; propunerea modului de 
integrare a viitoarelor documentații în PUG 

- Definirea și clarificarea deciziilor de gestiune a modului și condițiilor de gestionare și punere în executare ale 
PUG 

- Avansarea unor propuneri care să satisfacă principiul legal de echitate în regimul urbanistic în sensul echilibrării 
beneficiilor cu obligațiile 

- Furnizarea instrumentelor IT care să faciliteze aplicarea dinamicii proiectării, evaluării, deciziei asupra fiecărei 
acțiuni de mare sau mica importanță care pune în acord procesul de dezvoltare al orașului cu cele mai obiective 
și transparente criterii 

- Implementarea unui sistem GIS eficient, instrument folosit în vederea evaluării, deciziei și monitorizării 
intervențiilor. Conceperea unui plan neadaptat în elaborarea și gestiunea sa la instrumentele IT disponibile, 
care permit monitorizarea acțiunilor conduce la apariția de disfuncţii în gestiunea urbană și a proceselor 
decizionale legate de dezvoltarea orașului. Din acest motiv, PUG se fundamentează pe baza informațiilor 
furnizate de bazele de date colaborate  devenind astfel operațional încă de la elaborarea sa în procesul de 
proiectare, evaluare, decizie și monitorizare necesare activității urbane. 

4.2.3. Programul de susținere a investițiilor pe termen mediu și lung 
PUG 2021 va trebui să aibă potențialul de a se adapta continuu la cerințele și nevoile orașului. În vederea investițiilor 
pe termen mediu și lung, este de preferat o abordare dinamica, prin care se propun scenarii diferite din anumite puncte 
critice în care se vor măsura indicatorii de performanță ai orașului. 

 Aceste scenarii vor avea la bază dezvoltarea de proiecte de investiții diferite, alese în funcție de următoarele 
puncte considerate: 

•Analiza economică comparată a mai multor variante de proiecte și a fazelor de implementare din punct de 
vedere a eficienței economice (profit economic, venituri la bugetul local/central);  

•Planificarea fiecărui proiect urban și stabilirea fazelor de implementare pe durate de timp ușor controlabile la 
termene fixe;  

•Estimarea beneficiilor totale: ecologice, sociale și economice precum și a fluxului de numerar pentru fiecare 
variantă de proiect de investiții urbane;  

•Stabilirea ratei minime atractive, atât pentru municipalitate, cât și pentru partenerii privați;  
•Determinarea criteriilor ecologice, tehnologice, sociale și economice pentru acceptarea sau respingerea unei 

variante/faze de proiect urban;  
•Analiza de senzitivitate;  
•Analiza de incertitudine și de risc;  
•Acceptarea sau refuzul unei propuneri de variante de proiect urban de investiții, pe baza punctajului rezultat 

din criteriile prestabilite;  
•Cuantificarea economică a efectelor proiectului asupra mediului înconjurător pe termen scurt, mediu și lung. 

 
Punctele analizei de mai sus se vor folosi pentru proiectele publice sau parteneriatele public-private. 
 

4.2.4. Riscurile de nerealizare a obiectivelor urbanistice 
Palierul Cultural: 

Obiectiv/ Acțiuni Risc Masuri de diminuare Probabilitate 

de apariție 

Impact 
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Protejarea și valorificarea 

elementelor culturale existente: 

 

    

Realizarea PUZCP;  Inițierea altor 

documentații referitoare la 

protejarea zonelor istorice: 

propuneri de clasare, ghiduri de 

buna practica, liste cu materiale și 

tehnici recomandate pentru zona 

istorică. 

 

 

Nerealizarea studiului 

 

Argumente pentru 

realizarea studiului 

probabil major 

Blocarea studiilor 

datorita unei realizări 

neprofesioniste sau a 

lipsei unor documente 

Realizarea unei teme 

de proiect și a unui caiet 

de sarcini complete  

probabil moderat 

Program de educare al 

proprietarilor și a personalului din 

administrație cu privire la modul de 

abordare a investițiilor în zonele 

protejate; Realizarea unei strategii 

cu privire la atragerea ocupanților 

în spațiile abandonate;  

Neînțelegerea 

termenilor sau a 

conceptului 

Folosirea unei echipe 

interdisciplinare și 

profesioniste  

Foarte 

probabil 

Moderat 

 

Implicarea administrației în 

reabilitarea clădirilor valoroase, în 

special a celor monument sau 

propuse spre clasare 

 

Lipsa fondurilor Încercarea de atragere 

fonduri externe 

Foarte 

probabil 

Catastrofal 

 

Masuri pe termen scurt pentru 

integrarea în oraș a zonelor 

industriale propuse spre 

reconversie, în cazul în care 

doresc menținerea funcțiunii 

 

Lipsa de interes 

pentru realizarea 

investiției 

Oferirea de stimulente Foarte 

probabil 

Moderat 

 

Realizarea unui sistem de puncte 

de interes culturale între Sibiu și 

localitățile învecinate, toate având 

pe teritoriul lor zone centrale 

protejate 

Lipsa fondurilor Încercarea de 

atragere fonduri 

externe 

Foarte 

probabil 

Major 

 

Dezvoltarea unor noi elemente 

culturale: 

 

    

Realizarea unei strategii de 

etapizare a investițiilor mari inițiate 

de administrație, cu precizarea 

terenurilor necesare în caz de 

exproprieri și a estimărilor de cost  

 

Rezultate 

nesatisfăcătoare 

Alegerea unei echipe 

profesioniste, care să ia 

deciziile pe baza unei 

analize competente 

Probabil 

 

Moderat 

Încercarea de realizarea a unor 

astfel de investiții prin parteneriate 

public-private 

Legislația neclara Realizarea unor 

contracte profesioniste, 

Foarte 

probabil 

Moderat 
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 care să elimine 

neclaritățile 

Flexibilitate în alegerea 

amplasamentului – poate fi orice 

zonă cu caracter central care are 

dimensiunile necesare și care 

suportă plusul de trafic 

 

Oferta slaba de locații 

potrivite 

Se vor căuta zone 

neviabilizate, cu 

potențial de dezvoltare 

Improbabil 

 

Moderat 

 

Palierul Economie: 

Obiectiv/ Acțiuni Risc Masuri de diminuare Probabilitate 

de apariție 

Impact 

Profilarea și dezvoltarea Sibiului 

ca centru de servicii, afaceri, 

cultură, comunicare, media și 

educație superioară, de 

importanță regională și 

națională: 

 

    

Încurajarea zonelor exclusive de 

birouri în mai multe locații – poli de 

dezvoltare în cadrul orașului 

 

Lipsa interesului 

pentru zonele 

reglementate 

Păstrarea unui profil 

mixt, cu fixarea 

funcțiunii prin PUZ 

Probabil 

 

Moderat 

 

Supraaglomerarea 

unei zone 

Stabilirea la nivel de 

PUZ și studiu de 

circulație a tuturor 

detaliilor 

Probabil 

 

Major 

 

Reanalizarea extinderii investițiilor 

în educație superioară (în PUG  

2011 erau cedate suprafețe mari 

pentru extinderea universităților) 

pe baza unei strategii 

 

Întârzierea 

răspunsului la nivel 

central cu privire la 

astfel de decizii 

Lucrarea deciziei la 

nivel local pentru 

imobilele care permit 

acest lucru 

Foarte 

probabil 

Major 

 

Impulsionarea turismului prin 

diversificarea ofertei turistice și 

extinderea zonelor de interes 

Cererea slabă pentru 

diversificarea ofertei 

turistice 

Investițiile în paralel în 

zona culturală 

Improbabil 

 

Major 

Menținerea și modernizarea 

profilului industrial: 

 

    

Reglementare zone de urbanizare 

fără obligativitatea comasării și a 

reparcelării, cu cedări pentru 

utilitate publica treptat, pe măsura 

realizării investițiilor 

 

Blocarea acceselor 

datorita proprietăților 

private 

nereglementate 

Folosirea 

instrumentelor 

administrației – 

exproprieri, schimburi 

de teren, o analiză 

atentă în procesul de 

aprobare PUG și al 

consultării publice 

Probabil 

 

Major 

Terenuri improprii 

pentru obiectivele de 

utilitate publică 

Probabil 

 

Major 
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Comunicare mai bună, din 

momentul realizării PUG a 

modelului de urbanizare ales 

 

Neînțelegerea 

termenilor 

Folosirea unei echipe 

interdisciplinare și 

profesioniste  

Probabil Moderat 

Atenuarea dezechilibrului dat de 

concentrarea polarizată a 

activităților (industrie la 

nord/locuire la sud) și atenuarea 

discrepanțelor economice și 

sociale între cartiere:  

Realizarea centurii Sud 

 

Colaborare greoaie 

intre administrațiile ce 

iau parte la proiect 

Deciderea unui 

coordonator al 

proiectului 

probabil major 

Încurajarea dezvoltărilor 

rezidențiale la nord prin extinderea 

infrastructurii 

 

Dificultate în alegerea 

zonelor prioritare 

Propuneri PUG pentru 

clarificarea priorităților 

Foarte 

probabil 

moderat 

Palierul Mobilitate: 

Obiectiv/ Acțiuni Risc Masuri de diminuare Probabilitate 

de apariție 

Impact 

Modernizarea, eficientizarea și 

extinderea sistemului de 

circulație urbană: 

    

Propunerea închiderii a două inele 

de circulații concentrice 

 

Nerealizarea inelelor 

complete 

Analiza temeinica a 

traseului și a zonelor de 

expropriere 

Foarte 

probabil 

Major 

Realizarea transportului în comun 

metropolitan 

 

Îngreunarea 

procesului de lucrul 

cu mai multe 

administrații 

Finalizarea demersului 

de înființare a zonei 

metropolitane Sibiu 

Foarte 

probabil 

Major 

Palierul Zone Protejate: 

Obiectiv/ Acțiuni Risc Masuri de diminuare Probabilitate 

de apariție 

Impact 

Gestiunea eficientă a resursei 

de teren, asigurarea de rezerve 

pentru dezvoltări pe termen 

lung și pentru evoluții 

imprevizibile: 

 

    

Realizarea unor propuneri 

urbanistice flexibile cu privire la 

minimul suprafețelor necesare a fi 

comasate pentru loturi 

construibile, posibilitate de 

modificări funcționale în limitele 

categoriilor de funcțiuni 

compatibile 

Blocarea acceselor 

datorita proprietăților 

private 

nereglementate 

Folosirea 

instrumentelor 

administrației – 

exproprieri, schimburi 

de teren, o analiză 

atentă în procesul de 

aprobare PUG și al 

consultării publice 

Probabil 

 

Major 
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Realizare de planuri urbanistice 

inițiate de primărie pentru zone de 

urbanizare strategice 

 

Întârzierea realizării  Stabilirea priorității prin 

PUG 

Probabil 

 

moderat 

Palierul Spații Verzi: 

Obiectiv/ Acțiuni Risc Masuri de diminuare Probabilitate 

de apariție 

Impact 

Satisfacerea necesarului de 

spații verzi raportat la numărul 

de locuitori (26 mp/locuitor): 

    

Realizarea unui plan de 

exproprieri pentru asigurarea 

zonelor critice de spații verzi sau 

rezerve de teren 

Întârzierea realizării 

planului 

Prioritizare 0 prin PUG Probabil 

 

Catastrofal 

 

Culoarele pentru spațiile verzi vor 

putea fi realizate prin combinarea 

exproprierilor cu cedările de teren 

în zonele de urbanizare 

Lipsa urmăririi 

procesului de 

constituire a spațiilor 

verzi 

Stabilirea prin GIS a 

unor limite clare 

Probabil 

 

Catastrofal 

 

Palierul Echipamente Publice: 

Obiectiv/ Acțiuni Risc Masuri de diminuare Probabilitate 

de apariție 

Impact 

Asigurarea unor condiții 

echilibrate de configurare a 

noilor zone de locuințe 

(densitate, dotări, infrastructură, 

tipologii): 

 

    

Propunerea unui procent minim 

pentru realizarea de funcțiuni 

mixte și dotări în cadrul cartierelor 

de locuințe, în vederea conturării 

unor centre de cartier 

 

Nerespectarea 

condiției prin 

amânarea 

implementării 

propunerii de către 

investitori 

Stabilirea clara a 

modului în care se va 

face acest lucru prin 

PUG și PUZ 

Probabil 

 

Major 

 

Rezervare teren pentru spațiu 

verde public dar și pentru spațiu 

verde semi-privat, în procentele 

reglementate 

 

Creșterea costurilor 

terenurilor necesare 

pentru expropriere 

Realizarea unui studiu 

pentru găsirea soluției 

optime 

probabil major 

4.3.5. Resurse necesare (pentru atingerea obiectivelor strategice propuse) 
Palierul Cultural: 

Obiectiv/ Acțiuni Resurse 

 Financiare Materiale Umane 
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Protejarea și valorificarea 

elementelor culturale existente: 

• Realizarea PUZCP 

• Inițierea altor documentații 

referitoare la protejarea zonelor 

istorice: propuneri de clasare, 

ghiduri de bună practică, liste cu 

materiale și tehnici recomandate 

pentru zona istorică. 

• Program de educare al 

proprietarilor și a personalului din 

administrație cu privire la modul de 

abordare a investițiilor în zonele 

protejate 

• Realizarea unei strategii cu privire 

la atragerea ocupanților în spațiile 

abandonate 

• Implicarea administrației în 

reabilitarea clădirilor valoroase, în 

special a celor monument sau 

propuse spre clasare 

• Masuri pe termen scurt pentru 

integrarea în oraș a zonelor 

industriale propuse spre 

reconversie, în cazul în care 

doresc menținerea funcțiunii 

• Realizarea unui sistem de puncte 

de interes culturale între Sibiu și 

localitățile învecinate, toate având 

pe teritoriul lor zone centrale 

protejate 

Principalul mod de 

finanțare pentru 

măsurile necesare 

obiectivului sunt 

fondurile municipale. 

 

Pot fi atrase fonduri 

europene pentru 

renovarea clădirilor 

monument sau din 

parteneriate public-

private pentru 

revitalizarea sau 

restructurarea zonelor 

abandonate 

 

Fondurile viitoarei zone 

metropolitane pot fi 

folosite pentru 

realizarea traseului 

cultural Sibiu și 

localitățile învecinate 

- Clădirile monument și 

clădirile propuse spre 

clasare 

- Ansamblul urban al 

Sibiului și alte zone 

construite valoroase 

- Numeroasele studii 

istorice, ghiduri, analize 

referitoare la 

patrimoniul Sibiului 

 

- Personal al 

administrației din 

serviciul tehnic, serviciul 

urbanism și personal 

specializat pentru 

atragerea fondurilor 

europene 

- Personal interesat din 

asociații, organizații care 

au ca scop protejarea 

elementelor culturale 

sibiene sau au scop 

administrativ 

- Proprietarii/ locuitorii 

zonelor propuse spre 

conservare sau 

reabilitare 

- Companii interesate de 

protejarea patrimoniului 

- Personal calificat pentru 

realizarea studiilor 

propuse 

- Personal calificat/ 

companii specializate în 

lucrări specifice zonelor 

protejate 
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Dezvoltarea unor noi elemente 

culturale: 

• Realizarea unei strategii de 

etapizare a investițiilor mari inițiate 

de administrație, cu precizarea 

terenurilor necesare în caz de 

exproprieri și a estimărilor de cost  

• Încercarea de realizarea a unor 

astfel de investiții prin parteneriate 

public-private 

• Flexibilitate în alegerea 

amplasamentului – poate fi orice 

zonă cu caracter central care are 

dimensiunile necesare și care 

suportă plusul de trafic 

 

Strategiile și studiile 

sunt acțiuni necesare a 

fi realizate din bugetul 

local.  

Achiziționarea terenului 

și realizarea 

construcțiilor pot fi 

făcute prin parteneriate 

public-private 

 

Terenuri neviabilizate 

din intravilanul orașului 

Personal din 

administrație – serviciul 

tehnic și urbanism 

 

Companii interesate 

 

Locuitorii Sibiului 

 

Personal calificat pentru 

realizarea studiilor 

propuse 

 

Palierul Economie: 

Obiectiv/ Acțiuni Resurse 

 Financiare Materiale Umane 

Profilarea și dezvoltarea Sibiului 

ca centru de servicii, afaceri, 

cultură, comunicare, media și 

educație superioară, de 

importanță regională și națională: 

• Încurajarea zonelor exclusive de 

birouri în mai multe locații – poli 

de dezvoltare în cadrul orașului 

• Investiții ale administrației în 

realizarea infrastructurii pentru 

zone de birouri în anumite centre 

de interes 

• Reanalizarea extinderii investițiilor 

în educație superioară (în PUG  

2011 erau cedate suprafețe mari 

pentru extinderea universităților) 

pe baza unei strategii 

• Impulsionarea turismului prin 

diversificarea ofertei turistice și 

extinderea zonelor de interes 

Bugetul local și 

parteneriate public 

private pentru zonele de 

servicii/birouri/ turism 

 

Bugetul local și bugetul 

central pentru investițiile 

în educația universitară 

 

 

Terenuri neviabilizate în 

intravilanul orașului 

 

Fondul construit existent 

 

Terenurile propuse 

pentru restructurări 

 

Infrastructura existentă  

 

 

Personal al primăriei – 

serviciul tehnic și 

urbanism 

 

Companii interesate 

 

Locuitorii Sibiului 

 

Proprietarii spatiilor sau 

terenurilor 

 

Asociații și organizații 

interesate 

 

Personal calificat pentru 

realizarea studiilor 

propuse 

 

Menținerea și modernizarea 

profilului industrial: 

• Reglementare zone de urbanizare 

fără obligativitatea comasării și a 

reparcelării, cu cedări pentru 

utilitate publica treptat, pe măsura 

realizării investițiilor 

Fonduri private 

 

Parteneriate public-

private 

 

Bugetul local 

Terenuri neviabilizate în 

intravilanul orașului 

 

Infrastructura existenta 

Personalul primăriei – 

serviciul tehnic și 

urbanism 

 

Companii interesate 

 

Proprietarii terenurilor 
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• Comunicare mai bună, din 

momentul realizării PUG a 

modelului de urbanizare ales 

• Realizare PUZ-uri de către 

primărie pe zonele de interes, cu 

marcarea dotărilor de utilitate 

publică 

• Realizarea unui instrument de 

urbanizare flexibil care să permită 

modificări funcționale în funcție de 

direcțiile de dezvoltare și mai 

multe moduri de realizare a 

obligațiilor în vederea asigurării 

dotărilor (în parteneriat, prin 

despăgubire, prin cedare de 

suprafețe construite în locul celor 

de teren) 

 

Personal calificat pentru 

realizarea studiilor 

propuse 

 

• Atenuarea dezechilibrului dat 

de concentrarea polarizată a 

activităților (industrie la 

nord/locuire la sud) și 

atenuarea discrepanțelor 

economice și sociale între 

cartiere:  

• Realizarea centurii Sud 

• Încurajarea dezvoltărilor 

rezidențiale la nord prin 

extinderea infrastructurii 

• Prevederea unui procent minim 

de funcțiuni conexe în zonele 

rezidențiale prin planurile 

urbanistice 

 

Fonduri publice și 

private, parteneriate 

public-private 

 

Fonduri județele, 

europene și locale 

pentru realizarea 

centurii sud 

Terenuri neviabilizate 

 

Infrastructura existentă 

 

Trasee propuse pentru 

infrastructură în teritoriul 

UAT și în UAT vecine 

 

Terenuri propuse spre 

restructurare 

Personalul primăriei – 

serviciul tehnic și 

urbanism 

 

Companii interesate 

 

Proprietarii terenurilor 

 

Locuitorii Sibiului 

 

Personal calificat pentru 

realizarea studiilor 

propuse 

 

Palierul Mobilitate: 

Obiectiv/ Acțiuni Resurse 

 Financiare Materiale Umane 

Modernizarea, eficientizarea și 

extinderea sistemului de circulație 

urbană: 

 

• Refacerea profilelor stradale 

propuse prin PUG 2011 deoarece 

multe dintre ele erau 

supradimensionate; pe lângă 

participanții la trafic se vor lua în 

considerare rezultatele acțiunilor 

Bugetul local, 

 

Fonduri structurale 

 

 

Trasee propuse pentru 

infrastructura în teritoriul 

UAT și în UAT vecine 

 

Personalul primăriei – 

serviciul tehnic și 

urbanism 

 

Personal calificat pentru 

realizarea studiilor 

propuse 
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de reducere a gradului de 

motorizare, de educare a 

populație în vederea folosirii 

transportului alternativ și de 

propunere a mixitatii funcționale 

care să permită accesul pietonal 

la cât mai multe din dotări 

• Refacerea traseelor propuse prin 

PUG 2011 și propunerea unei 

etapizări pentru realizarea 

acestora 

• Propunerea a două inele de 

circulații care, chiar la nivel de 

stradă cu două sensuri, să 

realizeze legăturile concentrice 

necesare pentru legături mai 

directe între anumite zone ale 

orașului și pentru evitarea 

aglomerării zonei centrale  

• Realizarea transportului în comun 

metropolitan 

• Propunerea unor investiții în 

infrastructură viabile pentru 

bugetul localității 

 

Implicare tuturor actorilor 

urbei în asumarea limitării 

gradului de motorizare 

individuala: locuitori, 

asociații, profesioniști, 

administrație și alte regii, 

companii publice și private 

Palierul Zone Protejate: 

Obiectiv/ Acțiuni Resurse 

 Financiare Materiale Umane 

Valorificarea, conservarea și 

protejarea fondului construit 

valoros și a peisajului cultural ca 

factor al dezvoltării și al identității 

teritoriale: 

• Realizare PUZCP inițiat de 

primărie pentru centrul vechi și 

privat sau în parteneriat pentru 

celelalte zone protejate 

• Investiții directe ale primăriei sau 

în parteneriat pentru protejarea 

fondului construit valoros 

• Realizarea tuturor studiilor 

necesare pentru reducerea 

birocrației și a clarificării 

obligațiilor pentru investițiile 

private 

 

Principalul mod de 

finanțare pentru 

masurile necesare 

obiectivului sunt 

fondurile municipale. 

 

Pot fi atrase fonduri 

europene pentru 

renovarea clădirilor 

monument sau din 

parteneriate public-

private pentru 

revitalizarea zonelor 

abandonate 

 

Fondurile viitoarei zone 

metropolitane pot fi 

folosite pentru 

realizarea traseului 

- Clădirile monument și 

clădirile propuse spre 

clasare 

- Ansamblul urban al 

Sibiului și alte zone 

construite valoroase 

 

- Numeroasele studii 

istorice, ghiduri, analize 

referitoare la 

patrimoniul Sibiului 

 

- Personal al 

administrației din 

serviciul tehnic, serviciul 

urbanism și personal 

specializat pentru 

atragerea fondurilor 

europene 

- Personal interesat din 

asociații, organizații care 

au ca scop protejarea 

elementelor culturale 

sibiene sau au scop 

administrativ 

- Proprietarii/ locuitorii 

zonelor propuse spre 

conservare sau 

reabilitare 

- Companii interesate de 

protejarea patrimoniului 
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cultural Sibiu și 

localitățile învecinate 

- Personal calificat pentru 

realizarea studiilor 

propuse 

- Personal calificat/ 

companii specializate în 

lucrări specifice zonelor 

protejate 

 

Gestiunea eficientă a resursei de 

teren, asigurarea de rezerve 

pentru dezvoltări pe termen lung 

și pentru evoluții imprevizibile: 

• Realizarea unor propuneri 

urbanistice flexibile cu privire la 

minimul suprafețelor necesare a fi 

comasate pentru loturi 

construibile, posibilitate de 

modificări funcționale în limitele 

categoriilor de funcțiuni 

compatibile 

• Realizare de planuri urbanistice 

inițiate de primărie pentru zone de 

urbanizare strategice 

• Refacerea limitelor intravilanului 

Bugetul local Terenuri neviabilizate în 

intravilanul orașului 

 

- Personal al 

administrației din 

serviciul tehnic, serviciul 

urbanism  

- Personal interesat din 

asociații, organizații 

interesate 

- Proprietarii  terenurilor 

- Companii interesate  

- Personal calificat pentru 

realizarea studiilor 

propuse 

 

Palierul Spatii Verzi: 

Obiectiv/ Acțiuni Resurse 

 Financiare Materiale Umane 

Satisfacerea necesarului de spații 

verzi raportat la numărul de 

locuitori (26 mp/locuitor): 

• Realizarea unui plan de 

exproprieri pentru asigurarea 

zonelor critice de spații verzi sau 

rezerve de teren 

• Culoarele pentru spațiile verzi vor 

putea fi realizate prin combinarea 

exproprierilor cu cedările de teren 

în zonele de urbanizare 

Bugetul local pentru 

exproprieri 

 

 

Terenuri cedate de 

proprietari pentru 

viabilizare în vederea 

construirii 

- Personal al 

administrației din 

serviciul tehnic, serviciul 

urbanism  

- Personal interesat din 

asociații, organizații 

interesate 

- Proprietarii  terenurilor 

- Companii interesate  

 

Palierul Echipamente Publice: 

Obiectiv/ Acțiuni Resurse 

 Financiare Materiale Umane 

Asigurarea unor condiții 

echilibrate de configurare a noilor 

zone de locuințe (densitate, dotări, 

infrastructură, tipologii): 

Bugetul local  

 

Fonduri private 

 

Terenuri cedate de 

proprietari pentru 

viabilizare în vederea 

construirii 

 

- Personal al 

administrației din 

serviciul tehnic, serviciul 

urbanism  
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• Realizarea unui procent minim 

pentru realizarea de funcțiuni 

mixte și dotări în cadrul cartierelor 

de locuințe, în vederea conturării 

unor centre de cartier 

• Rezervare teren pentru spațiu 

verde public dar și pentru spațiu 

verde semi-privat, în procentele 

reglementate 

• Realizarea documentațiilor de 

planificare prioritare 

Parteneriate public 

private după caz 

 

 

Terenuri din proprietatea 

privata sau terenuri 

obținute prin exproprieri 

- Personal interesat din 

asociații, organizații 

interesate 

- Proprietarii  terenurilor 

- Companii interesate  

 

 

CAPITOLUL 5 
ZONELE UNDE ESTE PROPUSĂ REVIZUIREA 
REGLEMENTĂRILOR 
 

 

5.1. ZONA Z1 
5.1.1. Încadrare în oraș  

Zona Z1, Centrul Vechi, formeaza cea mai mare parte a zonei Centrale  
Centrul vechi și imprejurimile sale au nevoie în primul rand de regelementari pentru protejarea patrimoniului 

construit și stimuarea unui fond construit nou valoros în cazul terenurilor extra-muros ce suporta reconversie. 
Nerealizarea unui PUZCP, care să creeze un cadru legal și metodic de abordare a interventiilor și investițiilor în aceasta 
zona, a blocat intr-o mare măsura investițiile în zona centrala, lucru care a dus la lipsa de exemple de buna practica în 
domeniul conservarii și restaurarii și la o blocare a fondului construit existent prin intarzierea unor investiții sau lipsa de 
incurajare a acestora. Existenta traseelor principale de circulație și transfer din interiorul Sibiului în imediata vecinatate 
a centrului duce la aglomerarea zonei și la blocaje prin intersectarea fluxurilor de tranzit cu cele turistice și pentru 
serviciile prestate în zona. 

Principalele propuneri pentru Centru sunt: 

 Încurajarea folosirii fondului construit existent și a terenurilor existente rezultate din reconversii pentru 
marirea capacitatii turistice și de servicii a orașului și diversificarea ofertei culturale și de evenimente. 
Sibiul trebuie să isi mentina pozitia de varf în domeniul turismului și pentru aceasta nu poate să se bazeze 
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doar pe valoarea fondului construit existent ci trebuie mereu să se reinventeze din punct de vedere al 
ofertei de activitati pe care o propune. Aceasta incurajare se poate face prin deblocarea construirii în 
zona centrala prin realizarea PUZCP  

 Grabirea reconversiei zonelor abandonate, în special zone industriale din imediata vecinatate a centrului, 
daca este cazul, și prin PUZ-uri inițiate de autoritatea locala, datorita potentialului pe care aceste areale 
il au în marirea capacitatii centrului orașului de a oferi facilitati noi, la scara mai mare, cat și în integrarea 
în organismul oraslui a unor zone abandonate ce acum functioneaza ca bariere 

 Indepartarea traficului de tranzit din jurul centrului și realizarea obiectivelor PMUD – retea de parcari în 
jurul centrului, marirea zonelor pietonale, introducerea transportului în comun în zone istorica 

 Deblocarea proiectelor importante pentru oraș ce stagneaza de mai multi ani: Teatrul Sibiu, Zona Garii. 
Acestora se adauga restructurarea zonei Spitalului Judetean, după realizarea noului Spital Judetean și 
mutarea sectiilor. 
 

5.1.2. Descriere. Motivație 
Centrul vechi al orașului, perimetrul cuprins intra muros este prima zona aleasa pentru studiu și propunere de 

reglementare, delimitata prin PUG 2011 ca ZCP Centrul Istoric (contine 20 din cele 30 de subzone atribuite Centrului 
Istoric) și inclusa integral ca ansamblu în Lista Monumentelor Istorice. 

Prima mentiune documentara a Sibiului  datează de la sfârşitul secolului al XII-lea (1191), când papa Celestin 
al III-lea confirma existenta prepoziturii libere a germanilor din Transilvania cu sediul în oraş.  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 și dreptul de a 
organiza și găzdui târg (atestat documentar în 1328), acest privilegiu corespunzând statutului de oraş, în sens 
economic. Primele forme de organizare ale populatiei săseşti din sudul Transilvaniei vor fi puternic afectate în timpul 
invaziei tătare din 1241, în timpul căreia Sibiul a fost aproape în întregime distrus, numarul de locuitori scazand 
dramatic.  

Finalizarea fortificațiilor orașului în 1627 cu construirea bastionului Soldisch a marcat finalizarea delimitării 
defensive a Sibiului (curtinele din piatră (cele vechi) și cărămidă (cele noi), 39 de turnuri, cinci bastioane, două rondele și 
patru porți fortificate). Până la acest moment țesutul urban al nucleului istoric al așezării fusese în întregime configurat 
(fig. 3), pe parcursul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea până la începutul secolului al XIX-lea, eforturile administrației 
orașului concentrându-se în principal asupra întreținerii și modernizării fondului construit existent din interiorul centurilor 
de fortificație. 

Secolul XVIII este marcat de proiectele care vizau extinderea cetatii Sibiului odata cu integrarea Transilvaniei 
în Imperiul Habsburgic, proiecte abandonate în 1782 cand Alba Iulia și Deva erau stabilite ca cele doua orase 
transilvanene fortificate. 

A doua jumatate a secolului al XIX-lea aduce, ca de fapt în intreaga lume, modificări substantiale ale oraselor, 
prin cresterea populatiei și extinderea zonelor rezidențiale extra muros, prin explozia industriala și modificări 
substantiale ale oraselor fortificate. În cazul Sibiului incepe procesul de desfiintare a unora dinre vechile constructii de 
aparare: în 1852 a fost demolat bastionul din fața Porții Turnului, urmat în 1857 de Poarta Ocnei. O decadă mai târziu, 
în 1865, a urmat demolarea Porții Elisabeta și a bastionului din fața Porții Ocnei. În 1871 a fost luată decizia demolării 
porțiunii de zid dintre actuala stradă 9 Mai (Elisabethgasse) și strada Pielarilor, în anul următor fiind demolate restul 
de curtine care delimitau Orașul de Jos. Municipalitatea orășenească decidea la începutul deceniului al șaptelea al 
secolului al XIX-lea conservarea acelor turnuri care se păstraseră. O parte din deciziile care au vizat transformările 
urbanistice au fost luate la nivel central, stârnind opoziția sibienilor, opoziție care a salvat probabil marea partea a 
fortificației și a turnurilor cetății de pe latura de sud-est a orașului. 

Motivele alegerii acestei zone sunt: 
- Importanta primara pe care o are în definirea identitatii orașului 
- Valoarea fondului construit, de importanta națională și internațională 
- Necesitatea analizări continue a riscurilor care apar pentru protejarea zonei protejate, astfel încât 

acestea sa fie cat mai repede înlăturate 
- Obligativitatea diversificării continue a ofertei culturale și turistice, astfel încât interesul pentru 

oraș sa crească 
- Necesitatea extinderii și măririi zonelor de interes, astfel încât presiunea turistica pentru zonele 

cele mai importante sa se relaxeze. 
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5.1.3. Obiective. Raportare la prevederile enunțate prin P.U.G. 2011, și prin documente 
strategice de planificare elaborate post P.U.G. 2011 

Principala măsura care lipseste în atingerea obiectivelor urbanistice pentru Centrul Vechi 
este PUZCP. Consideram ca este prima și cea mai urgenta măsura care va trebui luata de 
administrație, care prÎntr-un astfel de plan va incuraja investițiile în centrul vechi, diversificarea 
activitatilor și a ofertei turistice și, cel mai important, intretinerea fondului construit.  
 

Palierul CULTURAL: 
Obiectivele majore ale palierului cultural în pentru Centrul Vechi sunt: 

- Protejarea fondului construit 
- Punerea în valoare a fondului construit 
- Protejarea identitatii și atmosferei Centrului Vechi, incurajarea și sustinerea activitatilor culturale 
- Protejarea modului de viata în Orasul Vechi 

Pentru atingerea obiectivelor este necesara abordarea echilibrata intre incurajarea turismului și 
nevoile locuitorilor centrului, pe baza unor investiții publice, public private sau private pentru oprirea 
degradarii fondului construit și utilizarea eficienta a acestuia. 

Un obiectiv nou pe care il propunem este diversificarea ofertei turistice și culturale prin 
folosirea de noi spații, propunerea de noi trasee și de noi activitati care sa includa intreaga zona intra-muros. 
Acest lucru va influenta pozitiv și celelalte paliere și va justifica investițiile în reabilitari și renovari. 

 
Palierul ECONOMIC: 
Turismul este principala sursa de venit pentru activitatile economice desfasutate în Centrul Vechi 

(alimentatie publica, unitati de cazare, muzee și expozitii, evenimente culturale) .  Birouri private sau sedii 
reprezentative ale companiilor sunt destul de slab reprezentate în centru. De asemenea Sibiul nu a reusit sa 
ridice nivelul comertului stradal. Ideile pentru transformarea Centrului Vechi Într-un “mall în aer liber” au 
ramas la acest stadiu, nefiind realizata o strategie pentru dezvoltarea acestei directii. 

Centrul Vechi ramane o zona cu potențial neexploatat din punct de vedere economic și prezinta, 
Într-un areal mic, discrepante inre zone dezvoltate economic și zone abandonate, intre zone de interes și 
vizitate continuu și zone frecventate exlusiv de rezidenti. 
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Astfel, pentru palierul economic obiectivul principal de avut în vedere pentru Centrul Istoric este 
exploatarea potentialului economic, diversificarea activitatilor și incurajarea distributiei lor în tot 
arealul central. 

 În acelasi timp, sunt necesare activitati cu valoare adaugata mare, implicand intr-o proportie 
mare industriile creative, în scopul conturării un brand “made în Sibiu”. Centrul Istoric are potentialul de a 
coagula de la reprezentante ale marilor companii la mici birouri cu initiative locale, fiind deschis oricui vrea 
sa isi asocieze numele cu orasul. Astfel de initiative creaza o spirala ascendenta prin care se incurajeaza 
reabilitari de o calitate superioara, care vor sustine la randul lor atragerea mai multor companii, care vor veni 
cu intiative noi și valoroase pentru oraș. 

 
Palierul MOBILITATE: 
Obiectivul principal pentru sectiunea mobilitate este diminuarea traficului auto cu masina 

personala în perimetrul Centrului Vechi, în scopul largirii zonelor pietonale, a incurajarii descoperirii 
orașului la pas. 

Initiativele în curs de desfasurare ale primăriei prin realizarea parcarilor comune la marginea 
Centrului și introducerea transportului în comun electric și de dimensiuni mici  în zona centrala sunt foarte 
importante pentru atingerea obiectivului. 

Largirea și amenajarea pietonalelor vor incuraja deschiderea caselor și ale curtilor spre strada 
și refacerea unor trasee comerciale traditionale (strada 9 mai). 

 
Palierul ZONE PROTEJATE: 
Delimitarea zonei protejate a Centrului Vechi și impartirea acesteia în subzone este o operatiune 

efectuata prin PUG 2011. Continuarea acțiunilor de protejare prin efectuarea de PUZCP nu a mai fost insa 
realizata de administrație, asa cum am amintit mai sus. 

Datorita importantei acestei zone la nivel de oraș, atat economic cat mai ales identitar, 
consideram ca realizarea PUZCP este o actiune prioritara a Primariei Sibiu pentru atingerea obiectivului 
principal, acela de Protejare a Ansamblului Centrului Vechi Sibiu. Lipsa PUZCP duce la o abordare 
neunitara a zonelor centrale. Cele cateva PUZCP realizate pe subzone în vederea unor investiții au luat în 
calcul propuneri doar pentru terenurile initiatoare, pentru restul zubzonei framanand la stadiul de analiza. 

Realizarea acestui plan alaturi de alte masuri propuse în capitolul urmator sunt necesare a fi 
realizate pentru atingerea unui alt obiectiv important, acela de atragere a investițiilor private pentru lucrări 
de protejare a zonei centrale. 

 
Palierul ZONE VERZI: 
Datorita densitatii fondului construit, spațiile verzi sunt deficitare în zona Centrului Vechi. Este 

foarte importanta menținerea și amenajarea tuturor spațiilor verzi , aflate în principal la limita zonei. 
Primaria Sibiu a realizat lucrări în acest sens pentru parcurile de pe limita sudica, dar sunt necesare solutii 
și pentru limita de nord (Orasul de Jos). 

Prin diferite sondaje, populatia și-a exprimat dorinta de a avea mai mult spațiu verde în 
interiorul zonei construite centrale. În capitolul de masuri vom propune cateva solutii pentru atingerea 
acestui obiectiv. 
 

Palierul ECHIPAMENTE PUBLICE: 
În capitolul echipamente publice vor fi avute în vedere programe de interventii de urgenta pentru 

conservarea construcțiilor aflate în pericol, investiții public-private pentru punerea în valoarea a 
construcțiilor monument care nu se afla în proprietate publica, și atragerea de fonduri pentru aceste 
lucrări.  
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5.1.4. Condiții majore/ măsuri pentru atingerea obiectivelor pentru zona Z1 
Deoarece Centrul Istoric reprezintă și centrul identitar al Sibiului, consideram ca dezvoltarea orașului ca pol 

regional va trebui susținută de imaginea zonei istorice. Pentru păstrarea acesteia sunt necesare masuri ferme ale 
administrației și care, spre deosebire de celelalte inele ale orașului nu sunt negociabile. Acest lucru va duce la 
necesitatea investirii mai multor resurse în zona, dar cu efect direct asupra menținerii importantei și „brandului” orașului, 
care la rândul lor vor încuraja dezvoltarea economica. Principalele masuri propuse pentru zone istorica sunt: 

- Realizare PUZCP 

- Completare PUZCP cu ghiduri de buna practica, lista cu materiale și tehnici preferate pentru zona istorica, 
includerea în lista monumentelor a construcțiilor propuse pentru clasare pentru o abordare coerenta a intervențiilor. 

- Program de educare al proprietarilor și a personalului din administrație cu privire la modul de acțiune în cazul 
unui imobil din zona protejata. 

- Atragerea de fonduri și realizarea de parteneriate pentru reabilitarea clădirilor, cu prioritate pentru 
monumente sau construcții propuse spre clasare. Implicarea administrației în aceste lucrări este absolut necesara, 
astfel încât sa se realizeze lucrări generale, pe un întreg imobil și de o calitate superioara.  

- Realizarea unei strategii cu privire la atragerea ocupanților în spațiile abandonate și distribuirea mai uniforma 
a ofertei turistice pe întreaga zona centrala. 

- Diminuarea substanțială a locurilor de parcare situate de-a lungul străzilor din zona istorica și mărirea 
pietonalelor. Aceasta măsură va putea fi luata în paralel cu realizarea parcărilor la limita zonei centrale și introducerea 
transportului în comun electric. 

- Propunerea de trasee pietonale tematice, cu legături intre puncte de interes/ odihna/ culturale 

- Încurajarea funcțiunilor altele decât locuire pe anumite trasee, în special pe strada 9 mai, artera tradițional 
comercială 

- Încurajarea funcțiunilor care au ca rezultat deschiderea curților spre spațiu public 

- Amenajarea de spații verzi temporare de-a lungul traseelor principale pietonale 

- Refuncționalizarea sau reabilitarea imobilelor cu funcțiuni de producție/ ateliere (din jurul străzii Zidului) în 
funcțiuni turistice sau alte servicii 

- Prioritizare interventii  în favoarea Orasului de Jos, al carui find construit e mai supus degradarii sau 
refacerilor nereusite/ partiale 

- Reabilitare și includere în circuitul turistic a bastionului Soldish 

 

5.2. ZONA Z2 
5.2.1. Descriere. Motivație 

În continuarea Centrului Istoric, am propus zona 2 de studiu - terenurile aflate de o parte și alta a 
Cibinului. Sunt incluse zonele industriale din imediata vecinatate a limitelor Cetatii și de pe celalalt mal al 
Cibinului, majoritatea propuse spre restructurare, institutii de invatamant și zona de locuințe colective din 
Terezian. 

Parcela cu cel mai mare potențial pentru dezvoltarea Sibiului o constituie locatia fostei hale 
“Independenta”, prima platforma industriala a orașului, aceasta incepand sa se dezvolte inca din a doua 
jumatate a secolului al XIX-lea pe parcelele situate imediat după al treilea inel de fortificatii.  Primele hale 
construite aici au fost proiectate de arhitecţi vienezi, și sunt primele construcţii industriale din Transilvania cu 
structură metalică a şarpantei, structura ce se pastreaza pana în prezent. Halele Rieger, după denumirea 
proprietarilor, sunt în acest moment în curs de clasare și nu mai exista activitate economica în cadrul 
acestora. 
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Tot pe malul drept al Cibinului se gaseste fosta fabrica de marochinarie 13 Decembrie, detinuta în 
momentul de fata de mai multi proprietari, incluzand activitati de productie și birouri. Pe celalalt mal al 
Cibinului fabricile Flaro și Creionul au fost și ele desfiintate dar spațiile sunt folosite în continuare pentru 
activitati productive. Tot pe aceasta parte a Cibinului o zona mare e ocupata de Liceul Tehnologic de Industrie 
Alimentara, vechiul Orfelinat Terezian și o sectie a Liceului Tehnologic Independenta, după care urmeaza 
zona de locuințe colective a cartierului Terezian, incluzand o scoala, o gradinita, spații comerciale la parterul 
blocurilor și în spațiu verde mai amplu – parcul Terezian. 

Motivele alegerii acestei zone sunt: 

- Este o zona destructurata, cu funcțiuni diferite unele dintre ele incompatibile 
- Este o zona bariera, atat Cibinul cat și industria de pe o parte și de pa alta formand obstacole intre 

zone ale orașului 
- Este o zona cu potențial, aflata la limita Centrului Vechi, strabatuta de Cibin și  incluzând 

construcții monument sau propuse spre clasare 

 

5.2.2. Obiective. Raportare la prevederile enunțate prin P.U.G. 2011, și prin documente 
strategice de planificare elaborate post P.U.G. 2011 

Palierul CULTURAL: 
Pentru Palierul cultural sustinem reconversia Zonei Independenta prin PUZCP separat sau 

impreuna cu Centrul Vechi, și de asemenea clasarea halelor valoroase. 
Diametral opus fata de Piata Teatrului, zona Independenta poate avea aceleasi valente prin 

convertirea spațiilor existente în spații culturale, expozitionale, zone publice, diverse ateliere și servicii 
creative. Totusi o astfel de initiativa nu poate fi exclusiv privata, asa ca este în interesul primăriei de a realiza 
un parteneriat prin care sa realizeze un pol cultural în zona de nord. Traseul cultural se poate continua cu 
obiextive de sfarsit de sec. XIX și inceput de secol XX, - Podul de Piatra și Orfelinatul Vechi, cladire și ea cu 
potențial de conversie în spațiu hotelier sau educational. Realizarea acestei axe poate realiza o includere 
mai buna în oraș a cartierelor din N-V, cartiere care prin accesibilitatea greoaie sunt marginalizate și separate 
de viata orașului. 

  
Palierul ECONOMIC: 
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În afara de fabrica Independenta, restul zonelor industriale din Z2 au procese de productie în 
curs, cu spațiile ocupate aproape la capacitate maxima. În consecinta, desi se pastreaza obiectivul 
restructurarii acestor parcele, este de luat în considerare faptul ca pe termen scurt și mediu acest lucru nu 
se va intampla. În acest caz, pe termen scurt sunt necesare masuri de integrare a industriei în viata orașului. 

Dezvoltarea zonei Independenta ca pol de importanta urbana va fi un plus pentru turismul sibian. 
 
Palierul MOBILITATE: 
Desfiintarea rolului de “bariera” a Cibinului și a zonelor industriale este cel ami important obiectiv 

la sectiunea mobilitate. 
Se mentin obiectivele referitoare la reducerea motorizarii și incurajarea transportului pietonal, pe 

bicilete sau a transportului în comun. Continuarea pietonalelor de legatura intre cartierul Terezian și Centrul 
vechi prin zona Independenta duce la zone mari ce pot fi accesate în 15 minute (distanta de 1000m), o 
distanta convenabila pentru mersul de jos. 

Amenajarea malurilor Cibinului, obiectiv prevazut prin PUG 2011 se afla în faza de licitare a 
lucrarilor. 

 
Palierul ZONE PROTEJATE: 
Vor fi mentinute limitele zonelor protejate pe partea Sud-Estica a raului Cibin și propunerile de 

clasare. Pe cealalta parte, zona delimitata ca Maierimea Portii Ocnei va putea fi analizata la nivel de subzona, 
datorita diversitatii funcționale și a incercarii de a incuraja restructurarea industriala. 

 
Palierul ZONE VERZI: 
Zona are potențial de atingere a obiectivelor enumerate prin PUG 2011, Strategia de adaptare 

la schimbarile climatice, PMUD și Strategia Municipiului Sibiu prin amenajarea malurilor Cibinului, 
diversificarea infrastructurii de agrement prin activitati în cadrul zonelor industriale restructurate, amenajarea 
traseului de continuare a strazii Ocnei ca traseu verde. 

Reabilitarea spațiilor publice și a spațiilor verzi din cartierele de locuințe colective, obiectiv 
asumat prin PUG 2011 este pus în prezent în aplicare prin lucrări intiate de administrație.  

 
Palierul ECHIPAMENTE PUBLICE: 
Prin dezvoltarea în parteneriat a fabricii Independenta, Primaria poate urmari sustinerea unor 

echipamente publice din domeniile cultura, educație sau agrement care sa fie adapostite de actualele hale. 
Un scop similar il poate avea și reabilitarea vechiului orfelinat. 
 

5.2.3. Condiții majore/ măsuri pentru atingerea obiectivelor pentru zona Z2 
Principalele masuri ce pot fi luate în zona sunt: 

- Realizare PUZCP Cibin Centru 
- Realizare alte studii pentru zona, negocierea unui parteneriat public-privat în conditiile 

clasarii halelor 
- Lucrari de interes pentru primărie în cadrul parteneriatului cu Independenta: realizarea 

fostelor spații publice – Piata Cetatii și Piata Fanului; sustinerea funcțiunilor culturale, de evenimente în 
spațiile reabilitate monument și menținerea lor cat mai mult cu acces din partea publicului 

- Continuarea traseelor pietonale sau pietonale și auto prin incinta zonei Independenta ce fac 
legatura intre Centru Vechi și Cibin 

- Continuarea acestor trasee prin poduri pietonale peste Cibin pentru a face legatura cu zona 
de industrie și locuire a cartierului Terezian 

- În cazul mentinerii celorlalte fabrici, se va propune pe termen scurt refatadizarea acestora 
și deschiderea spre public a spațiilor de la strada. 
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- Amenajare Cibinului și realizarea pistei de biciclete de-a lungul acestuia sunt proiecte în 
curs de realizare 

- Reabilitarea fostului orfelinat și utilizarea lui cu o functiune tertiara: servicii turistice, educație 
și deschisa publicului; Cladirea are calitatea de a defini traseul spre Centrul Istoric dar și de a sustine un 
centru de cartier/ zona de plimbare 

 
 

5.3. ZONA Z3 
5.3.1. Încadrare în oraș – Inelul 1 
Primul inel prezintă o mixitate funcțională ridicată în zonele din proximitatea Centrului Istoric și în lungul bulevardelor, 
restul inelului fiind caracterizat de monofuncționalitate, Funcțiunea predominantă la nivelul primului inel este cea de 
locuire individuală.   
A treia zonă strategică aleasă reprezentată de cartierul Terezian, se află în nord-vestul zonei construite a orașului, și 
este situată în continuarea zonei Z2. Aceasta este mărginită la nord și în vest de tronsonul neutilizat de cale ferată, la 
sud de artera Calea Șurii Mici-Str. Mihail Kogălniceanu și la est de Str. Lungă-Str. Eschile. 
Conform studiului istoric elaborat pentru P.U.G.Sibiu 2011, partea sud-estică a zonei strategice Z3 (Măierimea Porții 
Turnului – Terezian) a costituit o veche suburbie locuită de sași, machiari, români și țigani. 

5.3.2. Descriere. Motivație 
Cu o suprafață de aproximativ 87 ha, Z3 cuprinde următoarele zone funcționale, conform P.U.G. 2011: 

 L1p – Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic 
 ZCP Măierimea Porții Turnului  
 Tf – Zonă de circulație feroviară și amenajări aferente 

În ultimul deceniu zona a suferit o stagnare funcțională, întrucât și reglementările au fost unele restrictive.  Deși arealele 
cu diversitate funcțională mai mare se găsesc în nordul și în sudul cartierului Terezian, în interiorul cartierului, acestea 
lipsesc cu desăvârșire.  
Fondul construit și parcelarul au fost păstrate, atât în zona protejată cât și în afara acesteia. 
Încadrată între două bariere naturale/antropice la est (Râul Cibin) și la vest (calea ferată), accesibilitatea auto/pietonală 
necesită îmbunătățiri, cu accent pe legăturile cartierului cu Centrul Istoric.  
De asemenea, spațiile verzi publice raportate la numărul de rezidenți, sunt insuficiente și necesită suplimentări.  
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5.3.3. Obiective. Raportare la prevederile enunțate prin P.U.G. 2011, și prin documente 
strategice de planificare elaborate post P.U.G. 2011 
Obiectivele prevăzute pentru Sibiu, regăsite și în zona Z3 continuă prevederile P.U.G. 2011 împreună cu cele din 
planurile strategice elaborate ulterior Planului Urbanistic General. Au fost adăugate obiective noi și/sau corectate cele 
vechi în vederea ajustării priorităților actuale și viitoare pe care orașul le are. 
Palier CULTURAL: 

 P.U.G. Sibiu 2011 a propus: 
o Îmbunătățirea relațiilor între Centrul Istoric și carierele nordice; 
o Consevarea componentei rezidențiale în Orașul de Jos, ca particularitate culturală; 
o Protejarea cartierelor rezidențiale tradiționale aflate în afara zonei centrale. 

 Strategiile elaborate post P.U.G. Sibiu 2011 vizează: 
o Intervenții pentru reorganizarea unor străzi și piațete urbane cu prioritate pentru pietoni; 
o Restaurarea și reabilitarea patrimoniului construit. 

Pe lângă obiectivele preluate din P.U.G. 2011 și din strategiile elaborate post P.U.G. 2011 am considerat necesar 
implementarea unor trasee culturale care să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber/turistică adusă 
Centrului Istoric. Astfel, se va putea încuraja explorarea zonelor construite protejate în egală măsură cu Centrul 
Istoric. 

Palierul ECONOMIC: 
 P.U.G. Sibiu 2011 a propus echilibrarea dinamicilor de dezvoltare prin impulsionarea cartierelor nordice și a 

zonelor defavorizate; 
 Strategiile elaborate post P.U.G. Sibiu 2011 vizează dezvoltarea infrastructurii destinate mediului economic. 
Obiectivele preluate din P.U.G. 2011 și din strategiile elaborate post P.U.G. 2011 susțin direcția de dezvoltare 
propusă pentru P.U.G. 2021, întrucât încă este necesară creșterea diversității economice existente împreună cu 
suplimentarea locațiilor unde acestea se pot dezvolta. Aceste condiții sunt necesare pentru ca zona să poată 
atrage activități economice cu valoare adăugată mare. 

Palierul MOBILITATE: 
 P.U.G. Sibiu 2011 a propus: 

o Refacerea și multiplicare legăturilor între cartierele aflate în Orașul de Jos și Centrul Istoric, prin 
realizarea de poduri peste râul Cibin. 

o Realizarea traseului ciclo-turistic adiacent albiei râului Cibin; 
o Realizarea proiectului de Tren Urban prin modernizarea și prelungirea fostei căi ferate industriale; 

 Strategiile elaborate post P.U.G. Sibiu 2011 vizează: 
o Amenajarea de noi parcări înierbate cu precădere în zonele cu insule de căldură; 
o Fluidizarea traficului auto; 
o Încurajarea utilizării transportului alternativ; 
o Construcția de poduri peste barierele naturale și antropice. 

Obiectivele preluate din P.U.G. 2011 și din strategiile elaborate post P.U.G. 2011 susțin direcția de dezvoltare 
propusă pentru P.U.G. 2021.  
Un nou obiectiv pe care îl propunem este susținerea traseului trenului urban prin pietonalizarea spațiului liber 
aferent căii ferate și prin încurajarea dezvoltării funcțiunilor mixte în proximitatea acesteia. 

Palierul ZONE PROTEJATE: 
 P.U.G. Sibiu 2011 a propus protejarea zonelor constituite valoroase aflate în sud-estul zonei Z3 prin 

reglementarea în cadrul ZCP Măierimea Porții. 
Din păcate, continuarea acțiunilor de protejare prin elaborarea de PUZCP nu a fost realizată de administrație. 
Considerăm necesară realizarea PUZCP în vederea atingerii obiectivului care vizează protejarea zonei sud-
estice a Cartierului Terezian. Această condiție este necesară și în atragerea investitorilor privați interesați în 
a finanța protejarea patrimoniului construit pentru dezvoltarea de activități, care la rândul lor vor aduce un 
plus de valoare cartierului.   
 

Palierul SPAȚII VERZI: 
 P.U.G. Sibiu 2011 a propus: 

o Transformarea spațiilor libere virane din interiorul arealelor construite în spații verzi; 
o Creşterea atractivităţii publice a Cibinului, ca traseu de promenadă pietonală de legătură între 

cartiere și Centrul Istoric; 
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o Realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal și de agrement. 
 Strategiile elaborate post P.U.G. Sibiu 2011 vizează: 

o Realizarea unui raport optim între suprafețele construite și cele verzi; 
o Amenajarea de noi spații verzi și extinderea / modernizarea / reamenajarea zonelor verzi existente; 
o Creșterea suprafețelor permeabile în vederea reducerii insulelor de căldură; 

Obiectivele enunțate de P.U.G. 2011 împreună cu cele din cadrul strategiilor elaborate ulterior, au pus accent 
pe suplimentarea spațiilor verzi existente în vederea creşterii calității vieţii.  
Momentan, doar sud-estul cartierului Terezian este deservit de spații verzi. Drept urmare, este necesară 
continuarea obiectivelor și a măsurilor propuse în cadrul documentațiilor anterioare, pentru ca zona să ajungă 
la un număr optim de metri pătrați de spațiu verde.  

Palierul ECHIPAMENTE PUBLICE 
 P.U.G. Sibiu 2011 a propus: 

o Optimizarea rețelei de spații publice prin reabilitarea celor existente în afara Centrului Istoric și prin 
extinderea acesteia; 

o Reabilitarea suprafeţelor libere din cartierele de locuinţe, recuperarea și amenajarea suprafeţelor 
reziduale (lucrări care sunt în curs de realizare) 

În continuarea obiectivelor propuse de documentațiile elaborate în perioada 2011-2019, vom lua în calcul și încurajarea 
diversificării ofertei educaționale și culturale de care zona strategica Z3 să beneficieze.  
Un alt obiectiv propus este amenajarea zonei libere din proximitatea căii ferate prin intermediul unui pietonal și a 
spațiilor verzi, în vederea pregătirii zonei pentru proiectul trenului urban. 
 

5.3.4. Condiții majore/ măsuri pentru atingerea obiectivelor pentru zona Z3 
În următorul deceniu, zona strategică Z3 își va depăși statutul monofuncțional și va găzdui o mixitate funcțională 
necesară unei evoluții economice corespunzătoare secolului XXI.  
Suplimentarea zonei cu spații verzi, spații pentru desfășurarea activităților economice, turistice și culturale va rezulta 
într-o creștere a calității vieții, care implicit va duce la atragererea de noi utilizatori, atât temporari cât și permanenți, și 
la o integrare mult mai bună a cartierului cu restul orașului. 
Principalele măsuri care trebuie luate în calcul în vederea dezvoltării zonei Z3 sunt: 

1. Instituirea unei zone mixte pe întregul areal Z3 care să poată acomoda locuire+servicii 
(turism,educație+birouri mici) 
Punctul nevralgic al zonei strategice Z3 este reprezentat de slaba mixitate funcțională. Decizia P.U.G. 2011 
de a încadra jumătatea nordică a cartierului într-un sub-UTR exclusiv de locuire, iar cea sudică într-un sub-
UTR protejat a dus la stagnarea acesteia în poziția de cartier dormitor. În lipsa inițiativelor de elaborare a unor 
PUZCP-uri, în ultimul deceniu, jumătatea sudică a fost lipsită de intervenții. 
 
Se propune transformarea Z3 într-o zonă mixtă care să permită completarea funcțiunii de locuire, cu cele de 
servicii din sfera turismului, educației și birourilor de mici dimensiuni, într-un procent mic. Acest procent va fi 
calcultat în funcție de capacitatea parcelarului și a fondului construit de a prelua funcțiuni mixte, fără 
modificarea caracterului zonei, dar și în funcție de capacitatea rețelei de circulații care deservește Z3. 
 

2. Implementarea unor zone mixte care să poată acomoda locuire+servicii/comerț în lungul arterelor 
principale de circulație și în zonele care au potențialul de a deveni micro-centre de cartier 
Se propune transformarea arterelor importante din cadrul Z3 din zone de locuire, în zone cu funcțiuni mixte, 
care să poată acomoda într-o mare proporție servicii/comerț în vederea generării unor centre de cartier 
liniare/condensate. 
 

3. Reglementarea unor coridoare verzi care să deservească cartierul 
Se propune conectarea spațiilor verzi existente printr-o serie de noi spații verzi liniare rezultate din retragerea 
aliniamentului existent în interiorul parcelelor. 
 

4. Pietonalizarea spațiului necostruit din proximitatea liniei de cale ferată și introducerea parcelelor 
adiacente într-o reglementare care să permită mixitatea funcțională, în vederea pregătirii zonei pentru 
implementara trenului urban.  
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5.4. ZONA Z4 
5.4.1. Incadrare în oraș – Inelul 2 

Al doilea inel în jurul centrului , Inelul 2, este compus din zone cu funcțiuni din cele mai diverse de 
eterogenitate pronuntata, incluzand zonele ce s-au dezvoltat cel mai mult în ultimii ani.  

Acest inel prezinta și posibilitatile cele mai ample de dezvoltare / remodelare și coagulare în organismul 
orașului. 

Ca atare, intr-o anumita măsura, abordarea propusa pentru acest inel va dicta transformarea Sibiului în 
urmatorii ani, va putea rezolva disfunctionalitatile orașului sau le va adanci. 

Componenta acestui inel este urmatoarea: 

 Doua foste sate incluse în intravilanul orașului în anii ’40 – Turnisor și Gusterita 

 Extinderile lotizarilor rezidențiale în partea de S-V a orașului – cartierele Calea Dumbravii, Calea Poplacii 
și Valea Aurie de-o parte și de alta a Parcului Subarini 

 Extinderile rezidențiale de după anii ’90 în cartierele Tineretului, Veteranilor și Tiglari 

 Extinderile rezidențiale de pe teritoriile localitatilor învecinate – Selimbar și Cisnadie, relaizate în contact 
direct cu limitele intravilanului Sibiu, ce trebuie avute în vedere din puct de vedere al deservirii; 
neprevizionarea acestui aspect a dus în ultima perioada la o suprasolicitarea infrastructurii și dotărilor la 
nivelul Sibiului 

 Zona industriala Est 

 Trei zone mari comerciale la Nord, Vesti și Sud-Est 
 
Intre acestea exista teren liber, majoritatea reglementat în PUG Sibiu 2011 sau ce urmeaza a fi 

reglementat prin PUG Selimbar. Dezvoltarea urbana pe aceste zone este o provocare, din moment ce propunerile 
stricte de urbanizare ale PUG 2011 nu au putu fi puse în aplicare, fiind inca o data demonstrata ineficienta metodelor 
top-down în privinta urbanismului.  

 

5.4.2. Descriere. Motivație 

Zona aleasa pentru analiza este situata în vest, de-a lungul Caii Surii Mici la sud și la nord de linia de 
cale ferata – viitorul tren urban, de o suprafata aproximativa de 84 de hectare cuprinde urmatoarele zone funcționale, 
conform PUG 2011: 

 Ei – activitati aconomice cu caracter industrial 

 S – destinatie speciala 

 L1u – Locuinte cu regim redus de inaltime 

 UC – zona centrala în exteriorul ZCP 

 Uva – zona verde cu rol de agrement sau sport 

 UIs – zona de institutii și servicii 

 UEi – zona de activitati economice cu caracter industrial 

 UL3 – Locuinte cu regim mediu de inaltime 
La sud de aceasta zona s-au dezvoltat cartiere rezidențiale în ultimii ani, unele din ele prin conversia fostelor 

platforme industriale iar la nord este în curs proiectul Spitalului Regional, și alte dezvoltari rezidențiale. 
 
Motivele alegerii acestei zone: 

 Tendintele de dezvoltare nu corespund propunerilor PUG, în consecinta trebuie operate modificări 
funcționale 

 Este o zona de urbanizare complexa, cu vecinatati variate și tendinte de dezvoltarea aparute în ultimii 10 
ani 

 Este o zona importanta d.p.d.v al mobilitatii, prin propunerea de largire a Caii Surii Mici, constructia 
pasajului de pe Calea Surii Mici și intersectia acestuia cu traseul viitorului tren urban; de asemenea zona 
este marginita de circulații care au potențial sa se inchida Într-un inel la nivelul Inelului 2 de zonificare.  

 Aprobarea în vecinatate a investiției Spitalului Judetean sustine modificarile funcționale propuse 
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5.4.3. Obiective. Raportare la prevederile enunțate prin P.U.G. 2011, și prin documente 
strategice de planificare elaborate post P.U.G. 2011 

Obiectivele prevazute pentru Sibiu și care se regasesc în zona Z4 continua prevederile PUG 2011 și cele 
din planurile strategice pentru Sibiu care tin de prevederi la nivelul PUG. Au fost adaugate obiective noi pentru 
modificarea priorității anumitor aspecte în vederea dezvoltarii urbane sau a corectarii unor obiective  

Palier CULTURAL: 

 Sibiul meu – Sibiul nostru: Obiectivul urmareste prioritizarea locuitorilor și a implicarii lor în actiunile de 
modelare a orașului, respectiv pentru zona Z4 prin realizarea de centre de cartier, reaizarea unui sistem 
de pietonale/ zone de agrement / zone de inalnire  

 Extinderea rolului de Pol Regional al municipiului Sibiu, obiectiv prevazut prin PUG 2011 este pus în 
practica în zona Z4  prin incurajarea dezvoltarii unui pol urban prin restructurarea unei zone industriale 
cu tendinta de modificare functionala 

 Strategia Municipiului Sibiu prevede diversificarea posibilitatilor prin care se acceseaza, produce și 
utilizeaza continut cultural . În zona obiectivul poate fi sustinut prin furnizarea de spațiu în vederea 
crearii de nuclee culturale și identitare în fiecare zona noua de locuit. 

 Încurajarea circulatiei nemotorizate, prevazuta în PMUD este un obiectiv de baza în sustinerea viziunii 
noastre pentru oraș, în stransa legatura cu furnizarea nevoilor populatiei în limitele unei deplasari 
pietonale confortabile ( este un palier cultural din punctul de vedere al dialogului cu cetatenii și al 
schimbarii conceptiei referitoare la transportul cu masina personala) 
 
Palier ECONOMIC: 
În vederea usurarii procesului de urbanizare am propus cateva obiective noi atat pentru oraș dar care se 
regasesc și la nivel de zona astfel: 

 Flexibilitate în amplasarea noilor dezvoltari și a noilor zone de urbanizare: politica de dezvoltare de la 
centru spre periferie este foarte rigida și necesita un control foarte mare al administrației fara a avea 
beneficii foarte mari. Atata timp cat anumite zone respecta un minim de cerinte referiotare la acces, 
conexiuni și retele pot deveni zone urbanizate. Terenul ramas liber intre zone construite, fie teren agricol 
în intravilan, fie alt fel de spatii verzi, libere, fac parte din integrarea teritoriului în oraș și rezulta în 
rezerve de teren ce vor putea fi ocupate în funcție de evolutia orașului, de cererile locuitorilor și ale 
investitorilor și sunt de ajutor administrației în reglarea unor disfunctii în momentul în care acestea apar. 

 Realizarea unei mixitati funcționale echilibrate, ce contribuie la incurajarea dezvoltarii intreprinderilor 
mici sau individuale și a initiativelor private. 

Vor fi mentinute și sustinute urmatoarele obiective ale PUG 2011 la nivelul zonei Z4: 
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 Impulsionarea dezvoltarii prin asigurarea suprafețelor necesare, pregatirea unor conditii atractive pentru 
investiții în sectorul rezidential și cel al serviciilor 

 Echilibrarea dinamicii de dezvoltare în zonele orașului prin impulsionarea cartierelor în zona N-V 

 Consolidarea rolului administrației urbane prin etapizarea zonelor de viabilizare, raportata direct la 
necesitatile populatiei, la dinamica orașului și la resursele administrative 

 Asigrarea necesarului de suprafețe pentru locuințe noi 

 Extinderea rolului de pol regional al municipiului Sibiu asupra intregii zone periurbane, prin distributia 
activitatilor în acord cu potentialele locale și prin modernizarea relelelor de comunicatie și transport 

 Extinderea rolului de pol regional prin stabilirea unor poli de activitati cu caracter tertiar – propus în zona 
de restructurare industriala în cazul Z4 

 Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizata a activitatilor în teritoriul administrativ se va 
realiza și prin de marirea suprafețelor destinate zonelor rezidențiale din N-V prin modificarile funcționale 
din Z4 

 Proliferarea și dezvoltarea Sibiului ca centrul de servicii, afaceri, cultura, comunicare media și educație 
superioara de importanta regionala și nationala 

 Incurajare industrii noi, cu valoarea adaugata ridicata 

 Servicii medicale și sociale de calitate sustinute de o infrastructura moderna 
 
Palier MOBILITATE 

 Extinderea retelei de puncte intermodale și parcari urbane în Inelul 2, ca un pas intermendiar 
în reducerea traficului motorizat individual în zona centrala și  Inelul 1 este un nou obiectiv important prin care se 
doreste realizarea mai multor parcari urbane de dimensiuni mici versus cateva parcari de dimensiuni mai mari, care 
nu sunt suportate de reteaua de trafic nu foarte dezvoltata a orașului. De asemenea este foarte important sa se 
gaseasca puncte intermodale ce pot fi dezvoltate la momentul aparitiei noului tren urban pentru a crea legături usoare 
cu celelalte mijloace de transport din oraș. 

 Sustinerea dezvoltarii retelei de circulații concentrice fata de centru, putin dezvoltata și cu sincope 
mari pentru a echilibra reteaua radiala de trasee care, în lipsa celei dintai pune o presiune foarte mare pe accesibilitatea 
în zona centrala 
 
Alte obiective importante ale PUG 2011 și ale PMUD vor fi continuate prin noua propunere de PUG: 

 Încurajarea circulatiei nemotorizate prin realizarea unui trame pietonale suprapuse partial peste cea auto 
și partial prin facilitarea accesului și a legaturilor intre noile centre de cartier și zone de servicii 

 Încurajarea transportului în comun și a transportului alternativ 

 Consolidarea rolului administrației locale în cadrul procesului de dezvoltare urbana prin valorificarea 
optima a resurselor publice în vederea asigurării unui “schelet structural” al dezvoltarii 

 Realizarea unei retele de parcaje colective pentru sustinerea punctelor intermodale dar și incurajarea 
dezvoltarii acestora în dezvoltarile mai mari de locuințe 

 Viabilizarea zonelor de extindere  

 Continuarea demersurilor pentru proiectul Trenului urban și asigurarea terenurilor necesare pentru 
continuitatea traseului acestuia 

 Oprimizarea sistemului local de transport local în comun și cresterea atractivitatii acestuia pentru cetateni  

 Promovarea transportului alternativ 
 
Palier ZONE PROTEJATE 
Z4 are potențial în valorificare peisajului cultural ca factor al dezvoltarii și al identitatii teritoriale, obiectiv 
al PUG 2011, prin situarea zonei în panta cu vizibilitate spre centrul orașului.  
 
Palier ZONE VERZI 
Obiectivele propuse prin PUG 2011, Strategia de adaptare la schimbarile climatice, PMUD și Strategia 

municipiului Sibiu referitoare la spatiile verzi se mentin iar aplicarea acestora pentru zona Z4 în special și pentru zonele 
de urbanizare în general sunt detaliate în capitolul urmator. Aceste obiective sunt: 

 Asigurarea unor conditii echilibrate de configurare a noilor zone de locuințe (densitate, dotări, 
infrastructura, tipologii) 
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 Satisfacerea necesarului de spatii verzi raportat la numarul de locuitori 

 Asigurarea unei gestionari corespunzatoare a spatiilor verzi și cresterea suprafetei acestora 

 Creșterea suprafețelor permeabile 

 Creșterea numarului de spatii de agrement pentru sanatate, diversificarea infrastructurii de agrement, 
diversificarea infrastructurii sportive 

 Raport optim intre suprafetele construite și zonele verzi 

 Interconectarea retelei de spatii verzi 

 Crearea unor spatii comune favorabile pietonilor în zonele rezidențiale 

 Rezolvarea conflictului intre locuire și industrie, propusa prin PUG 2011 a se realiza prin suprafețe 
mari de zone verzi de agrement sunt propuse a se realiza de-a lungul traseelor de circulație prin retrageri 
cu rol de protectie și traseu verde 
 
Palier ECHIPAMENTE PUBLICE 
Pentru zona Z4 sunt preluate urmatoarele obiective din PUG 2011: 

 Asigurarea conditiilor unei dezvoltari durabile, conservarea posibilitatilor de evolutie a orașului pentru 
generatiile viitoare 

 Asigurarea unor conditii echilibrate de configurare a noilor zone de locuințe 

 Viabilizara zonelor de extindere prin investii în infrastructura stradala dar și în dotări la nivel de cartier 
realizate exclusiv de administrație sau prin parteneriate public-private 
Conform PAED, urmatoarele obiective vor trebui sustinute la nivel de cartier: 

 Construirea unor bazine de colectare temporara a surplusului de apa pluviala inainte de a ajunge în 
canalizarea pluviala 

 Încurajarea folosirii de sisteme centralizate și din energii regenerabile pentru prepararea apei calde și 
asigurarea incalzirii în locuințe. 

 Stoparea extinderii insulelor de caldura urbana și prevenirea formarii de noi insule de caldura pe teritoriul 
municipiului. 

 Încurajarea sistemelor centralizate de incalzire și apa calda 
Strategia municipiului Sibiu va putea fi pusa în aplicare în zona Z4 prin dezvoltarea infrastructurii 
educationale, a educatiei nonformale, medicale, sociale, de agrement, sportiva. 

 

5.4.4. Conditii majore/ masuri pentru atingerea obiectivelor pentru zona Z4 
Noile zone de urbanizare planificate, reglementate, ar trebui sa ofere viitorilor sai locatari nu doar un 

loc de rezidenta ci și un cartier în care sa se odihneasca, sa se joace, sa socializeze. Daca pentru o proportie 
dintre ei va fi indeplinita și componenta “loc de munca”, cartierul va deveni în sine un loc complex și 
sustenabil, isi va defini propria identitate și va deveni un resort în dezvoltarea mare a orașului. 

 
Masurile principale necesare a fi luate în cadrul zonei sunt: 
1. Modificarea funcțiunilor industriale cu funcțiuni rezidențiale, mixte și centrale 
Zona studiata denumita în continuare Z4, are o puternica tendinta de transformare în zona rezidentiala. În 

cadrul inelului I3 în ultimii 10 ani a crescut mult procentul de locuire, atat în limitele administrative ale Sibiului cat și ale 
localitatilor învecinate. Continuarea zonei industriale pana în aceasta zona nu mai este fezabila mai ales ca după 
crealizarea pasajului peste calea ferata zona a devenit deosebit de atractiva prin accesul ușor în restul orașului. 
Dezvoltarile rezidențiale noi de la sud și nord de Z4 , pe terenuri reglementate pentru locuire colectiva rezulta în 
vecinatati compatibile. Aprobarea catorva PUZ-uri cu functiunea de locuire în Z4 confima tendinta propusa.  

Zona de industrie de la limita zonei CF spre centru este o zona propusa spre restructurare și transformare în 
pol urban cu funcțiuni tertiare și de servicii are urmatoarele avantaje: 

o În prezent nu functioneaza activitati productive de dimensiuni mari 
o Fondul construit este foarte vechi și de slaba calitate, ușor de demolat/ inlocuit 
o Activitatile actuale în zona sunt de agrement, sport și comert. Activitatile productive sunt reduse la 

nivel de ateliere, activitati ce pot fi continuate în spatii noi și intr-o zona cu caracter central 
 

2. Reducerea numarului de zone funcționale de la 8 la 5 pentru reducerea numarului de conflicte intre 
diferite funcțiuni și a zonelor de protctie intre cele necompatibile 
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3. Delimitarea diferitelor funcțiuni de traseele stradale majore 
Masura aceasta urmareste urmatoarele rezultate: 
o Strada va deveni și zona de protectie intre funcțiuni mai putin compatibile 
o În marea majoritate strazile principale sunt trasate pe limitele de parcela, lucru care face mult mai 

usoara incadrarea functionala și delimitarea zonelor studiate prin PUZ/ PUD 
o Prin reglementarea retragerii fata de aliniamente se poate mari zona de protectie dintre funcțiuni și 

se pot crea spatii verzi și de agrement paralele cu strada, limitand în acelasi timp formarea insulelor 
de caldura. 

o Profilele initiale ale strazilor pot fi mai minime la inceput din moment ce se prevede o rezerva de 
teren de o parte și alta a strazii a carui profil se poate mari în cazul în care este necesar. Acest lucru 
implica și o investitie initiala minima din partea administrației în traseele de circulație. 
 

 
Programul “ Prima Casa” a impulsionat constructiile rezidențiale și a creat un adevarat trend de dezvoltare 

a locuintelor colective ce sa incadreaza în cerintele și restrictionarile programului national. Datorita acestui lucru s-au 
dezvoltat ansambluri de locuințe cu apartamente mici, minim de dotări (acces, parcari și utilitati) și fara spatii destinate 
altor funcțiuni. Caracteristicile acestor dezvoltari sunt dependenta de oraș pentru toate necesitatile și dependenta de 
masina personala, din moment ce multe dintre acestea sunt la distante destul de mari de zonele consolidate ale 
orașului și nu au asigurat transportul în comun. Pe lângă avantajele clare a programului în oferirea de locuințe iefine 
pentru orice familie (datorita caruia zonele de locuințe informale sunt minime), sursa sigura de venit a investitorilor din 
construirea de locuințe a dus la aceste dezvoltari monofunctionale care aduc un aport mare la traficul auto din oraș și 
creeaza diverse disfunctii. Propunem urmatoarele masuri pentru rezolvarea problemelor mentionate, fara a descuraja 
construirea de noi zone rezidențiale, pentru care exista cerere constanta: 

4. Reglementarea unui procent minim de funcțiuni servicii/ dotări în cadrul zonelor de locuit. În 
acest caz, zonele de locuire le-am incadrat ca zone mixte, care pe lângă procentul minim obligatoriu pot sa dezvolte 
alte funcțiuni care sa ridice calitatea și oferta dezvoltarii urbane 

5. Încurajarea circulatiei nemotorizate prin: reglementarea unor trasee pietonale/ agrement/ 
servicii / centre de cartier în vederea satisfacerii a cat mai multe nevoi pe plan local – la distante de mers pe 
jos 

6. Extinderea transportului public în comun în zonele de urbanizare. Traseele de transport în 
comun pot incuraja dezvoltarea anumitor zone și pot fi un instrument al administrației de reglare a directiilor de 
dezvoltare 

7. Încurajarea de către administrație de dezvoltarea de spatii comunitare/ culturale în noile zone 
de extindere (biblioteci, centre comunitare, centre de sanatate, educație nonformala) în asociere cu locuitorii, 
noii rezidenti ai zonelor urbanizate, cu asociații și organizații dar și cu companii sau dezvoltatori interesati. 

 
8. Transformarea zonei Ei în pol urban, cu funcțiuni preponderent servicii tertiare și de agrement 
9. Încurajarea unei identitati a cartierului care sa devina atractiv la nivel de oraș și accesibil atat 

locuitorilor sai cat și vizitatorilor 
Masurile 8 și 9, aplicate la scara intregului oraș, duc la atingerea obiectivului Sibiu – Pol regional prin realizarea 
sistemului de centre la nivel de oraș și la nivel de cartier. 

10. Realizarea unui instrument flexibil și aplicabil de urbanizare/ viabilizare a terenurilor 
Fata de PUG 2011 consideram necesare urmatoarele corectii cu privire la conditionarile primare ale zonelor 

de urbanizare pentru functiunile locuire, mixt și central: 

 Comasarea parcelelor va fi necesara în limita realizării de parcele construibile sau insule 
construibile, în funcție de functiune și nu va fi impusa comasarea pentru un UTR intreg. 

 Se poate mentine procentul de 35% suprafata cedata pentru vizbilizarea zonei dar se poate și 
negocia, în cazul în care investitorii suporta o parte din realizarea obiectivelor de utilitate publica 
sau cedeaza primăriei spațiu construit în loc de spațiu liber. 

 Un procent de 10% din suprafata terenului va trebui cedat pentru spatii verzi publice, care va 
completa exproprierile primăriei pentru teren în vederea constituirii culoarelor verzi 

 Pentru a incuraja cedarea terenului către domeniul public, POT și CUT vor trebui calculate la 
suprafata initiala a terenului și stabilite tinand cont de acest lucru 
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 Administratia va trebi sa prevada un mod rapid de minima viabilizare a terenurilor urbanizate, în 
cazul în care acestea isi respecta obligatiile de cedare 

 În cazul parcelelor care, datorita traseelor de circulații sau din cauza altor factori trebuie sa cedeze 
mai mult de 35%, primaria va trebui sa intervina prin exproriere, pentru a nu bloca dezvoltarea sau 
accesul în restul zonei. 
 
 

5.5. ZONA Z5 
5.5.1. Incadrare în oraș – Inelul 3 
A cincea zonă strategică aleasă se află în extremitatea vestică a orașului, și este situată în continuarea Zonei Z4 . 
Aceasta este mărginită pe latura nordică de artera Calea Șurii Mici, pe latura sudică de zona industrială Vest, la est se 
învecinează cu noile funcțiuni propuse în cadrul Zonei Z4, iar la vest cu restul suprafeței de urbanizare a Centrului 
Economic Vest. 
 

5.5.2. Descriere. Motivație 
Cu o suprafață de aproximativ 95 ha, Z5 cuprinde următoarele zone funcționale, conform PUG 2011: 

 UM – Zonă mixtă (Zonă de urbanizare) 
 UL3 – Locuințe cu regim mediu de înălțime (Zonă de urbanizare) 
 UIs – Zonă de instituții și servicii (Zonă de urbanizare) 
 UVt – Zonă verde cu caracter tematic (Zonă de urbanizare) 
 UEmm – Zonă de activități economice mici și mijlocii (Zonă de urbanizare) 

În ultimul deceniu, în interiorul acestei zone s-a dezvoltat doar un complex de locuințe colective, cu acces la Calea 
Șurii Mici. În sudul zonei strategice a continuat extinderea zonei economice cu caracter industrial. 
Motivele alegerii acestei zone: 

- În zona nordică, tendințele de dezvoltare au coincis cu reglementările P.U.G. 2011, însă zona centrală și cea 
sudică necesită rectificări la nivelul reglementărilor, întrucât în lipsa exproprierilor pentru parcul de agrement 
și sport propus (sub-UTR UVt) și în lipsa inițiativelor publice/private în vederea realizării complexului de târguri 
și expoziții( sub-UTR UIs),aceste două suprafețele supradimensionate nu au fost dezvoltate. 

- Este o zonă cu o mare rezervă de teren care poate asimila o mare parte din viitoarele dezvoltări imobiliare, și 
poate suporta o mare mixitate funcțională.  
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5.5.3. Obiective. Raportare la prevederile enunțate prin P.U.G. 2011, și prin documente 
strategice de planificare elaborate post P.U.G. 2011 
Obiectivele prevazute pentru Sibiu și care se regasesc în zona Z5 continua prevederile PUG 2011 și cele din planurile 
strategice pentru Sibiu care tin de prevederi la nivelul PUG. Au fost adaugate obiective noi pentru modificarea priorității 
anumitor aspecte în vederea dezvoltarii urbane sau a corectarii unor obiective.  
Palier CULTURAL: 

 P.U.G. Sibiu 2011 propune realizarea unui Centru de Târguri și Expoziții prin intermediul căruia se urmărea 
promovarea și impulsionarea întreprinderile locale, Sibiul având posibilitatea de a-și extinde rolul de oraș-
gazdă pentru evenimente și afaceri. Ansamblul urma să fie amplasat în Zona Vest, în urma unor investiții 
publice/private/publice-private.  

Palierul ECONOMIC: 
 Pentru zona Z5 P.U.G. Sibiu 2011 prevede: 

o accesibilizarea și urbanizarea zonelor neocupate din intravilan 
o asigurarea mixajului funcțional pentru evitarea polarizării și atingerea modelului urban al “traseelor 

scurte” 
o garantarea siguranței investițiilor prin etapizări clare ale extinderilor spre nord-vest 
o atragerea prioritară a investițiilor din domeniul terțiar sau a industriei performante 
o extinderea și organizarea parcurilor industriale existente 

 Strategiile elaborate post P.U.G. Sibiu 2011 vizează: 
o Dezvoltarea infrastructurii destinate mediului economic; 
o Încurajarea antreprenoriatului în sectorul industriilor creative, cu accent pe domeniul IT&C; 
o Creșterea accesibilității externe a orașului; 
o Realizarea zonei metropolitane; 
o Atragerea și menținerea resurselor umane cu o pregătire adecvată domeniului, prin creșterea calității 

vieții pe care o oferă Municipiul Sibiu; 
Palierul MOBILITATE: 

 Pentru zona Z5 P.U.G. Sibiu 2011 prevede: 
o Trasarea rețeleleor majore de infrastructură și fixarea necesarului de utilități publice pentru zonele 

de extindere, în vederea asigurării unui “schelet structural” al dezvoltării. 
Palierul ZONE PROTEJATE: 

 Pentru zona Z5 P.U.G. Sibiu 2011 prevede: 
o Garantarea siguranței investiționale prin etapizări clare și riguroare ale extinderilor spre nord-vest 
o Etapizarea consumului de resurse funciare. 

Palierul SPAȚII VERZI: 
 Pentru zona Z5 P.U.G. Sibiu 2011 prevede: 

o Asigurarea și localizarea necesarului de dotări și spații verzi în cadrul zonelor de urbanizare destinate 
locuirii; 

 Strategiile elaborate post P.U.G. Sibiu 2011 vizează: 
o Elaborarea cadastrului verde; 
o Amenajarea de perdele de arbori de-a lungul principalelor artere; 
o Creșterea suprafețelor permeabile; 
o Realizarea unui raport optim între suprafețele construite și zonele verzi (26mp/loc) 
o Implementarea unei rețele de spații verzi. 

Palierul ECHIPAMENTE PUBLICE 
 Pentru zona Z5 P.U.G. Sibiu 2011 prevede: 

o Accesibilizarea și urbanizarea zonelor neocupate din intravilan; 
o Dezvoltarea de centre de cartier în zonele de urbanizare destinate locuirii; 
o Asigurarea și localizarea necesarului de dotări și spații verzi; 
o Obligativitatea măsurilor intermediare de planificare (masterplan,PUZ,PUD) pentru zonele de 

restructurare și urbanizare, inclusiv obligativitatea procedurilor de restructurare funciară și de 
asigurare a necesarului de suprafețe pentru utilitățile publice. 

 Strategiile elaborate post P.U.G. Sibiu 2011 vizează: 
o Prelungirea rețelei de transport public și în zonele de urbanizare. 
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5.5.4. Condiții majore/măsuri pentru atingerea obiectivelor pentru zona Z5 
Principalele măsuri care trebuie luate în calcul în vederea dezvoltării zonei Z5 sunt: 

1. Reducerea și relocalizarea suprafeței destinate Complexului de Târguri și Expoziții 
Suprafața de aprox. 25 ha alocată  prin P.U.G. 2011  Complexului de Târguri și Expoziții nu este justificată. 
În plus, amplasarea suprafeței în lungul unei artere propuse dar nematerializate, a dus la blocarea celor 25 
ha într-o funcțiune și locație care nu a atras investitori publici/privați. 
 
Se propune micșorarea suprafeței destinate Complexului de Târguri și Expoziții cu aproximativ 40% și 
repoziționarea ei perpendicular pe artera existentă Calea Șurii Mici pentru un acces favorabil atât la o arteră 
importantă (în nord) cât și la zona de producție (în sud). De asemenea, se propune transformarea destinației 
din instituții și servicii în cea de zonă centrală care va deservi arealele cu destinație rezidențială în curs de 
urbanizare, în vederea creșterea flexibilității și a versatilității funcționale. 
Se prevedere o evoluție gradată a mixității pe direcție nord-sud, astfel încât zona centrală să aibă posibilitatea 
de a dezvolta o zonă verde în extremitatea nordică, apoi va putea suporta un procent de servicii și comerț, ca 
mai apoi, în centrul și sudul ei, Complexul de Târguri și Expoziții să se poată dezvolta în spații verzi ample.  
 

2. Repoziționarea suprafeței verzi încadrate în sub-UTR UVt 
În lipsa exproprierilor, suprafața compactă verde încadrată în sub-UTR-ul UVt prin P.U.G. 2011 nu s-a 
materializat. Presiunea financiară reprezentată de exproprieri pusă pe umerii administrației publice împreună 
cu blocarea terenurilor private sub o reglementare extrem de restrictivă, au constituit abordarea P.U.G.2011 
cu privire la atingerea necesarului de spații verzi. 
 
Se propune repoziționarea suprafeței verzi în lungul arterelor de circulație cu eventualele buzunare/alveole 
verzi din loc în loc. Astfel, cedarea de spațiu verde se va face procentual, aceasta putând fi completată și de 
exproprieri care se vor realiza după elaborarea documentațiilor de tip PUZ/PUD/masterplan. 
Se propune și o suprafață compactă de spațiu verde în care poate fi integrat viitorul Complex de Târguri și 
Expoziții, rezultând o posibilă multifuncționalitate a suprafeței reglementate ca Centru (dotări, servicii, comerț, 
spațiu verde, complex de târguri și expoziții) 
 

3. Instituirea zonei mixte în lungul arterelor de circulații principale. 
 

4. Transformarea zonelor încadrate în UVt și UIs rămase în urma repoziționării și redimensionării 
acestora, în zonă mixtă și locuire colectivă. 
Din punct de vedere al dezvoltării componentei rezidențiale, amplasamentul zonei Z5 prezintă avantajul 
accesului la o arteră importantă de circulație, lucru care a atras dezvoltările imobiliare realizate până în 
prezent. 
 
Urmând această tendință, se propune transformarea zonei rămase în urma repoziționării și redimensionării 
zonei verzi și a complexului de târguri și expoziții, în zonă mixtă, cu un procent mare de locuire colectivă. 
 

5. Modificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească parcelarul pe care se pot dezvolta IMM-uri 
Suprafața de aprox. 30 ha aflată în sudul zonei Z5, destinată activităților economice mici și mijlocii nu s-a 
dezvoltat. Pe lângă lipsa infrastructurii și echipării tehnico-edilitare, suprafața maximă impusă de 
reglementare pe care o putea avea o parcelă (1500 mp) este insuficientă. Drept urmare, potențialii dezvoltatori 
de IMM-uri s-au orientat către alte zone, mai puțin restrictive. 
 
Se propune rectificarea(mărirea/eliminrea) suprafeței maxime pe care o poate avea o parcelă pentru a putea 
fi dezvoltate activități economice mici și mijlocii.  
Se propune realizarea unor spații verzi în lungul căilor principale de circulație, pentru a oferi o zonă verde 
tampon între IMM-uri, servicii, comerț și locuire. 
 

6. Realizarea unui instrument de urbanizare/viabilizare flexibil și aplicabil  
Pentru a putea implementa măsurile descrise în punctele anterioare, este nevoie de un instrument de 
urbanizare care să poată fi aplicat, întrucât lipsa acestuia a împiedicat urbanizarea suprafețelor introduse în 
intravilan, această lipsă constituind principalul punct nevralgic al P.U.G. 2011. 
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7. Posibilitatea desfășurării activităților agricole în intravilan 

Pentru a putea evita blocarea parcelelor în utilizările menționate mai sus, se propune ca până la începerea 
procesului de urbanizare să se poată menține utilizarea agricolă a terenurilor, cu condiția cedării/exproprierii 
porțiunilor necesare pentru crearea obiectivelor de utilitate publică (artere de circulație, amenajări de spații 
verzi, servicii publice, etc). Această măsură este necesară în vederea asigurării unui proces de urbanizare 
realist, care să nu blocheze funcțional rezervele de teren, în eventualitatea în care nu există cerere/inițiativă 
pentru urbanizarea zonei pe durata valabilității următorului Plan Urbanistic General. 
 
 
 

CAPITOLUL 9 
METODOLOGIA DE LUCRU 
 

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE FIRMELOR OFERTANTE 
IMPLICATE ÎN ELABORAREA PROIECTULUI: 
 

Atribuții Compania 1 

In cadrul Etapei 1, Compania 1 va realiza următoarele studii de fundamentare: 

 studiul topografic actualizare PUG 

 Stabilirea zonelor protejate naturale si construite - partea de mediu 

 Stabilirea si delimitarea zonelor de risc natural si antropic 

 Studii pedologice, climatice si ecologice 

 Valorificarea potentialului turistic sau balnear 

 Evolutia activitatilor, 

 Studiu arheologic, 

 Impactul schimbarilor climatice 

Compania 1 va colabora cu Compania 2 in vederea îndeplinirii studiilor de Organizarea circulatiilor si transporturi, 
Echipare edilitara si Studiu peisagistic. De asemenea vor colabora in realizarea Raportului de sinteza privind studiile 
de fundamentare. 

In toate etapele Compania 1 va asigura consultanta juridica.  

In Etapa 2 Compania 1, in colaborare cu Compania 2 va elabora forma preliminară a PUG st RLU si Strategia de 
dezvoltare spatiala. Liderul de Asociatie va asigura consultanta pentru protectia mediului si completarea ridicarii 
topografice la aceasta faza. 

In Etapa 3 Compania 1 se va ocupa de studiile pentru obtinerea avizelor de Mediu, Apele Romane, CNAIR, OCPI si 
Autoritatea Aeronautica. 

Compania 1 impreună cu Compania 2 se vor ocupa de realizarea documentatiilor pentru celelalte avize. 

In etapa 4 Compania 1 va colabora cu Compania 2 in Actualizarea documentatiei PUG si coordonarea cu avizele 
obtinute si rezultatele consultarii populatiei, intocmirea documentatiei finale pentru obtinerea HCL Sibiu. 
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Atribuții Compania 2 

In cadrul Etapei 1, Compania 2 va realiza următoarele studii de fundamentare: 

 Conditii tehnice si hidrogeologice 

 Studiu privind relatiile periurbane in teritoriu 

 Studiu mobilitate si transport 

 Studiu Istoric – evolutia teritoriului dpdv istoric, cultural, demografic si economic 

 Stabilirea zonelor protejate naturale si construite – partea de zone protejate construite 

 Tipuri de proprietate asupra imobilelor 

 Evolutia populatiei 

 Evolutia in teritoriu a activilor 

 Reconversia fortei de munca 

 Analiza factorilor interesati – anchete sociale 

 

Compania 2 se va ocupa de consultarea populatiei la toate fazele proiectului. 

Compania 2 va colabora cu Compania 1 in realizarea studiilor Organizarea circulatiilor si transporturi, Echipare 
edilitara si Studiu peisagistic precum si la realizarea Raportului de sinteza privind studiile de fundamentare. 

In Etapa 2 Compania 2  va colabora cu Compania 1 pentru a elabora forma preliminară a PUG st RLU si Strategia 
de dezvoltare spatiala. 

In Etapa 3 Compania 2  va intocmi documentatia pentru obtinerea avizului MCC si va colabora cu Liderul de 
Asociatie pentru obtinerea celorlalte avize. 

In Etapa 4 Compania 2  va colabora cu Compania 1 pentru actualizarea PUG, coordonarea cu avizele obtinute si 
rezultatele consultarii populatiei, intocmirea documentatiei finale pentru obtinerea HCL Sibiu. 

 

Compania 3 

In Etapa 1 Compania 3 va realiza Auditul pe baza de date existenta si Extragerea datelor identificate anterior, 
Analiza dinamice de deservire echipamente/ zone de protectie MI/ evolutia dezvoltarii/ procesare PUZ-uri aprobate. 
Asociatul 2 va realiza si Interfata pentru consultarea populatiei. 

In Etapa 2, 3 si 4 Compania 3  se va ocupa de Interfata pentru consultarea populatiei. 

In Etapa 4 la final, Compania 3  va realiza transpunerea PUG si RLU in GIS si Migrarea PUG pe strucutra client 
BDU. 

 

MANAGEMENTUL DE PROIECT- METODOLOGIA DE 
IMPLEMENTARE: 
Managementul proiectului urmărește aplicarea asupra activităților proiectului, respectiv a principalelor etape de 
realizare (I- Studii de fundamentare, II- Planul Urbanistic General, III- Documentați ide avize, IV- Procesul de 
consultare publică) a cunoștiințelor specifice domeniului amenajării teritoriului, aptitudinilor echipei de specialiști, 
instrumentelor și tehnicilor necesare pentru a atinge cerinele proiectului, respectiv avizarea și intrarea în vigoare a 
PUG Sibiu la cele mai înalte standard de calitate. 

 

Ariile de expertiză fundamentale în managementul PUG Sibiu sunt: 
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- Managementul ariei de acoperire a proiectului, respectiv gestionarea alocării specialiștilor în raport cu 
domeniu lde expertiză relevant astfel încât proiectul să fie finalizat cu succes 

- Managementul timpului, respectiv urmărirearespectării termenelor asumate pentru elaborarea fiecărei 
etape din contract, precum și alocarea conform relevanței a timpului necesar finalizării fiecărei activități 
planificate 

- Managementul costurilor, respectiv managementul bugetului alocat proiectului 
- Managementul calității, respectiv asigurarea că proiectul va satisface nevoile părților implicate și 

normativele legale în vigoare. 

În raport cu acestea ariile de expertiză suport, identificate pentru PUG Sibiu sunt: 

- Managementul resurselor umane care va asigura utilziarea eficientă a specialiștilor implicați în proiect 
- Managementul comunicării care va asigura generarea, colectarea, diseminarea și stocarea informațiilor 

legate de proiect 
- Managementul riscurilor, include identificarea, analiza și luarea de măsuri împotriva riscurilor 

 

Structura procesului de management în cadrul PUG Sibiu 

Organizarea proiectului: 

Echipa de proiect va fi alcătuita din: 

- Șef proiect PUG (RUR C, D) 
- Manager de proiect 
- Specialiști sectoriali (RUR G7, G1, G2, G4, G6, G5 și MCIN, ANCPI, atestat Ministerul mediului) 
- Specialist Tehnologia informației/ GIS 
- Urbaniști, arhitecți, specialiști domenii conexe: inginer, sociolog, economist, personal auxiliar. 

Șeful de proiect este responsabil pentru coordonarea și integrarea activităților necesare pentru finalziarea cu 
succes a proiectului: 

- Integrarea activităților pentru dezvoltarea planului de proiect 
- Integrarea activităților necesare pentru executarea planului de proiect 
- Integrarea activităților necesare pentru efectuarea de schimbări necesare asupra planului de proiect- 

adaptarea planului inițial al proiectului 
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Structura echipei de proiect în raport cu procesele de management 

 

În raport cu structura de management în procesul de elaborare a documentației pug sIBIU, Șeful de proiect/ 
Managerul de proiect constituie o interfță de comunicare, gestionând relații : 

În cadrul echipei de proiect 

- Între echipa de proiect și reprezentanții Primăriei Sibiu și a altor entități interesate (Consiliul județean, 
furnizpri de utilități, OAR etc.) 

- Între echipa de proiect și alte entități interesate: U.A.T.-uri, avizatori, furnizori de date 
- Între echipa de proiect și alți specialiști 

În raport cu rolul său în proiect, din punct de vedere al proceselor de management, Șeful de proiect are următoarele 
atribuții în conceperea planuluide proiect/ planificării proiectului: 

- Definire completă a sarcinilor pentru fiecare membru al echipei 
- Definirea resurselor utilziate pentru fiecare tip de activitate 
- Stabilirea principalelor etape ale proiectului 
- Fixarea criteriilor de evaluare a calității/ performanțelor 

Aplicarea acestor principii de management, va crea următoarele avantaje în cadrul procesului de elaborare PUG 
Sibiu: 

- Înțelegerea mai bună de către membrii echipei de proiect și a specialiștilor/ experților cheie 
- Prevederea problemelor ce pot apărea ca urmare a alocării defectuoase a resurselor 
- Identificarea din timp a problemelor car epot duce la nefinalizarea în termen a proiectului/ stabilirea 

măsurilor de corecție/ replanificarea proiectului 

 

Șeful de proiect/ Managerul de proiect are următoarele sarcini minime în cadrul contractului: 

- asigurarea și urmărirea atingerii obiectivelor contractului și a rezultatelor așteptate conform celor solicitate 
prin caietul de sarcini 

- asigurarea punerii la dispoziție de către contractant a echipamentelor și logisticii necesare echipei de experți 
pentru buna desfășurare a activităților, precum și resursele financiare necesare îndeplinirii acestora conform 
contractului 

- asigurarea legăturii și colaborării cu reprezentanții beneficiarului 
- asigurarea organizării întîlnirilor de lucru din cadrul planului de activități aferent contractului 
- asigurarea ca toate documentele din cadrul contractului se elaborează și se prezintă la termenele 

prevăzute, precum și la nivelul standardelor de calitate impuse de către beneficiar prin intermediul caietului 
de sarcini 

- asigurarea controlului calității de catre Contractant, prin utilizarea sistemelor interne proprii de control a 
calității documentațiilor realizate, precum și a rapoartelor corespunzătoare derulării contractului. 

- Coordonarea elaborării documentației și a studiilor sectoriale se realizează de către Coordonatorul de 
proiect/ Managerul de Proiect. 

 

Principalele activități și procese de management de proiect sunt: 

Ședințe de lucru, între echipa de elaborare a proiectului și/ sau Echipa de implementare a proiectului din partea 
Beneficiarului 

- Ședințe de management, între Echipa de proiect și Echipa de implementare a autorității contractante 
- Evaluare intermediară a desfășurării proiectului 
- Evaluare la final de etapă/ fază 
- Evaluare finală proiect 
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Pe parcursul desfășurării proiectului, dacă este cazul, se vor evalua riscurile, respectiv riscul scăzut/ mediu/ ridicat de 
neîndeplinire a unei etape/ faze sau de nerespectare a termenului și vor fi propuse soluții de remediere a 
problemelor/ minimizare a impactului. 

 

Șef Proiect Specialitate/ Expert/ Specialist sectorial: 

- Comunică pe toată durata contractului și de elaborare a studiilor cu managerul de Proiect 
- Participă atunci când este cazul la sedințe de coordonare de proiect pe probleme sectoriale cu Managerul 

de Proiect și Beneficiarul 
- Asigură și urmărește atingerea obiectivelor studiului/ părții din contract, conform solicitărilor caietului de 

sarcini, și a Managerului de Proiect 
- Organizează și coordonează colectivele de elaborare din subordine, asigură calitatea activităților 

desfășurate de către aceștia conform cerințelor caietului de sarcini și Managerului de Proiect 
- Participă la întâlniri tehnice cu ceilați Experți cheie/ Responsabili Tehnici și Managerul de Proiect 
- Se asigură că părțile/ studiile din contract de care este responsabil se elaborează și se prezintă la 

termenele stabilite și la nivelul de calitate impus de Beneficiar prin intermediul caietului de sarcini 
- Asigură controlul calitășii interne prin utilizare sisteme de control 
- Participă la ședințe de avizare, ori de câte ori este solicitată prezența acestuia 

 

Membrii Echipei de Proiect: 

- Elaborează documentațiile/ studiile/ părți din contract în acord cu prevederile caietului de sarcini, indicațiile 
Managerului de proiect și Responsabilului Tehnic/ Expert cheie 

- Participă la ședințe tehnice/ de lucru 
- Participă la ședințe de avizare, ori de câte ori este solicitată prezența acestuia 

 

MODUL ÎN CARE SE VA REALIZA COMUNICAREA ÎNTRE 

OFERTANT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 

Managerul de proiect va monitoriza şi gestiona executarea contractului în cadrul căruia va avea următoarele 
responsabilităţi minime: 

 asigurarea şi urmărirea atingerii obiectivelor contractului şi a rezultatelor aşteptate, conform celor solicitate 
prin caietul de sarcini, tema de proiectare şi legislaţie; 

 asigurarea punerii la dispoziţie de către ofertant a echipamentelor şi logisticii necesare echipei de experţi şi 
specialişti pentru buna desfăşurare a activităţilor, precum şi a surselor financiare necesare echipei de 
experţi pentru buna desfăşurare a activităţilor acestora conform contractului; 

 asigurarea ca toate documentele din cadrul contractului se elaborează şi se prezintă la termenele 
prevăzute, precum şi la nivelul standardelor de calitate impuse de către autoritatea contractantă prin 
intermediul caietul de sarcini, tema de proiectare şi legislaţie; 

 asigurarea controlului calităţii de către ofertant, prin utilizarea sistemelor interne proprii de control a calităţii 
documentaţiilor produse, precum şi a rapoartelor corespunzătoare derulării contractului. 

 

Echipa de proiect va include un Șef proiect urbanism și un Șef proiect complex (șef proiect PUG) care vor 
superviza elaborarea PUG si a studiilor de fundamentare aferente, vor coordona echipele de proiecte și șefii de 
proiect pe specialități, și vor participa la discuțiile tehnice funcție de necesitate. Aceștia vor avea următoarele 
responsabilități minime: 
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 Asigurarea și urmărirea atingerii obiectivelor contractului și a rezultatelor așteptate, conform celor solicitate 
prin caietul de sarcini; 

 Organizarea și coordonarea echipei de experți, asigurarea calității activităților desfășurate de către aceștia, 
conform cerințelor din caietul de sarcini; 

 Asigurarea legăturii și colaborării cu reprezentanții Beneficiarului; 

 Organizarea întâlnirilor de lucru împreună cu beneficiarul din cadrul planului de activități aferent contractului; 

 Asigurarea că toate documentele din cadrul contractului se elaborează și se prezintă la termenele 
prevăzute. 

Șefii de proiect de specialitate coordonează părți din documentația PUG, respectiv studii de fundamentare și/ sau 
capitole, urmărind implementarea obiectivelor formulate conform caietului de sarcini de către echipele de proiect.  

Principalele documente, formulare și instrumente ale contractului sunt: 

 Nota de Comandă 

 Livrabil 

 Proces verbal de recepţie (de aprobare) a Livrabilului; 

 Comunicări 

 Rapoarte  

 Întâlniri de lucru/ Minute 

Nota de Comandă se va emite de Autoritatea Contractantă la demararea fiecărei Etape/ faze a contractului, pentru 
fiecare livrabil în parte și va conține specificații minime cu privire la durata de executare a livrabilului și datele puse la 
dispoziție de către Autoritatea Cotractantă. Nu poate fi imputată Proiectantului lipsa/ sau neutilizarea  unor date care 
nu au fost puse la dispoziția acestuia. 

Pe parcursul elaborării documentaţiilor vor avea loc consultări între autoritatea contractantă şi ofertant în cadrul 
cărora autoritatea contractantă îşi va exprima punctul de vedere prin formularea unor observaţii şi recomandări care 
vor fi analizate şi introduse în documentaţie, după caz (Proces verbal de recepție).  

Întâlnirile de lucru se vor consemna prin Minute ale ședințelor/ întălnirilor care vor conține lista participanților, 
principalele probleme discutate și principalele concluzii ale întâlnirii. 

 

Comunicarea între ofertant și Autoritatea contractantă se va realiza în limba română, prin poștă, fax sau poștă 
electronică, la adresele de comunciare care se vor declara n cadrul proiectului.  

Autoritatea contractantă va numi în cadrul proiectului un Manager proiect/ Responsabil de proiect care va ine 
legătura șui Managerul de proiect și Șeful de proiect din partea Ofertantului și va coordona desfpșurarea proiectului 
în cadrul Primăriei.  

Variantele intermediare ale documentelor vor fi transmise doar în formatel electronic. Variantele finale ale 
documentelor vor fi transmise atât în formatel electronic, cât şi pe hârtie, pe baza unor procese verbale de predare-
primire semnate de managerul de proiect/ șeful de proiect din partea Ofertantului, respectiv al Autorităţii 
Contractante. 

Întâlnirile de lucru se vor consemna prin Minute ale ședințelor/ întălnirilor care vor conține lista participanților, 
principalele probleme discutate și principalele cocluzii ale întâlnirii. 

 

Managementul Contractului, inclusiv implementarea administrativă şi procedurală aferente Contractului, vor fi 
asigurate de către o echipa de implementare formata din reprezentanţi ai Primăriei, care vor gestiona totodata şi 
documentele elaborate de Ofertant (analize, rapoarte de progres, rapoarte, facturi, alte documente justificative etc.). 

În cazul unor probleme tehnice timpul de răspuns este de 30 zile de la data primirii notificării, eventual 10 zile dacă 
răspunsul condiționează desfășurarea unor etape/ faze în curs de elaborare și cu termen de predare stabilit.  
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În cadrul Echipei de proiect a ofertantului comunicarea se realizează de jos în sus, respectiv șefii de proiect pe 
specialități comunică managerului și șefului de proiect eventualele probleme tehnice, aceștia urmând să le comunice 
Echipei de implementare a Autorității Contractante. 

Comunicarea cu terți, inclusive cu furnizori de date se realizează de către Echipa de  implementare a Autorității 
contractante. 

 

 

METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A DOCUMENTAȚIEI -
PRINCIPALE METODE DE DIAGNOZĂ ȘI ANALIZĂ 
Principale metode de analiză și diagnoză utilizate în cadrul etapelor proiectului: 

- Investigarea preliminară: definirea problemelor și a oportunităților, schițarea direcțiilor generale de proiectare, 
stabilirea limtielor analizei și diagnozei, evaluare cerinșelor de studiu detaliat și problematic complex 

- Identificarea surselor de date, selecția datelor relevante, colectarea datelor 

- Investigarea detaliată are ca obiectiv colectarea datelor relevante, definirea prototipului de proiect, corelarea 
propuenrii cu datele existente și concluziile cercetărilor preliminare 

Etapele procesului de analiză: 

- Sesizarea cerințelor/ necesarului de schimbare (problematica teritoriului)- incompatibilități, modificări spontane și 
tendețiale ale profilului funcțional, modificări ale conexiunilor/ interacțiunilro între diferite elemente urbanistice/ 
structural, factori externi care influențează dezvoltarea 

- Definirea limitelor analizei 

- Decizia privind tehnicile de analiză și diagnoză folosite în raport cu relevana lor față de problematica specific 
studiată 

- Obținerea datelor 

- Evaluarea datelor în raport cu obiectivele specifice 

- Analiza datelor: științifică, empirică, prin observare, prn modelare unde este cazul- analiză agregată, analiză de 
caz.  

Principale tehnici de analiză utilizate în cadrul proiectului:  

- Observare directă: analiza evoluției urbane, analiza proceselor, analiza matematică/ numeric bazată pe date 
statistice relevante 

- Interviul individual, aplicat factorilor de decizie, factorilor implicați în dezvoltare și/ sau furnizorilor de date urbane 
relevanți (ex. Utilități urbane) 

- Chestionar, utilizat cu precădere în anchete sociale și consultarea grupurilor țintă 

- Analiza documentelor relevante 

 

Datorita complexitatii abordarii precum si a prevederilor Temei de Concurs, anumite capitole sunt tratate atat  in 
Memoriul Concept de Dezvoltare Municipiul Sibiu cat si in Memoriul de Prezentare al Continutului Minimal al PUG 
Municipiul Sibiu 

Detalierea informatiilor din acest capitol se regaseste in capitolul cu acelasi numar din Memoriul de Prezentare al 
Continutului Minimal al PUG Municipiul Sibiu 
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CAPITOLUL 10 
STRUCTURA ECHIPEI 
 

Pentru realizarea documentaţiei de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, va fi implicată o 
echipă pluridisciplinară formată din specialişti cu studii superioare şi atestaţi în conformitatea cu prevederile cadrului 
legislativ în vigoare. 

În cazul în care, pe parcursul desfăşurării contractului, din motive independente de voinţa părţilor, se ajunge la 
rezilierea contractului unuia dintre experţii implicaţi în elaborarea documentaţiei, ofertantul v a înlocui expertul 
respectiv cu un expert cu o pregătire şi o experienţă profesională similară, care răspunde cerinţelor minimale definite 
prin Caietul de sarcini pentru domeniul de expertiză respectiv. Înlocuirea oricărui expert se va face doar în urma unui 
acord scris al autorităţii contractante. Neîndeplinirea acestor condiţii putând conduce la rezilierea contractului. 

 

Organizarea proiectului: 

Echipa de proiect va fi alcătuita din: 

- Șef proiect PUG (RUR C, D) 
- Manager de proiect 
- Specialiști sectoriali (RUR G7, G1, G2, G4, G6, G5 și MCIN, ANCPI, atestat Ministerul mediului) 
- Specialist Tehnologia informației/ GIS 
- Urbaniști, arhitecți, specialiști domenii conexe: inginer, sociolog, economist, personal auxiliar. 

În raport cu structura de management în procesul de elaborare a documentației pug sIBIU, Șeful de proiect/ 
Managerul de proiect constituie o interfță de comunicare, gestionând relații : 

În cadrul echipei de proiect 

- Între echipa de proiect și reprezentanții Primăriei Sibiu și a altor entități interesate (Consiliul județean, 
furnizpri de utilități, OAR etc.) 

- Între echipa de proiect și alte entități interesate: U.A.T.-uri, avizatori, furnizori de date 
- Între echipa de proiect și alți specialiști 

În raport cu rolul său în proiect, din punct de vedere al proceselor de management, Șeful de proiect are următoarele 
atribuții în conceperea planuluide proiect/ planificării proiectului: 

- Definire completă a sarcinilor pentru fiecare membru al echipei 
- Definirea resurselor utilziate pentru fiecare tip de activitate 
- Stabilirea principalelor etape ale proiectului 
- Fixarea criteriilor de evaluare a calității/ performanțelor 

Aplicarea acestor principii de management, va crea următoarele avantaje în cadrul procesului de elaborare PUG 
Sibiu: 

- Înțelegerea mai bună de către membrii echipei de proiect și a specialiștilor/ experților cheie 
- Prevederea problemelor ce pot apărea ca urmare a alocării defectuoase a resurselor 
- Identificarea din timp a problemelor car epot duce la nefinalizarea în termen a proiectului/ stabilirea 

măsurilor de corecție/ replanificarea proiectului 

 

Șeful de proiect/ Managerul de proiect are următoarele sarcini minime în cadrul contractului: 
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- asigurarea și urmărirea atingerii obiectivelor contractului și a rezultatelor așteptate conform celor solicitate 
prin caietul de sarcini 

- asigurarea punerii la dispoziție de către contractant a echipamentelor și logisticii necesare echipei de experți 
pentru buna desfășurare a activităților, precum și resursele financiare necesare îndeplinirii acestora conform 
contractului 

- asigurarea legăturii și colaborării cu reprezentanții beneficiarului 
- asigurarea organizării întîlnirilor de lucru din cadrul planului de activități aferent contractului 
- asigurarea ca toate documentele din cadrul contractului se elaborează și se prezintă la termenele 

prevăzute, precum și la nivelul standardelor de calitate impuse de către beneficiar prin intermediul caietului 
de sarcini 

- asigurarea controlului calității de catre Contractant, prin utilizarea sistemelor interne proprii de control a 
calității documentațiilor realizate, precum și a rapoartelor corespunzătoare derulării contractului. 

- Coordonarea elaborării documentației și a studiilor sectoriale se realizează de către Coordonatorul de 
proiect/ Managerul de Proiect. 

 

Șef Proiect Specialitate/ Expert/ Specialist sectorial: 

- Comunică pe toată durata contractului și de elaborare a studiilor cu managerul de Proiect 
- Participă atunci când este cazul la sedințe de coordonare de proiect pe probleme sectoriale cu Managerul 

de Proiect și Beneficiarul 
- Asigură și urmărește atingerea obiectivelor studiului/ părții din contract, conform solicitărilor caietului de 

sarcini, și a Managerului de Proiect 
- Organizează și coordonează colectivele de elaborare din subordine, asigură calitatea activităților 

desfășurate de către aceștia conform cerințelor caietului de sarcini și Managerului de Proiect 
- Participă la întâlniri tehnice cu ceilați Experți cheie/ Responsabili Tehnici și Managerul de Proiect 
- Se asigură că părțile/ studiile din contract de care este responsabil se elaborează și se prezintă la 

termenele stabilite și la nivelul de calitate impus de Beneficiar prin intermediul caietului de sarcini 
- Asigură controlul calitășii interne prin utilizare sisteme de control 
- Participă la ședințe de avizare, ori de câte ori este solicitată prezența acestuia 

Membrii Echipei de Proiect: 

- Elaborează documentațiile/ studiile/ părți din contract în acord cu prevederile caietului de sarcini, indicațiile 
Managerului de proiect și Responsabilului Tehnic/ Expert cheie 

- Participă la ședințe tehnice/ de lucru 
- Participă la ședințe de avizare, ori de câte ori este solicitată prezența acestuia 

 

Structura colectivului de experți și atribuțiile acestora: 

Nr. Nume  

Poziţia in 
cadrul 

contractul
ui 

Autorizaţii/ 
diplome/ 

certificate 
profesionale/alte 

documente 

Atribuții în cadrul proiectului 

2.1 Expert 1 
Sef proiect 
PUG 

Diploma Arhitect, 
doctor  
Certificat RUR C, D 

- Coordonează echipa de specialişti implicaţi în realizarea 
documentaţiei de actualizare a Planului urbanistic general; 
- îşi asumă răspunderea asupra calităţii profesionale a documentaţiei 
de urbanism în integralitatea sa. Elaboratorii studiilor de fundamentare 
sau a secţiunilor de specialitate nu sunt exoneraţi de răspundere 
privind documentaţiile întocmite. 
- Asigură coordonarea şi corelarea conţinutului corespunzător tuturor 
Secţiunilor care fac obiectul documentaţiei de actualizare a Planului 
urbanistic generai, în conformit at e cu cadrul legal în vigoare; 
- Asigură respectarea graficului de execuţie fizic şi valoric, în condiţiile 
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agreate cu Autoritatea Contractantă; 
- Coordonează elaborarea documentaţiilor tehnice de obţinere a 
avizelor pentru actualizarea Planului urbanistic general, în relaţie cil 
instituţiile interesate; 
- Asigură reprezentarea echipei şi susţinerea documentaţiei tehnice 
de obţinere a avizelor pentru actualizarea Planului urbanistic general, 
în relaţie cit instituţiile interesate şi cu populaţia. 
- Coordonează, alături de experţii pentru tehnologia informaţiei şi 
sisteme informaţionale geografice transpunerea tuturor pieselor 
scrise şi desenate într-un format G1S, compatibil cu sistemul 
informatic al Primăriei 
- Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru 
vectorizarea infbmiaţieiv 
- Asistă Autoritatea Contractantă in proiectarea, în organizarea şi în 
desfăşurarea activităţii de informare Şi de consultare a populaţiei (cf. 
OM 2.701/2010 şi OM 233/2016) și o integrează concluziile studiilor 
de fundamentare; 
- Generează un concept unitar privind strategia de dezvoltare 
teritorială a Municipiului Sibiu; 
- Dezvoltă un plan de acţiune care identifică proiectele, bugetele şi 
perioada de timp aferentă implementării investiţiilor în domeniul 
amenajării teritoriului, în Municipiul Sibiu şi în teritoriul peri-urban al 
acestuia; 
- Coordonează elaborarea Memoriului de sinteză şi a Memoriului 
Generai; 
- Colaborează Ia elaborarea documentaţiilor tehnice necesare 
obţinerii acordurilor şi avizelor pentru documentaţia de actualizare a 
Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării 
sale; 
- Colaborează cu experţii pentru tehnologia informaţiei şi sisteme 
informaţionale geografice la transpunerea pieselor scrise şi desenate 
corespunzătoare specializării sale intr-un format GlS, compatibil cu 
sistemul informatic al Prnhăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea 
standardului digital agreat pentru vectorizarea informaţiei; 
- Elaborarea Regulamentului local de urbanism, în concordanţă cu 
- specificaţiile Caietului de sarcini şi cu respectarea cadrului legal; 
- Elaborarea planşelor desenate corespunzătoare documentaţiei de 
actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu; 
- Elaborarea livrabilelor Corespunzătoare. 
- Colaborează la elaborarea documentaţiilor tehnice necesare 
obţinerii acordurilor şi avizelor pentru documentaţia de actualizare a 
Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării 
sale; 
Nota: Pe domeniul amenajarea teritoriului şi urbanism Şeful de proiect 
poate partaja şi/sau delega atribuţii Către membri ai echipei de proiect 
cu atestat RUR corespunzător, simbol «C» şi/sau «D» după caz 

2.2 Expert 2 

elaborator 
studiu 
echipare 
edilitara 
PUG 

diploma de inginer 
hidrotehnician 
Certificat RUR G1 

- Participă la elaborarea pieselor scrise şi desenate corespunzătoare 
domeniului său de activitate care face parte din documentaţia de 
actualizaré a Planului urbanistic general; 
- Elaborează documentaţiile tehnice necesare obţinerii acordurilor şi 
avizelor penţru documentaţia de actualizare a Planului urbanistic 
geiieral al Municipiului Sibiu, conform specializării sale; 
- Colaborează cu experţii pentru tehnologia informaţiei şi sisteme 
informaţionale geografice la transpunerea pieselor scrise şi desenate 
corespunzătoare specializării sale intr-un format GIS, compatibil cu 
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sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea 
standardului digital agreat pentru vectorizarea informaţiei; 

2.3 Expert 3 

elaborator 
studiu 
sociologie 
urbană și 
demografie 
PUG 

diploma economist 
Certificat RUR G2 

- Participă Ia elaborarea pieselor scrise şi desenate corespunzătoare 
domeniului său de activitate, care face parte din documentaţia de 
actualizare a Planului: urbanistic general; 
- Colaborează cu experţii pentru tehnologia informaţiei şi sisteme 
informaţionale geografice la transpunerea pieselor scrise şi desenate 
corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu 
sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea 
standardului digital agreat pentru vectorizarea informaţiei; 
- îşi asumă răspunderea asupra calităţii profesionale a 
documentaţiilor întocmite. 

2.4 Expert 4 

elaborator 
studiu 
economie 
urbană 

Diploma economist 
Master 
Management urban 
Certificat RUR G4 

- Colaborează la elaborarea documentaţiilor tehnice necesare 
obţinerii acordurilor şi avizelor pentru documentaţia de actualizare a 
Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării 
sale;  
- Colaborează cu experţii pentru tehnologia informaţiei şi sisteme 
informaţionale geografice la transpunerea pieselor scrise şi desenate 
corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu 
sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea 
standardului digital agreat pentru vectorizarea informaţiei;  
- îşi asumă răspunderea asupra calităţii profesionale a 
documentaţiilor întocmite. 

2.5 Expert 5 

elaborator 
studiu de 
istorie 
urbană 
PUG 

Diploma Arhitect 
diplomat 
Certificat RUR G5, 
atestat MCIN 

- Participă la elaborarea pieselor scrise şi desenate corespunzătoare 
domeniului său de activitate, care fee parte din documentaţia de 
actualizare a Planului urbanistic general; 
- Colaborează la elaborarea documentaţiilor tehnice necesare 
obţinerii acordurilor şi avizelor penţru documentaţia dé actualizaré a 
Plamilui urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării 
sale; o 
- Colaborează cu experţii pentru tehnologia informaţiei şi sisteme 
- informaţionale geografice la transpunerea pieselor scrise şi 
desenate corespunzătoare specializării sale intr-un format GÍS, 
compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu 
respectarea standardului: digital agreat pentru vectorizarea 
informaţiei; 

2.6 Expert 6 

elaborator 
studiu de 
amenajare 
peisagistică 
PUG 

Diploma Arhitect, 
doctor , studii 
aprofundatae 
urbanism, 
Certificat RUR G6 

- Participă la elaborarea pieselor scrise şi desenate corespunzătoare 
domeniului său de activitate, carefac parte din documentaţia de 
actualizare a Planului urbanistic general; 
- Colaborează la elaborarea documentaţiilor tehnice necesare 
obţinerii acordurilor şi avizelor pentru documentaţia de actualizare a 
Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, Conform specializării 
sale; 
- Colaborează cu experţii pentru tehnologia informaţiei şi sisteme 
informaţionale geografice ta transpunerea pieselor scrise şi desenate 
corespunzătoare specializării sale intr-un format GIS, compatibil cu 
sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea 
standardului digital agreat pentru vectorizarea informaţiei; 
- îşi asumă răspunderea asupra calităţii profesionale a 
documentaţiilor întocmite. 
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2.7 Expert 7 

elaborator 
studiu căi 
de 
comunicații 
și 
transporturi 
PUG 

Diploma arhitect 
urbanist, 
doctor, Certificat 
RUR G7 

- Participă la elaborarea pieselor scrise şi desenate corespunzătoare 
domeniului său de activitate, care face parte din documentaţia de 
acţualizîue a Planului urbanistic general; 
- Elaborează documentațiile tehnice necesare obținerii acordurilor și 
avizelor pentru documentația de actualziare a Planului urbanistic 
general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale 
- Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme 
informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate 
corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu 
sistemul informatics al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea 
standardului digital agreat pentru vectorizaea informației.  

2.8 Expert 8 

elaborator 
studiu de 
calitatea 
mediului 
PUG și 
elaborator 
raport de 
mediu 

atestare Ministerul 
Mediului 

- Participă Ia elaborarea pieselor scrise şi desenate corespunzătoare 
domeniului său de activitate, care fee parte din documentaţia de 
actualizare a Planului urbanistic general; 
- Elaborează documentaţia tehnică necesară obţinerii acordului de 
mediu pentru documentaţia de actualizare a Planului urbanistic 
general al Municipiului Sibiu; 
- Colaborează cu experţii pentru tehnologia informaţiei şi sisteme 
informaţionale geografice ia transpunerea pieselor scrise şi desenate 
corespunzătoare specializăm sale într-un format GIS, compatibil cu 
sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea 
standardului digital agreat pentm vectorizarea informaţiei; 
- îşi asumă răspunderea asupra calităţii profesionale a 
documentaţiilor întocmite. 

2.9 Expert 9 

inginer 
geodez 
elaborator 
actualizare 
support 
topografic 

atestat ANCPI, 
diploma inginer 
geodez 

- Elaborează documentaţia corespunzătoare reambularii topografice 
(suport topografic al PUG cf. Legii 350/2001) si obţinerii avizului OCPI 
(respectiv recepţia finală a suportului topografic); 
- Participă la toate etapele PUG, inclusiv asigură transpunerea formei 
finale apfobate a PUG, pentru ca Primăria Muncipiului Sibiu să poată 
integra prevederile PUG in GIS; 

2.10. Expert 10 
Expert – 
tehnologia 
informatiei 

diploma inginer 
specializarea 
mecatronica,diplom
a master - BAZE 
DE DATE - 
SUPORT PENTRU 
AFACERI, 
Certificat 
Dezvoltator solutii 
Web, Cettificat 
master Oracle 
Academic Initiative. 

- Asigură suport tehnic întregii echipe în transpunerea pieselor scrise 
şi desenate elaborate într-un format compatibil cu standardul digital 
solicitat pentru predarea documentaţiei; 
- Asigură suport tehnic Autorităţii Contractante în preluarea bazelor 
de date geospaţiale de urbanism generate în cadrul proiectului şi 
migrarea acestora In baza de date a Autorităţii Contractante 

2.11 Expert 11 
Expert – 
stiinte 
juridice 

diploma studii 
superioare de 
lunga durata 

- Participă la realizarea documentaţiilor în domeniul săli de 
specialitate; 
- Participă la elaborarea şi redactarea finală a Regulamentului local 
de urbanism asigurând coerenţa juridică; 
- Asigură suport tehnic întregii echipe în vederea conformării 
documentaţiei cu cadrul legal în vigoare, respectiv a optimizării 
reglementarilor, în vederea reducerii riscurilor juridice pe perioada 
implementării documentaţiei de actualizare a Planului urbanistic 
general; 
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Structura organizatorică a proiectului/ organigrama 

 
Datorita complexitatii abordarii precum si a prevederilor Temei de Concurs, anumite capitole sunt tratate atat  in 
Memoriul Concept de Dezvoltare Municipiul Sibiu cat si in Memoriul de Prezentare al Continutului Minimal al PUG 
Municipiul Sibiu 

 

CAPITOLUL 11 
GRAFICUL FIZIC ȘI VALORIC DE EXECUȚIE A 
SERVICIILOR 
 

Durata de desfăşurare a contractului este de maxim 36 luni de la primirea ordinului de începere a prestării 
serviciilor de realizare a documentaţiei de actualizare a Planului urbanistic general ai Municipiului Sibiu.  

Acest termen exclude timpii de aşteptare dintre o predare şi ordinul de începere a etapei următoare. Sarcina obţinerii 
avizelor revine Autorităţii Contractante, ofertantul având obligaţia de a asigura asistenţa tehnică pe întreg parcursul 
acestui demers (pregătirea documentaţiilor tehnice de avizare, depunerea acestora la instituţiile abilitate şi susţinerea 
lor în cadrul Comisiilor Tehnice, acoló unde este cazul). 

 

GRAFICUL FIZIC DE EXECUȚIE A SERVICIILOR: 
Etapa/Faza Secțiune Livrabil Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Etapa 1-
Faza 1 

Studii de 
fundamentare 

Actualizarea 
suportului topografic 
pentru PUG 

Actualizarea suportului topografic existent 
pentru PUG conform legislaţie im vigoare. 

         

Etapa 1 

Faza 2 

Studii de 
fundamentare 

Conditii geotehnice si hidrogeologice          

Studiu privind relatiile periurbane in teritoriu          

Organizarea circulatiilor si transporturilor- 
analiza 
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Mobilitate si transport- prospectiv          

Stabilirea si delimitarea zonelor de risc natural si 
antropic 

         

Evolutia teritoriului dpdv istoric, cultural, 
demografic, economic 

         

Echiparea edilitara          

Stabilirea zonelor protejate naturale si construite           

Tipuri de prorietate asupra imobilelor          

Studii pedologice          

Studii climatice          

Studii ecologice          

Valorificarea potentialului turistic sau balnear          

Evolutia populatiei          

Evolutia Activitatilor          

Evolutia miscarii in teritoriu a activilor          

Reconversia fortei de munca          

Studiu arheologic          

Studiu peisagistic          

Analiza factorilor interesati. Anchete sociale          

Impactul schimbarilor climatice          

Procesul de 
consultare publică a 
populației 

Rapoarte individuale privind sesiunile de 
informare și consultare public desfășurate în 
Etapa 1 

Etapa de pregătire     

Raport de sinteză privind procesul de informare 
și consultare public desfășurat în Etapa 1 

         

TOTAL ETAPA 1 (9 luni)          

 

Etapa/ 
Faza 

Secțiune  Livrabil Luna 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Etapa 2 Planul Urbanistic 
General  

Forma propusă 
spre avizare 

Memoriu de sinteză          

Memoriu general          

Regulament Local de Urbanism          

Piese desenate          

Strategia de dezvoltare spațială          

Procesul de 
consultare 
publică a 
documentației 

Rapoarte individuale privind sesiunile de informare 
și consultare public desfășurate în Etapa 2 

         

Raport de sinteză privind procesul de informare și 
consultare public desfășurat în Etapa 2 
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Administrarea 
documentației 

Raport privind optimizara fluxurilor de lucru în cadrul 
Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanism- 
scenarii propuse 

         

Varianta draft a Ghidului de utilizare a documentației 
de actualizare a Planului Urbanistic General 

         

TOTAL ETAPA 2 (9 luni)          

 

 

Etapa/Faza Secțiune Livrabil Luna 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Etapa 3 Revizuire și 
completare părți 
ale PUG din 
etapa 2/ 
AVIZARE/ 
Documentații 
tehncie de 
avizare 

Documentații tehnice necesare 
obținerii avizelor de la instituțiile/ 
comisiile abilitate 

         

Raport de sinteză privind 
introducerea prevederilor avizelor 
obținute în documentația de 
actualizare a Planului Urbanistic 
General (unde este cazul) 

         

Efectuare ridicare topografică 
detaliată pentru zonele de 
modificare a intravilanului precum 
și a zonelor care se modifică 
semnificativ față de prevederile 
actualului PUG, stabilite în etapa 
a2a, recepția întregii documentații 
de către OCPI Sibiu 

         

TOTAL Etapa 3 (9 luni)          

 

Etapa/Faza Secțiune Livrabil Luna 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Etapa 4 

Faza 1 

Procesul de 
consultare public 
a documentației 

Rapoarte individuale privind 
sesiunile de informare și 
consultare publică desfășurate  

         

Raport de sinteză privind 
procesul de informare și 
consultare public desfășurate 

         

Etapa 4 

Faza 2 

Actualizarea 
Planului 
Urbanistic 
General 

Forma finală, 
avizată 

Memoriu de sinteză- actualizat 

Memoriu General- acutalizat 

Regulament Local de Urbanism- 
actualziat 

Piese desenate- actualizate 

         

Etapa 4 Administrarea 
documentației 

Raport privind implicarea 
scenariilor de optimizare a 
fluxurilor de lucru, respectiv a 
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Faza 3 (în 
paralel cu 
Faza 2) 

pachetelor software dedicate 
acestui demers 

 Varianta finală a Manualului de 
utilizare a documentației de 
actualizare a Planului Urbanistic 
General 

         

 Raport privind desfășurarea 
programului de instruire a 
personalului implicat în 
administrarea și implementarea 
documentației de actualizare a 
Planului Urbanistic General al 
Municipiului Sibiu 

         

TOTAL Etapa 4 (9 luni)          

 

MATRICEA PROIECTULUI 
Pachetele de lucru aferente etapelor/ fazelor, principalele livrabile și activități și moment de control sunt prezentate în 
tabelul următor: 

Pachet 
de 
lucru 

Etapa/ 
Faza 

Livrabil Activități1 Moment 
de 
control2 

Activitate de 
control 

P1 Etapa 1 

Faza 1 

Actualizarea suportului 
topografic existent pentru 
PUG conform legislaţie in 
vigoare. 

Colectare date   

Actualizare suport topografic • Predare suport 
topografic 

Obținere Aviz preliminar OCPI   

Audit baza de date existentă   

Extragere date identificate   

P2 Etapa 1 

Faza 2 

Conditii geotehnice si 
hidrogeologice 

Colectare date 

Elaborare studii de fundamentare 

 

• Predare studii de 
fundamentare 

Studiu privind relatiile 
periurbane in teritoriu 

Organizarea circulatiilor si 
transporturilor- analiza 

Mobilitate si transport- 
prospectiv 

Stabilirea si delimitarea 
zonelor de risc natural si 
antropic 

                                                           
1 Nu sunt prezentate detaliat ședintele și întâlnirile de lucru, considerat a se desfășura în toate etapele proiectului, 

respectiv pentru toate livrabilele proiectului 

2 Sunt marcate etapele/ fazele/activitățile care conțin momente de control (considerate etape decisive pentru 

desfășurarea ulterioară a fazelor de priect conform graficulu ide execuție) 
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Pachet 
de 
lucru 

Etapa/ 
Faza 

Livrabil Activități1 Moment 
de 
control2 

Activitate de 
control 

Evolutia teritoriului dpdv 
istoric, cultural, demografic, 
economic 

Echiparea edilitara 

Stabilirea zonelor protejate 
naturale si construite  

Tipuri de proprietate asupra 
imobilelor 

Studii pedologice 

Studii climatice 

Studii ecologice 

Valorificarea potentialului 
turistic sau balnear 

Evolutia populatiei 

Evolutia Activitatilor 

Evolutia miscarii in teritoriu a 
activilor 

Reconversia fortei de munca 

Studiu arheologic 

Studiu peisagistic 

Analiza factorilor interesati. 
Anchete sociale 

Impactul schimbarilor 
climatice 

 Consultanță juridică   

 Consultanță urbanism3   

 Raport de sinteza privind studiile 
de fundamentare 

 Predare Raport 

 Analize dinamice deservire 
ehipamente/ Zone protectie MI 

  

 Analize dinamice evolutie 
dezvoltare/ Procesare PUZ 

  

 Interfata consultare populatie   

                                                           
3 Include Studiul privind Fondul construit și locuirea și Studiul privind delimitarea cartierelor. Studiile reprezintă 

studii anexe considerate necesare pentru abordarea conceptuală a proiectului și nu constituie livrabile în cadrul 

proiectului.  
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Pachet 
de 
lucru 

Etapa/ 
Faza 

Livrabil Activități1 Moment 
de 
control2 

Activitate de 
control 

P3 Rapoarte individuale privind 
sesiunile de informare și 
consultare public desfășurate 
în Etapa 1 

 

 Realizare activități 
informare și 
consultare publică 

Raport de sinteză privind 
procesul de informare și 
consultare public desfășurat 
în Etapa 1 

Descrise detaliat în adrul cap.12- 
Plan de informare și consultare 
publică. 

• Predare raport 
final 

P4 Etapa 2 Memoriu de sinteză Elaborare Memoriu de sinteză  Predare Memoriu 
de sinteză 

Memoriu general Corelare date studii de 
fundamentare 

•  

Elaborare Memoriu General  Predare Memoriu 
General 

Corelare Memoriu General cu 
părțile desenate 

•  

Strategia de dezvoltare 
spațială 

Elaborare Strategie  Predare Strategie 

Regulament Local de 
Urbanism 

Elaborare RLU  Predare  RLU 

Corelare RLU cu piese desenate •  

Piese desenate Selectare date relevante •  

Elaborare Piese desenate • Predare Piese 
desenate 

P5 Rapoarte individuale privind 
sesiunile de informare și 
consultare public desfășurate 
în Etapa 2 

Descrise detaliat în adrul cap.12- 
Plan de informare și consultare 
publică. 

 Realizare activități 
informare și 
consultare publică 

Raport de sinteză privind 
procesul de informare și 
consultare public desfășurat 
în Etapa 2 

Descrise detaliat în adrul cap.12- 
Plan de informare și consultare 
publică. 

• Predare raport 
final 

P6 Raport privind optimizara 
fluxurilor de lucru în cadrul 
Direcției de Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism- 
scenarii propuse 

Analiza fluxurilor 

 

  

Elaborare Raport • Predare Raport 

P7 Varianta draft a Ghidului de 
utilizare a documentației de 
actualizare a Planului 
Urbanistic General 

Elaborare variant draft Ghid  Predare variant 
draft Ghid 
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Pachet 
de 
lucru 

Etapa/ 
Faza 

Livrabil Activități1 Moment 
de 
control2 

Activitate de 
control 

P8  Consultanta protectia mediului   

Consultanta urbanism   

Consultanta juridica   

Interfata consultare populatie   

Studiu topografic actualizare PUG- 
activități support elaborare 

  

P9 Etapa 3 Documentații tehnice 
necesare obținerii avizelor de 
la instituțiile/ comisiile 
abilitate 

Elaborare documentații avize • Predare 
documentații 
avize 

Susținere documentații avize   

Introducere modificări avize în 
documentație 

 Depunere 
documentații cu 
modificări acolo 
unde este cazul 

P10 Raport de sinteză privind 
introducerea prevederilor 
avizelor obținute în 
documentația de actualizare 
a Planului Urbanistic General 
(unde este cazul) 

Obținere avize tehnice necesare •  

Elaborare Raport de sinteză  Predare Raport 

P11  
Consultanta urbanism  

  

Consultanta juridica 
  

Interfata consultare populatie   

P12  Efectuare ridicare topografică 
detaliată pentru zonele de 
modificare a intravilanului 
precum și a zonelor care se 
modifică semnificativ față de 
prevederile actualului PUG, 
stabilite în etapa a2a, 
recepția întregii documentații 
de către OCPI Sibiu 

Obținere aviz OCPI •  

P13 Etapa 4 

Faza 1 

Rapoarte individuale privind 
sesiunile de informare și 
consultare publică 
desfășurate 

Descrise detaliat în adrul cap.12- 
Plan de informare și consultare 
publică. 

 Realizare activități 
informare și 
consultare publică 

Raport de sinteză privind 
procesul de informare și 
consultare public desfășurate 

Descrise detaliat în adrul cap.12- 
Plan de informare și consultare 
publică. 

• Predare raport 
final 

 
Consultanta urbanism  

  

Interfata consultare populatie   
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Pachet 
de 
lucru 

Etapa/ 
Faza 

Livrabil Activități1 Moment 
de 
control2 

Activitate de 
control 

Coordonare Urbanism 
  

Coordonare Urbanism 
  

P14 Etapa 4 

Faza 2 

Memoriu de sinteză- 
actualizat 

Actualizare memoriu de Sinteză  Predare memoriu 
sinteză- varianta 
finală 

Memoriu General- acutalizat Actualizare Memoriu General  Predare memoriu 
general- variant 
finală 

Regulament Local de 
Urbanism- actualziat 

Actualizare Regulament Local de 
Urbanism 

 Predare 
Regulament local 
de urbanism- 
variant finală 

Piese desenate- actualizate Actualizare Piese desenate  Redare piese 
desenate- variant 
finală 

 Avizarea documentației la CL 
Municipiul Sibiu 

• Hotărâre CL 
Municipiul Sibiu 

Consultanta urbanism  
  

Consultanta juridica 
  

P15 Etapa 4 

Faza 3 

Raport privind implicarea 
scenariilor de optimizare a 
fluxurilor de lucru, respectiv a 
pachetelor software dedicate 
acestui demers 

Elaborare raport   

Transpunere PUG în GIS •  

Migrare PUG pe structura client 
BDU 

  

P16 Varianta finală a Manualului 
de utilizare a documentației 
de actualizare a Planului 
Urbanistic General 

Elaborare Manual  Predare variant 
finală manual de 
utilizare 

P17 Raport privind desfășurarea 
programului de instruire a 
personalului implicat în 
administrarea și 
implementarea documentației 
de actualizare a Planului 
Urbanistic General al 
Municipiului Sibiu 

Instruirea personalului • Predare raport 

P18  
Consultanta urbanism  

  

Coordonare Urbanism 
  

Coordonare Urbanism 
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GRAFIC VALORIC 

Etapă / Secțiune Faza Livrabil/ Activitate 

Valoare de 
facturare 

LEI 

(fără TVA) 

Etapa 1 / Secțiunea 
1 

1.1 

Sec.1  - Studii de fundamentare 317345 

Actualizarea suportului topografic pentru PUG 200000 

Audit baza de date existenta 10670 

Extragere date identificate anterior 26675 

Coordonare Urbanism 80000 

1.2 

Sec.1  - Studii de fundamentare 1256513 

Conditii geotehnice si hidrogeologice 25000 

Studiu privind relatiile periurbane in teritoriu 40000 

Organizarea circulatiilor si transporturilor- analiza 115000 

Mobilitate si transport- prospectiv 100000 

Stabilirea si delimitarea zonelor de risc natural si antropic 18000 

Evolutia teritoriulu idpdv istoric, cultural, demografic, economic 80000 

Echiparea edilitara 70000 

Stabilirea zonelor protejate naturale si construite - partea de mediu 10000 

Stabilirea zonelor protejate naturale si construite - partea de zone protejate 
50000 

Tipuri de prorietate asupra imobilelor 35000 

Studii pedologice 25000 

Studii climatice 21000 

Studii ecologice   

Valorificarea potentialului turistic sau balnear 35000 

Evolutia populatiei 10000 

Evolutia Activitatilor 40000 

Evolutia miscarii in teritoriu a activilor 5000 

Reconversia fortei de munca 10000 

Studiu arheologic 45000 

Studiu peisagistic 70000 

Analiza factorilor interesati. Anchete sociale 20000 

Impactul schimbarilor climatice 10000 

Consultanta juridica 5000 

Consultanta urbanism  30000 

Raport de sinteza privind studiile de fundamentare 115150 

Analize dinamice deservire echipamente/ Zone protectie MI 80025 

Analize dinamice evolutie dezvoltare/ Procesare PUZ 97000 

Interfata consultare populatie 5000 

Rapoarte individuale privind sesiunile de informare și consultare public desfășurate 
în Etapa 1 50000 
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Raport de sinteză privind procesul de informare și consultare public desfășurat în 
Etapa 1 40338 

Etapa 2 / Secțiunea 
2 

2.1 

Sec.2  - Plan Urbanistic General - Formă preliminară 
1613612 

Memoriu de sinteză 

1336950 
Memoriu general 

Regulament Local de Urbanism 

Piese desenate 

Rapoarte individuale privind sesiunile de informare și consultare public desfășurate 
în Etapa 2 

81662 
Raport de sinteză privind procesul de informare și consultare public desfășurat în 
Etapa 2 

Raport privind optimizara fluxurilor de lucru în cadrul Direcției de Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism- scenarii propuse 

195000 
Varianta draft a Ghidului de utilizare a documentației de actualizare a Planului 
Urbanistic General 

Etapa 3 / Secțiunea 
3 

3.1 

Sec.3  - Documentatii tehnice de obținere a avizleor / susținere 
421884 

Documentații tehnice necesare obținerii avizelor de la instituțiile/ comisiile abilitate 
331884 

Raport de sinteză privind introducerea prevederilor avizelor obținute în 
documentația de actualizare a Planului Urbanistic General (unde este cazul) 70000 

Efectuare ridicare topografică detaliată pentru zonele de modificare a intravilanului 
precum și a zonelor care se modifică semnificativ față de prevederile actualului 
PUG, stabilite în etapa a2a, recepția întregii documentații de către OCPI Sibiu 20000 

Etapa 4 / Secțiunea 
4 

4.1 

Sec.4  - Consultarea Populatiei / Corelări 635476 

Rapoarte individuale privind sesiunile de informare și consultare publică 
desfășurate 

122930 

Raport de sinteză privind procesul de informare și consultare public desfășurate 

4.2 

Memoriu de sinteză- actualizat 

250596 
Memoriu General- acutalizat 

Regulament Local de Urbanism- actualziat 
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Piese desenate- actualizate 

4.3 (în 
paralel 
cu 
Faza 
2) 

Raport privind implicarea scenariilor de optimizare a fluxurilor de lucru, respectiv a 
pachetelor software dedicate acestui demers 

261950 

Varianta finală a Manualului de utilizare a documentației de actualizare a Planului 
Urbanistic General 

Raport privind desfășurarea programului de instruire a personalului implicat în 
administrarea și implementarea documentației de actualizare a Planului Urbanistic 
General al Municipiului Sibiu 

Total     4244830 

 

Procedurile specifice de consultare a publicului, corelate cu etapele proiectului sunt descrise detaliat în cadrul 
cap.12- Plan de informare și consultare publică. 

Datorita complexitatii abordarii precum si a prevederilor Temei de Concurs, anumite capitole sunt tratate atat  in 
Memoriul Concept de Dezvoltare Municipiul Sibiu cat si in Memoriul de Prezentare al Continutului Minimal al PUG 
Municipiul Sibiu 

 

CAPITOLUL 12 
LISTA LIVRABILELOR 

Etapă / 
Secțiune 

Faza 
Sectiune

a 
Livrabil/ Activitate Termen de predare 

Valoare de 
facturare Expert 

coordona
tor 

LEI 

(fără TVA) 

Etapa 1 / 
Secțiunea 
1 

1.1 

Sec.1  - 
Studii de 

fundamen
tare 

Sec.1  - Studii de fundamentare 5 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

317345 Expert 1 

Actualizarea suportului topografic pentru PUG 200000 Expert 9 

Audit baza de date existenta 10670 Expert 10 

Extragere date identificate anterior 4 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

26675 Expert 10 

Coordonare Urbanism 80000 Expert 1 

1.2 

Sec.1  - Studii de fundamentare 

4 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

1256513 Expert 1 

Conditii geotehnice si hidrogeologice 
25000 

Expert 
non-cheie 

Studiu privind relatiile periurbane in teritoriu 40000 Expert 1 

Organizarea circulatiilor si transporturilor- 
analiza 

115000 
Expert 7 

Mobilitate si transport- prospectiv 100000 Expert 7 

Stabilirea si delimitarea zonelor de risc natural 
si antropic 

18000 
Expert 8 

Evolutia teritoriulu idpdv istoric, cultural, 
demografic, economic 80000 

Expert 5 

Echiparea edilitara 70000 Expert 2 
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Stabilirea zonelor protejate naturale si 
construite - partea de mediu 10000 

Expert 8 

Stabilirea zonelor protejate naturale si 
construite - partea de zone protejate 50000 

Expert 5 

Tipuri de prorietate asupra imobilelor 35000 Expert 1 

Studii pedologice 
25000 

Expert 
non-cheie 

Studii climatice 
21000 

Expert 
non-cheie 

Studii ecologice 
  

Expert 
non-cheie 

Valorificarea potentialului turistic sau balnear 35000 Expert 4 

Evolutia populatiei 10000 Expert 3 

Evolutia Activitatilor 40000 Expert 4 

Evolutia miscarii in teritoriu a activilor 5000 Expert 3 

Reconversia fortei de munca 10000 Expert 3 

Studiu arheologic 
45000 

Expert 
non- cheie 

Studiu peisagistic 70000 Expert 6 

Analiza factorilor interesati. Anchete sociale 20000 Expert 3 

Impactul schimbarilor climatice 10000 Expert 8 

Consultanta juridica 5000 Expert 11 

Consultanta urbanism  30000 Expert 1 

Raport de sinteza privind studiile de 
fundamentare 

115150 
Expert 1 

Analize dinamice deservire echipamente/ 
Zone protectie MI 

80025 
Expert 10 

Analize dinamice evolutie dezvoltare/ 
Procesare PUZ 

97000 
Expert 10 

Interfata consultare populatie 5000 Expert 10 

Rapoarte individuale privind sesiunile de 
informare și consultare public desfășurate în 
Etapa 1 

4 luni de la emiterea 
Notei de comandă 50000 

Expert 
non-cheie 

Raport de sinteză privind procesul de 
informare și consultare public desfășurat în 
Etapa 1 

4 luni de la emiterea 
Notei de comandă 40338 

Expert 
non-cheie 

Etapa 2 / 
Secțiunea 
2 

2.1 

Sec.2  - 
Plan 

Urbanisti
c General 
- Formă 

prelimina
ră 

Sec.2  - Plan Urbanistic General - Formă 
preliminară 

  
1613612 

Expert 1 

Memoriu de sinteză 9 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

1336950 

Expert 1 

Memoriu general 5 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 1 

Regulament Local de Urbanism 5 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 1 

Piese desenate 5 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 1 

Rapoarte individuale privind sesiunile de 
informare și consultare public desfășurate în 
Etapa 2 

5 luni de la emiterea 
Notei de comandă 81662 

Expert 
non-cheie 
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Raport de sinteză privind procesul de 
informare și consultare public desfășurat în 
Etapa 2 

5 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 
non-cheie 

Raport privind optimizara fluxurilor de lucru în 
cadrul Direcției de Amenajarea Teritoriului și 
Urbanism- scenarii propuse 

5 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

195000 

Expert 10 

Varianta draft a Ghidului de utilizare a 
documentației de actualizare a Planului 
Urbanistic General 

5 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 10 

Etapa 3 / 
Secțiunea 
3 

3.1 

Sec.3  - 
Documen

tatii 
tehnice 

de 
obținere 

a avizleor 
/ 

susținere 

Sec.3  - Documentatii tehnice de obținere a 
avizleor / susținere 

  
421884 

Expert 1 

Documentații tehnice necesare obținerii 
avizelor de la instituțiile/ comisiile abilitate 

3 luni de la emiterea 
Notei de comandă 331884 

Expert 1-
11 

Raport de sinteză privind introducerea 
prevederilor avizelor obținute în documentația 
de actualizare a Planului Urbanistic General 
(unde este cazul) 

9 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

70000 

Expert 
non-cheie 

Efectuare ridicare topografică detaliată pentru 
zonele de modificare a intravilanului precum și 
a zonelor care se modifică semnificativ față de 
prevederile actualului PUG, stabilite în etapa 
a2a, recepția întregii documentații de către 
OCPI Sibiu 

9 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

20000 

Expert 
non-cheie 

Etapa 4 / 
Secțiunea 
4 

4.1 

Sec.4  - 
Consultar

ea 
Populatie

i / 
Corelări 

Sec.4  - Consultarea Populatiei / Corelări   635476 Expert 1 

Rapoarte individuale privind sesiunile de 
informare și consultare publică desfășurate 

3 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

122930 

Expert 
non-cheie 

Expert 
non-cheie 

Raport de sinteză privind procesul de 
informare și consultare public desfășurate 

3 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 
non-cheie 

4.2 

Memoriu de sinteză- actualizat 6 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

250596 

Expert 1 

Expert 1 

Expert 1 

Memoriu General- acutalizat 6 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 1 

Expert 1 

Expert 1 

Regulament Local de Urbanism- actualziat 6 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 1 

Expert 1 

Expert 1 

Piese desenate- actualizate 6 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 1 

4.3 
(în 
paral
el cu 
Faza 
2) 

Raport privind implicarea scenariilor de 
optimizare a fluxurilor de lucru, respectiv a 
pachetelor software dedicate acestui demers 

6 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

261950 

Expert 10 

Varianta finală a Manualului de utilizare a 
documentației de actualizare a Planului 
Urbanistic General 

6 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 10 

Raport privind desfășurarea programului de 
instruire a personalului implicat în 
administrarea și implementarea documentației 
de actualizare a Planului Urbanistic General al 
Municipiului Sibiu 

6 luni de la emiterea 
Notei de comandă 

Expert 10 

Total         4244830   
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CAPITOLUL 13 
PLANUL DE INFORMARE ȘI CONSULTARE 
PUBLICĂ 

ABORDARE GENERALĂ 
Informarea și consultarea publică va contribui în primul rând la îmbunătățirea politicilor și acțiunilor aferente 

planificării urbane, servind la validarea și completarea cercetărilor și analizelor bazate pe date cu informații calitative 
de la utilizatorii orașului și de la participanții la viața și dezvoltarea lui.  Informarea va contribui la transmiterea în mod 
deschis către comunitate a cercetărilor obiective și a intențiilor viabile bazate pe resursele realist estimate, precum și 
a posibilelor alternative de utilizarea a oportunităților. Consultările vor contribui la identificarea opțiunilor, la îmbogățirea 
conținutului propunerilor și asigurarea relevanței și coerenței acestora, precum și la implementarea lor cu o mai mare 
acuratețe și cu eforturi conjugate și asumate. Implicit, procesul de informare și consultare va duce la creșterea 
încrederii comunității (și a fiecărui actor în parte) în rolul administrației publice locale de facilitator, arbitru, elaborator 
și manager al cadrului dezvoltării urbane (la care contribuie toți actorii). 

Planul propus nu se limitează doar la perioada elaborării documentației pentru actualizarea Planului Urbanistic 
General, ci oferă instrumente care vor continua să faciliteze dialogul și după aprobare, printr-o platformă online și 
continuitatea activității unor structuri parteneriale.  

 
Pentru evitarea duplicării unor structuri consultative și pentru folosirea unor sinergii între activitățile de 

informare și consultative aferente unor programe existente cu impact asupra planificării urbane, dar și pentru calibrarea 
efortului și resurselor necesare susținerii dialogului și parteneriatelor, abordarea noastră este să lucrăm îndeaproape 
cu structura partenerială definită cu echipa primăriei (un grup local format din membrii administrației locale și din 
comunitate) lucrând împreună și construind capacitatea locală de a menține platforma de dialog și de a derula procese 
participative și în perioada implementării și monitorizării Planului Urbanistic General. Considerăm că este un bun prilej, 
PUG fiind un demers atât strategic și directiv, cât și normativ, ca administrația locală să fie foarte vizibilă pe parcursul 
informării și consultării, iar echipa noastră să o asiste prin contribuții la structurarea procesului, design-ul fiecărui 
instrument de informare sau consultare, dar nu să preia rolul de conducător al procesului.Așadar propunem ca definirea 
mai specifică a obiectivelor, grupurilor țintă și a anvergurii unor instrumente să fie detaliate și ele în mod participativ, 
prin pregătirea și coordonarea unor ateliere de lucru în comun care să asigure pregătirea activităților de informare și 
consultare propuse în corelare și cu alte activități relevante de la nivel local (de ex. cadrul partenerial și structura de 
implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu, platforma de prezentare a 
proiectelor din cadrul SIDU4, grupul consultativ PMUD, grupuri tematice de monitorizare a Strategiei de Adaptare la 
Schimbările Climatice, transferul de bune practici de la colegii din Rennes, etape de elaborare ale strategiilor la nivel 
metropolitan sau regional sau a documentațiilor de urbanism ale localităților vecine) precum și în concordanță cu 
nevoile specifice ce pot apărea pe parcursul derulării studiilor de fundamentare și /sau a elaborării strategiei de 
dezvoltare spațială a municipiului. 

 

DEFINIREA OBIECTIVELOR PROCESULUI DE CONSULTARE PUBLICĂ 
Obiective generale: 

- configurarea, planificarea și implementarea direcțiilor și intervențiilor, în corelare cu prioritățile și necesitățile 
semnalate de comunitatea locală și factorii interesați și cu obiectivele documentelor strategice deja adoptate; 

- asigurarea unui cadru de încredere și de încurajare a colaborării între actorii urbani / factorii interesați, atât 
pe parcursul elaborării PUG, dar și pentru implementarea și monitorizarea măsurilor – platformă de dialog și 
rețea partenerială;  

                                                           
4 Platformă solicitată de 66.4% dintre respondenții chestionarului aplicat în elaborarea SIDU. 
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Obiectivele generale ale informării: 

o a oferi publicului (tuturor actorilor urbani) informații echilibrate și obiective pentru a sprijini întelegerea 
problemelor, posibilităților și alternativelor. 

o a dezvolta un set de instrumente dedicate publicului larg pentru a accesa, consulta și interpreta PUG 
într-un mod facil - comunitate deschisă. 

Obiectivele generale ale consultării: 
o a include părerile, opiniile, preferințele actorilor urbani în analiză și propuneri.  
o a monitoriza și evalua, prin prisma comunității, aplicarea direcțiilor și reglementărilor, precum și 

evoluția teritorială a nevoilor dezvoltare urbană.  
 

ÎNTREBĂRI DE CERCETARE: 
- Ce informații lipsesc ca cetățenii să înțeleagă mai bine demersul și importanșa PUG? Ce informații sunt 

necesare ca bază a dialogului? 
- Care este nivelul interesului privind procesul de consultare?  
- Ce factori interesați și/sau afectați participă de obicei? Ce factori interesați și/sau afectați sunt mai greu de 

implicat? 
- Care sunt tendințele actuale de folosire a teritoriului urban și peri-urban? 
- Care sunt comportamentele în legătură cu diversele funcțiuni și spații publice? 
- Care sunt precepțiile asupra evoluției recente a orașului și a calității vieții? 
- Ce disfuncționalități urbane sunt percepute de diverși actori urbani5? 
- Cum sunt formulate nevoile de creștere a calității vieții? Ce cereri sunt exprimate? Ce acțiuni au fost 

întreprinse de către actorii urbani - grupurile din comunitate, sectorul antreprenorial, dezvoltatori, etc – pentru 
a rezolva probleme identificate? 

- Care sunt prioritățile din punctul de vedere al diverselor categorii de actori urbani? Ce divergențe este necesar 
să fie ajustate? Care sunt interesele commune? 

- Sunt înțelese nevoile de intervenție, oportunități și constrângeri relevate de studiile de fundamentare? 
- Ce criterii sunt agreate de actorii urbani pentru analiza alternativelor propuse (și pentru a concerta/îmbina 

nevoilor , precum și nevoile cu oportunitățile și contrângerile)? 
- Cum sunt receptate alternativele propuse, cum sunt apreciate în funcție de criteriile agreate?  
- Sunt cunoscute elemente strategice-directive și de reglementare și cele ale planului de investiții aferente? Pot 

fi urmărite periodic acțiunile de implementare și trimise opinii?   

IDENTIFICAREA GRUPURILOR ȚINTĂ: 
- locuitorii municipiului Sibiu (permanenți și temporari) 
- locuitori ai comunelor din zona peri-urbană 
- sectorul privat, organizații non-guvernamentale 
- alte instituții publice, agenții, furnizori servicii, etc 
- mass-media, publicul larg. 
Definirea specifică a factorilor interesați / actorilor urbani/ grupurilor țintă pentru fiecare etapă și instrument de 

consultare va face obiectul unei analize ce se va derula și prin consultarea cu structura partenerială definită cu echipa 
primăriei (un grup local format din membrii administrației locale și din membri activi ai comunității). 
 

TIPURI DE CONSULTARE PUBLICĂ CE VOR FI UTILIZATE: 
- Informarea publicului 
- Consultare publică 

                                                           
5 Cercetarea va continua cea făcută cu prilejul SIDU în 2015 - ”Care sunt provocările Sibiului?”, de această dată  

axându-se pe aspecte cu impact în dezvoltarea spațială (e.g. proximitatea dotărilor de diverse tipuri, calitatea 

spațiului public, mediu, calitatea aerului, moduri de deplasare, etc);  dacă se va considera necesar se pot relua 

anumite întrebări pentru a identifica evoluția opiniilor față de anul 2015.  
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- Consultarea anumitor factori interesați instituționali (administrații publice locale din zona peri-urbană/ 
metropolitană /zona urbană funcțională, instutuții și oganizații dela nivel regional, agenții, etc) 

- Participare activă: implicarea actorilor urbani în prioritizarea alternativelor; realizarea de acorduri de tip public-
privat, transparente, în care se stabilesc relaţii de colaborare și parteneriat cu diverse grupuri interesate. 

 

CORELAREA INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII CU GRAFICUL DE EXECUȚIE 
A SERVICIILOR ȘI REZULTATE ESTIMATE: 

ETAPA 0 - PREGĂTITOARE: 
Obiectivele informării și consultării în faza pregătitoare (0): 

0.1- public informat cu privire la demararea procesului de planificare urbană și la componentele și etapele 
acestuia, într-un mod atractiv și ușor accesibil; ilustrarea înlănțuirii etapelor de informare și consultare și a 
calendarului acestora 

0.2- public informat cu privire la programul informărilor și consultărilor și atras să participe la acesta; calendar 
online cu ilustrarea evenimentelor de consultare pe categorii / posibilitatea de exprimare a interesului de a 
participa în cadrul consultărilor 

Grup țintă: locuitorii municipiului Sibiu (permanenți și temporari), ai comunelor din zona peri-urbană, sectorul 
privat, organizații non-guvernamentale, alte instituții, publicul larg  (acces deschis, fără excludere). 

Activități: 
- stabilirea structurii platformei online – principalul instrument de transmitere și colectare informații, atât în 

perioada elaborării, căt și în perioada implementării PUG și planurilor derivate (investiții, măsuri de 
eficientizare a resurselor, etapizări, etc); 

- elaborarea instrumentelor de colectare de informații și opinii de la comunitate (toate categoriile relevante) 
– de tipul chestionar/focus-group/interviu, inclusiv cu aplicare prin mijloace disponibile în primăria mun. 
Sibiu – portal web; 

Instrumente propuse:  
- platformă online cu design atractiv și infografice ușor de înțeles și relevante (posibil nume al platformei 

„Dialog Planificare Urbană”); 
- pagină Facebook dedicată; 
- comunicare cu presa (nu ne vom ocupa direct, dar vom colabora cu echipa din Serviciul Comunicare, 

Relații Externe și Marketing); 
- panouri afișaj cf Or.2701, pe care să fie afișată și adresa web a platformei. 

 

ETAPA 1 – STUDII DE FUNDAMENTARE: 
Obiectivele informării și consultării în faza 1 (corespunzătoare realizării studiilor de fundamentare): 
1.1- creșterea înțelegerii publicului cu privire la planificarea urbană; 
1.2- completarea informațiilor studiilor de fundamentare cu informații privind nevoile, percepțiile și preferințele 

populației și altor actori urbani – investigarea modului de comportare în oraș, a relațiilor comunitare, 
cultural-sociale, a relațiilor cu spațiile urbane, serviciile, dotările, zonele adiacente, etc;   

1.3- informarea publicului, într-un mod accesibil, cu privire la concluziile analizelor din studiile de fundamentare; 
Grup țintă: locuitorii municipiului Sibiu (permanenți și temporari), cu precădere populația activă și tinerii (dar, 
prin mijloace offline și a celor vârstnici) , ai comunelor din zona peri-urbană, sectorul privat, organizații non-
guvernamentale, etc. 

Activități: 
- identificarea unor arii de interes și a surselor de informații, precum și validarea abordării metodologice și 

a tacticii de implicare a factorilor interesați și afectați;  
- identificarea și analiza factorilor interesați -  în cadrul unei întâlniri de lucru cu reprezentanți desemnați 

de primărie (grupul de lucru); 
- aplicarea instrumentelor de colectare de informații și opinii de la comunitate, cu sprijinul factorilor locali și 

ai presei locale; 
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- diagnosticul și identificarea disfuncționalităților, tendințelor și a oportunităților percepute de factorii 
interesați – cercetare de tip expert; 

- completarea și validarea diagnosticului și a oportunităților împreună cu toate specialitățile implicate în 
studiile de fundamentare, decelarea ariilor de interes (sau de intervenție) prioritare; 

Instrumente propuse:  
- chestionar(e) interactiv(e) prin platforma online – cercetare socio-urbană fără a viza un anumit eșantion 

reprezentativ, dar acoperind toate zonele/cartierele și zona peri-urbană; 
- anunțuri și promovare prin pagina Facebook dedicată; 
- ateliere planificare participativă 
- secțiune de tipul unei broșuri vizual relevantă și accesibilă care să explice ce este un PUG – publicată pe 

platformă (preluată și în broșura tipărită din Etapa 3)  
- sinteza răspunsurilor la chestionare – raport de consultare (de culegere de informații de la cetățeni, mai precis) 

publicat în platforma online; 
- secțiune ilustrată cu privire la concluziile studiilor de fundamentare în platforma online. 

 

ETAPA 2 – PE PARCURSUL ELABORĂRII ALTERNATIVELOR: 
Obiectivele informării și consultării în faza 2 (corespunzătoare elaborării variantelor de propuneri) : 
2.1- creșterea înțelegerii publicului cu privire la nevoile de intervenție, oportunități și constrângeri relevate de 
studiile de fundamentare; 
2.2.- creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoia de a concerta toate nevoile și de a planifica pentru 
o dezvoltare viitoare avantajoasă și durabilă;  
2.3.- culegera opiniilor și propunerilor actorilor urbani, dar și stimularea acestora să participe activ în 
implementare; 
2.4. - creșterea capacității locale de a susține activități/acțiuni participative. 

Grup țintă: factori interesați identificați în etapele anterioare, dar din activitățile/programele anterioare ale 
administrației publice locale: grupuri de initiative cetățenești, agenți economici, organizații non-governamentale 
active în domenii relevante, organizații ale elevilor, studenților, etc (din oraș, zonele vizate, comunele limitrofe, 
etc.) 

Activități: 
- organizarea, împreună cu grupul de lucru, de focus-grupuri pe arii de interes/zone/cartiere cu factorii 

interesați și afectați de la care să se primească propuneri și/sau să se valideze alternative de propuneri 
deja în lucru; 

- în măsura în care va fi fezabil, publicare variante alternative în platforma web, prioritizare prin vot online 
– pe baza unor criterii agreate; 

- publicare informații și planșe, scheme explicative pe înțelesul cetățenilor, colectare opinii cetățeni, 
contribuții la răspunsurile către cei care au trimis observații; 

- discutarea și validarea propunerilor împreună cu grupul de lucru și cu comunitatea – întâlnire cu grupul 
de lucru, disemninare mass-media, focus-grupuri  / atelier de planificare; 

Instrumente propuse:  
- focus-grupuri pe arii de interes/zone/cartiere cu factorii interesați și afectați de la care să se primească 

propuneri și/sau să se valideze alternative de propuneri deja în lucru; 
- vot online propuneri alternative PUG; 
- materiale ilustrate/infografice tipărite și online; 
- communicate de presă; 
- fișe de informare pentru fiecare zonă a orașului; 
- eveniment de tip forum; 
- expoziție; 
- prezentări ale echipei de proiect; 
- focus-grupuri  sau atelier planificare participativă. 

Notă: în caz de nevoie, toate instrumentele care presupun intâlniri directe se pot adapta pentru a fi organizate 
online (eventual în mai multe runde)  
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ETAPA 3 – ETAPA APROBĂRII: 
Obiectivele informării și consultării în faza 3 (corespunzătoare etapei de avizare) sunt: 
3.1 – aducerea la cunoștința publicului a documentației PUG într-un mod structurat, ușor de urmărit și atractiv 
grafic, cu posibilitatea de acces permanent 

3.2 - asigurarea monitorizării elementelor strategice și de reglementare  și a planului de investiții aferente   

Grupțintă: 
- factori interesați identificați în etapele anterioare, dar din activitățile/programele anterioare ale 

administrației publice locale: grupuri de initiative cetățenești, agenți economici, organizații non-
governamentale active în domenii relevante, organizații ale elevilor, studenților, etc (din oraș, zonele 
vizate, comunele limitrofe, etc.) 

Instrumente propuse:  

- secțiune de tipul unei broșuri vizual relevantă și accesibilă care să explice ce este un PUG – publicată pe 
platformă (preluată și în broșura tipărită din Etapa 3)  

- întrunire publică.  

Activități: 
- organizarea, împreună cu grupul de lucru, a unei întruniri publice (precedată preferabil de informări în 

mass-media despre regulament și impactul scontat) sau a unor dezbateri pe cartiere; 
- publicare materiale în platforma web. 
- monitorizare elementelor strategice și de reglementare  și a planului de investiții aferente  printr-o serie 

de dashboard-uri interactive în cadrul platformei online. 
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INSTRUMENTELE DE INFORMARE CONSULTARE PUBLICĂ 
PROPUSE ȘI IMPACTUL ASUPRA TEMELOR ȘI 
PROCESULUI: 

 

PLATFORMA ONLINE 
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Este principalul agregator de informații și unelte de consultare al proiectului. Ea reprezintă un instrument complex ce 
înglobează arhiva completă a tuturor documentelor aferente PUG-ului, o serie de instrumente interactive de consultare 
și informare a populației și rapoarte de activitate ale echipei de proiect. 
 
Componentele platformei online de informare și consultare publică: 
 
Actualități 
Această secțiune va conține toate informațiile necesare monitorizării parcursului implementării planului de urbanism 
general al Municipiului Sibiu: 

- actualizări constante cu privire la stadiul PUG 
- anunțuri consultări publice 
- comunicate de presă (cu posibilitatea de a fi preluate de către presa locală) 
- posibilitatea de abonare la fluxul de știri al platformei, asigurând astfel transmiterea automată a 

ultimelor actualizări cu privire la etapele de implementare/sesiunile de consultare/comunicate de presă 
 

Secțiune informare - "Ce este un PUG" 
Are rolul de a familiariza publicul larg cu privire la rolul PUGului ca instrument de planificare și a modului în care acesta 
este conectat cu alte instrumente de planificare. Această secțiune va cuprinde următoarele tipuri de conținut: 

- articole care descriu rolul PUGului ca instrument de planificare; 
- rolul și importanța consultării în proces; 
- etapele de elaborare ale PUG Sibiu și modul în care acestea relaționează cu etapele de consultare 

publică; 
- arhivă documente relevante pentru actualul proces (PUGul existent al Sibiului și alte documente 

strategice) 
 
Consultare publică 
Secțiune organizează toate instrumentele de consultare publică interactivă din cadrul platforma precum și informații cu 
privire la calendarul consultărilor șiraportarea în timp real a rezultatelor diferitelor procese de consultare realizate. 
Această secțiune cuprinde următoarele elemente: 

- calendarul activităților de consultare publică planificate, cu marcarea tipurilor de instrumente folosite și 
posibilitatea, unde este cazul, de înscriere la sesiunile de consultare 

- chestionar etapa 1: studiu de fundamentare - chestionar online interactiv 
- secțiune de raportare în timp real a rezultatelor consultării (în funcție de tipul răspunsurilor, aceste vor 

putea fi vizualizate spațializat cu ajutorul unor hărți interactive) 
- rapoarte pentru fiecare etapă de consultare și tip de instrument utilizat 
- o arhivă a tuturor întrebărilor adresate pe parcursul consultărilor împreună cu răspunsurile transmise de 

către echipa de elaborare. Acestea vor fi accesibilizate prin oferirea posibilității de filtrare/căutare. 
 
Următoarele secțiuni cuprind conținut dezvoltat pentru informarea locuitorilor cu privire la rezultatele studiilor și 
analizelor realizate de către echipa de implementare precum și pentru accesibilizarea pieselor scrise și desenate ale 
PUGului. 
 
Studii de fundamentare 

- articole ilustrate/infografice pentru capitolele principale ale studiului de fundamentare 
- în funcție de complexitatea informației și a interesului manifestat de locuitori vor fi implementate și o serie 

de dashboard-uri interactive cu date referitoare la indicatorii urbani relevanți referitori la calitatea vieții și 
a mediului construit; 

- piesele scrise și desenate rezultate în urma studiului de fundamentare (pentru a asigura accesul facil la 
informație acestea vor fi prelucrate pentru a asigura căutarea și filtrarea rapidă a secțiunilor/informațiilor 
relevante). 

- strategia de dezvoltare spațială. 
 

Elaborarea PUG 
Va cuprinde toate documentele și studiile dezvoltate în etapele de elaborare preliminare ale PUG-ului precum și 
posibilitatea de a compara și vota diferite scenarii/propuneri de reglementare. Secțiunea conține: 
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- hartă interactivă a zonelor de importanță strategică cu posibilitatea explorării reglementărilor propuse 
pentru fiecare zonă și posibilitatea comparării diferitelor scenarii propuse de echipa de implementare; 

- posibilitatea comentării/votării scenariilor propuse; 
- articole ilustrate/infograficeale studiilor și porpunerilor; 
- Broșuri PDF pentru fiecare zonă în parte. 

 
Noul PUG al Sibiului 
Secțiunea va asigura accesibilizarea tuturor pieselor scrise și desenate din componența noului PUG, printr-o serie de 
hărți interactive și ilustrații ale modului în care noile reglementări vor influența dezvoltarea în fiecare dintre UTRurile și 
zonele funcționale nou propuse: 

- hărți interactive ce oferă posibilitatea explorării reglementărilor PUG la nivel de UTR/zone funcționale sau 
după caz la nivel de parcelă. Pentru fiecare UTR/Zonă funcțională vor fi detaliate: 

- Caracterul zonei 
- Utilziare functionala 
- Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor 
- Broșuri PDF pentru fiecare tip UTR/ planșe ilustrate A3 
- Articole ilustrate pentru reglementările propuse 
- Posibilitatea navigării facile a documentelor realizate de către echipa de elaborare prin funcționalități de 

căutare/navigare rapidă între secțiunile documentelor 
- glosar de termeni 

 
Implementarea PUG-ului 
Va permite transparentizarea procesului de implementare a PUG-ului prin oferirea accesului în timp real la date 
referitoare la planul de investiții publice și la certifictele de urbanism și autorizațiile eliberate  (se va integra cu secțiunea 
web referitoare la consultarea publicului în elaborarea PUZ, PUD). 
- monitorizare elementelor strategice și de reglementare  și a planului de investiții aferente  printr-o serie de dashboard-
uri interactive în cadrul platformei online. 

 
 

WEBINARE PUG SIBIU 
 
Pentru a preîntâmpina eventualele probleme generate de epidemia cu noul coronavirus, echipa de proiect a luat în 
calcul posibilitatea realizării unei serii de consultări publice (focus grupuri / dezbateri publice / prezentări / ateliere de 
planificare) online prin intermediul organizării unor webinare. Această situație poate fi văzută și ca o oportunitate pentru 
accesibilizarea acestor dezbateri pentru un segment și mai mare al locuitorilor Sibiului.  
 
Platforma va conține următoarele funcționalități pentru transmiterea și arhivarea dezbaterilor publice programate: 
- transmiterea live a dezbaterilor publice în cadrul platformei; 
- arhivarea sesiunilor pentru a fi vizualizate ulterior; 
- posibilitatea înscrierii online a participanților; 
- adresarea de întrebări și răspunsuri în timp real și arhivarea acestora în cadrul unei secțiuni dedicate; 
- realizarea de chestionare/poll-uri în timpul dezbaterilor. 
 
De asemenea, vom urmării implementarea de instrumente de accesibilizarea conținutului platformei pentru persoane 
cu dizabilități, asigurând astfel accesul tuturor cetățenilor interesați la instrumentele de informare și consultare. 
 
Pentru implementarea hărților interactive propuse, platforma va fi conectată cu sistemul GIS al primăriei / eleboratorului 
PUG, asigurând astfel o actualizare în timp real a informațiilor pe tot parcursul procesului de implementare. 

 

PAGINA FACEBOOK A PROIECTULUI 
Va  asigura menținerea pe tot parcursul proiectului a unui canal de comunicare cu cetățenii. Prin intermediul acesteia 
vor fi comunicate toate anunțurile importante cu privire la stadiul implementării proiectului, a etapelor de consultare, 
promovarea chestionarelor și altor unelte de consultare și informare publică prin implementarea de campanii atractive 
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și cu un limbaj accesibil. De asemenea, pagina de social media a proiectului va reprezenta și o altă modalitate de 
colectare a întrebărilor de la comunitate. 

METODE/UNELTE OFFLINE DE INFORMARE ȘI CONSULTARE 
Afișe de informare. (cu privire la demararea procesului de elaborare PUG/ deschiderea expoziției / lansarea 
campaniei de consultare offline și online) 

Broșură ilustrată – „Ce este un PUG?” Reprezintă varianta tipărită a conținutului secțiunii omonime din cadrul 
platformei. Rolul acestui material este de a informa cetățenii cu privire la importanța implicări în cadrul procesului de 
consultare. Ea va prezenta cadrul legislativ general și rolul pe care îl joacă un plan urbanistic general în procesul de 
planificare urbană precum și informații cu privire la etapele de derulare ale procesului și metodologia de consultare 
publică propusă de către elaborator. 

Expoziție informare PUG. În cadrul celei de-a doua etape de implementare – elaborarea alternativelor – se propune 
realizarea unei expoziții care va cuprinde un set de panouri de informare cu privire la stadiul proiectului. Aceasta va 
reprezenta de asemenea și un prilej pentru chestionarea populației precum și pentru organizarea unor prezentări și a 
unui eveniment de tip forum. Pentru a asigura un grad mai mare de vizibilitate, echipa de implementare va urmării 
corelarea acestui eveniment cu alte evenimente din calendarul cultural al orașului Sibiu (ex: Festivalul Huet.Urban sau 
Street Delivery) 

Chestionare tipărite. Pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare și reprezentativ de locuitori, echipa de 
proiect va realiza și o variantă tipărită a chestionarului online, acesta fiind distribuit prin intermediul instituțiilor publice 
locale, urmând ca datele colectate să completeze baza de date online. 

Infografice tipărite. Vor fi utilizate în cadrul evenimentelor de informare și consultare offline și vor conține informațiile 
ilustrate din componența platformei. 

Ateliere planificare participativă – Etapa 1 sau Etapa 2: cu factorii interesați (grupul consultativ extins cu 
reprezentanți activi identificați prin platforma online) pentru completarea și validarea diagnosticului și a oportunităților, 
decelareaariilor de interes prioritare (împreună cu formularea viziunii de dezvoltare teritorială/spațială), formularea 
obiectivelor dezvoltării spațiale și peri-urbane (acelea care vor fi eficient de măsurat prin indicatori), stabilire focus-
grupuri de lucru pe arii de interes/obiective/ de la care să se primească propuneri de măsuri;  
 
Focus Grupuri – în 6 zone de intervenție - etapa 2 (sau 1 grup de lucru și 5 zone, după nevoie): pe baza rezultatelor 
preliminare ale analizelor, vor fi structurate focus-grupuri pentru identificarea opțiunilor unor anumite categorii de factori 
interesați și/sau colectarea de informații suplimentare de la aceștia: agenți economici, furnizori de servicii publice, 
ONG-uri, etc (sau anumite categorii de populație de ex. tineri liceeni). 

Prezentări și Forum (în cadrul expoziției) – Etapa 2(în cadrul expoziției) – Etapa 2 

Intrunire publică– Etapa 3: pentru realizarea schimbului de informaţii între administraţia locală şi cetăţeni prin care 
reprezentanţii administraţiei locale au posibilitatea de a câştiga idei care vor ajuta în procesul de implementare a PUG 
sau perspective care vor asista managementul și mo itorizarea.  

Atelier de transfer ( privind managementul instrumentelor dezvoltare și al dialogului) cu cei care au contribuit pe 
parcursul procesului și cei care implementează și monitorizează activitățile de planificare urbană pentru transferul de 
cunoștințe și abilități către activitatea practică de implementare: gestionarea platformei, bazelor de date, activități 
periodice de consultare, etc (obiectivele precise se vor stabili împreună cu echipa primăriei). 

 

DETALIEREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE ȘI 
CONSULTARE PENTRU TOATE ETAPELE 

Etapa 0 Etapa pregătitoare 
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Dezvoltarea indentității vizuale a proiectului (logo, antet documente, motto-uri comunicare, paletă de culori, layout-uri 
postări comunicare etc) 

 
Achiziție domeniu (3 ani) pt Platforma online Dialog PUG 

 
Achiziție hosting (3 ani) 

 
Layouturi grafice platforma online 

 
Implementare online a layout-urilor platformei 

 
Implementare articole (grafică + introducere in platformă) - 2 art. 

 
coordonare, întâlniri de lucru 

 
Creare pagină Facebook + Identitate vizuală pagina (cover photo, imagine profil) 

 
Administrare pagină Facebook (intermitent, pe durata informării consultării) 

 
Redactare postări Facebook (texte + elemente grafice)  

 
Promovare postări 

Etapa 1 Studiu de fundamentare 

 
Implementare articole Platforma online Dialog PUG (grafică + introducere in platformă) - 4 art. 

 
Implementare Chestionar online -et 1 

 
coordonare, întâlniri de lucru 

 
Pregătire și facilitare Atelier planificare participativă #1  (inclusiv output pentru chestionar) - etapa 1 

 
Elaborare și analiză chestionar -etapa 1 

 
Administrare pagină Facebook (intermitent, pe durata informării consultării) 

 
Redactare postări Facebook (texte + elemente grafice)  

 
Promovare postări 

 
Grafica Afise 

 
Grafică Chestionare  

 
Infografic 

 
Grafică Broșură ilustrată “Ce este un PUG” (aprox. 15 pg) - pt online și print 

 
Grafică, structurare conținut - Raport de consultare publică - Etapa 1 (aprox. 10 pg) 

 

Grafică, structurare conținut- Document ilustrat studiu de fundamentare simplificat - Etapa 1 (aprox. 15pg) 

 
Print Chestionare A4 față-verso - 500 buc 

Etapa 2 Elaborarea alternativelor 

 
Implementare articole Platforma online Dialog PUG (grafică + introducere in platformă) - 4 art. 

 
Implementare harti interactive - et 2 

 
Implementare modul vot online - et 2 

 
coordonare, întâlniri de lucru 

 
Focus-grupuri - 6 zone de intervenție - etapa 2 (sau 1 grup de lucru și 5 zone) 

 
Forum, expo, prezentari - etapa 2 
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Atelier planificare participativă #2  - etapa 2 

 
Raport ilustrat rezultate vot - Etapa 2 (aprox. 15 pg) 

 
Raport ilustrat rezultate focus grupuri - Etapa 2 

 
Administrare pagină Facebook (intermitent, pe durata informării consultării) 

 
Redactare postări Facebook (texte + elemente grafice) 

 
Promovare postări 

 
Print Afise 

 
Print Infografice A3 - 500 buc 

 
printuri panouri expo 15-20 buc 

Etapa 3 Etapa de avizare 

 
Implementare articole (grafică + introducere in platformă) - 2 art. 

 

Implementare baza pentru monitorizare elementelor strategice și de reglementare  și planul de investiții aferente  
- et 3 

 
Asistență pt organizarea și desfășurarea Intrunirii publice, prezentari platforma - etapa 3 

 
Administrare pagină Facebook (intermitent, pe durata informării consultării) 

 
Redactare postări Facebook (texte + elemente grafice)  

 promovare postări 

 

Raport ilustrat consultare și răspunsuri la întrebările apărute în forum, platforma, dezbaterile publice (aprox. 15 pg) 

 

Realizarea unei broșuri ce ilustrează simplificat reglementările propuse prin PUG - Etapa 3 (aprox. 30 pg) 

 Broșuri A5 (30 pg) - 200 buc 

Legendă:  

 Activități aferente platformei online  Activități aferente comunicării 
social-media 

 Activități aferente evenimentelor publice, 
interacțiune directă 

Notă: Anumite activități au fost incluse în cele aferente platformei online, în sensul că ele vor fi prelucrate pentru a fi prezentate în acest mediu, 
deși provin din (sau au la bază) activitățile publice, cu dialog direct. 

 
Notă: Nu intră în costurile estimate următoarele: 

- corelarea/integrarea cu/în sistemele informatice ale primăriei; 
- panouri în spații publice cf Ord. 2701 
- distribuire și operare pe teren a chestionarelor ce nu sunt online; 
- catering și eventuale consumabile pentru participanții la evenimente; 
- costurile cu spațiile necesare desfășurării evenimentelor; 
- echipamente și mobilier necesare pentru evenimente – proiector, flipchart, sistem video,panouri expunere, 

urne de colectare formulare, etc; 
- comunicarea de presă (baza de date presă,redactare comunicat de presă și distribuție către presă,follow-up 

& rapoarte de monitorizare presă). 
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MODUL DE EVALUARE ȘI INTEGRARE A REZULTATELOR 
CONSULTĂRII ÎN DOCUMENTAȚIA DE ACTUALIZARE PUG: 

O parte importantă a activității se va concentra pe transmiterea către populație a rezultatelor studiilor de 
fundamentare. Informațiile culese de la cetățeni prin intermediul chestionarului va contribui, alături de celelalte studii 
de fundamentare la diagnostic, iar acesta va fi clar explicat pe platformă. 

Așadar, întreaga activitate de consultare se va baza pe o bună informare, astfel ăncăt publicul să înțeleagă 
complexitarea aspectelor ce influențează planificarea urbană, completînd percepțiile locuitorilor cu rezultatele 
analizelor de date. Activitățile ce vizează culegerea de opinii, preferințe, nevoi vor defini în mod clar care sunt acele 
aspecte asupra cărora publicul este chemat să se exprime și cât ”spațiu de manevră” există, în sensul de opțiuni de 
intervenție. Astfel, va fi posibil să fie exprimat în mod clar ce anume poate fi influențat de opiniile cetățenilor (și ce 
anumepoate nu) și care ar fi impactul propunerilor/sugestiilor/solicitărilor.  Rapoatele consultărilor vor preciza clar 
obiectivele specifice ale fiecărui instrument, opiniile exprimate și modul în care acestea au fost luate în considerare, în 
corelare cu analizele studiilor defundamentare și opțiunilor existente.  

Consultarea fiind una structurată, cu obiective clar definite, reflectarea rezultatelor în propuneri va fi ușor de 
urmărit și de prezentat publicului. Bineînțeles, rapoartele consultărilor offline vor fi incluse ăn platforma web pentru a 
putea fi consultate în mod deschis, iar cele online vor fi menținute pe tot parcursul procesului. 
 

RISCURI ȘI MODUL DE GESTIONARE A ACESTORA: 
Activitatea de informare și consultare contribuie în sine la reducerea riscurilor ce ar putea surveni pe parcursul 
elaborării și implementării PUG, la concertarea diverselor interese și la o mai bună înțelegere de către fiecare actor a 
interselor celorlalți, precum și a aspectelor tehnice ce permit susținerea armonizării intereselor în cea mai mare măsură 
posibilă. Cu toate acestea, este posibil să apară și momente dificile, create de obicei din insistența în susținerea unor 
opinii individuale, sau din intervenții ce exced rolul firesc (sau definit legal) al vreunui actor din proces – de exemplu la 
definirea strategiei peri-urbane(din nesincronizarea cronologică a documentațiilor de planificare). Însă dacă toți factorii 
decidenți sunt deacord ca întreg procesul să fie unul transparent, „cu cărțile pe masă”, atunci aceste riscuri nu vor 
apărea. Dacă ele totuși se vor manifesta, este posibil să fie necesare sesiuni de mediere (alternativ, separat și apoi 
împreună cu părțile ce nu ajung altfel la un acord), desfășurate suplimentar. 
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In memoriul de fata sunt preluate idei sau citate din planurile strategice ale municipiului Sibiu puse la dispozitie 
de autoritatea contractanta dar si din alte studii, articole, publicatii, legislatie, dupa cum urmeaza: 
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Constituţia României; 
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Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea de guvern nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

Legea nr. 422/2001, privind protecţia monumentelor istorice; 
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conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 

ORDIN nr. 2,828 din 24 decembrie: 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor 

nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice şi a Listei monumentelor istorice dispărute; 
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