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Capitolul 6 
Descrierea studiilor de fundamentare 
Studiile de fundamentare se elaborează în scopul analizei și reglementării problemelor sectoriale ce intervin 
hotărâtor în formularea strategiei de dezvoltare teritorială a Municipiului Sibiu. Acestea descriu situația existentă 
și formulează un set de propuneri directive de soluționare a problemelor teritoriului adminsitrativ și a zonei urbane 
și peri-urbane a Municipiului Sibiu. 

Fundamentarea propunerilor din  PUG se realizează prin următoarele tipuri de studii de fundamentare: 

- Analitice 
- Consultative 
- Prospective 

Analizele realizate în studiile de fundamentare vor folosi date actualizate (din surse oficiale - INSSE Tempo 

Online;, Direcţia Judeteana/Regională de Statistica, Registrul Comerţului, Fişa Localităţii, ADR Centru, Direcţii din 

cadrul Primăriei), care să nu aibă o vechime mai mare de trei ani faţă de data elaborării studiilor de 

fundamentare, cât şi informaţii furnizate de Primăria Municipiului Sibiu (documentaţii PUZ/PUD, AC, hotararl 

judecătoreşti emise din 20U si pană la momentul actualizări PUG, pentru o evidenţiere cât mai clară a tendinţelor 

de dezvoltare). De asemenea, vor fi folosite studii, cercetări şi proiecte anterioare, în situaţia în care informaţiile 

oferite de acestea sunt relevante pentru Planul urbanistic general 

Primăria Municipiului Sibiu va pune la dispoziţia ofertantului Planului urbanistic general următoarele documentaţii, 

ale căror concluzii vor fi integrate în urma unei analize critice în studiile de fundamentare prospective sau 

analitice: 

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (2017) 

 Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice (2017) 

 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (2017) 

 Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (2014) 

 Rapoarte de sinteza ale dezbaterilor publice organizate in vederea întocmirii Caietului de sarcini. 

Structura studiilor de fundamentare 
Studiile de fundamentare conţin părţi scrise şi desenate şi se predau format digital şi în două exemplare printate. 

Fiecare studiu va conține limpede în compoziţia sa, următoarele:  

 delimitarea obiectivului studiat; 

 analiza critică a situaţiei existente; 

 evidenţierea disiuncţionalităţilor şi priorităţi de intervenţie; 

 propuneri de efiminare/duninuâre a disiuncţionalităţilor; 

 prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare. 

Rezultatele fiecărui studiu, indiferent de tipul sau, vor fi finalizate cu: 

 sinteză, axată în principal pe diagnosticarea disfimcţionalităţilor şi pe formularea propunerilor de 

diminuare sau eliminare a acestora; 

 recomandări care vor sta ia baza formulării reglementărilor şi propunerilor de dezvoltare în etapele 

următoare. 
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Toate studiile de fundamentare vor respecta conţinutul cadru prevăzut în Ordinul MDRAJP nr, 233/2016, art. 20, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. 

Studiile vor fi completate cu: 

 un rezumat de aproximativ două pagini, scris intr-un limbaj clar şi uşor accesibil  

 metodologia de abordare, cu enunţarea în mod explicit a ipotezelor de cercetare şi cele de lucru, care 

stau Ia baza studiului şi analiza critică a Calităţii datelor folosite, atât a celor numerice, cât şi a celor 

grafice; 

Studiile de fundamentare trebuie să analizeze critic stadiul actual al teritoriului analizat, în tematica pe care p 

tratează. Ele trebuie să ierarhizeze şi să ordoneze atât problemele studiate, cât şi metodele propuse pentru 

rezolvarea lor, în vederea prioritizării intervenţiilor ce vor fi propuse prin PUG. Metodele propuse pentru 

rezolvarea problemelor studiate trebuie formulate intr-o manieră care să permită transpunerea lor în 

reglementările Planului urbanistic general. 

Nu sünt admise preluări de informaţii, inclusiv părţi din documente sau din documentaţii deja elaborate, fără 

citarea sistematică a surselor folosite, în caz contrar ele fiind considerate acte de plagiat. 

Studiile de fundamentare obligatorii sunt următoarele: 

 

Studiu topografic în vederea actualizării PUG (cf. Ord. MLPAT13N/1999 si Legea 350/2001)- actualizare;  

Planul Urbanistic General şi studiile de fundamentare se întocmesc în format digital, pe suport grafic şi în format 

analogic la scara1:5000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii administrativ-teritoriale este la 

scara 1:25.000,furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

Planurile Urbanistice Generale au la bază un suport topografic realizat în proiecția Stereografică 1970, astfel încât 

orice punct de inflexiune al perimetrului urban să aibă poziția determinată în această proiecție. 

În conformitate cu prevederile Ordinului 700/2014, Art. 263. -   Documentația topografică pentru recepția 

suportului topografic al PUG, cuprinde:   

   a) borderoul;   

   b) dovada achitării tarifelor legale;   

   c) cererea de recepție;   

   d) copia avizului de începere a lucrării;   

   e) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital, 

obținute în urma măsurătorilor sau a ortofotoplanului;   

   f) calculul analitic al suprafeței unității administrativ-teritoriale, precum și al suprafeței existente și propuse a 

fiecăruia dintre intravilanele componente;   

   g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea și modul de stocare, 

organizare și reprezentare a datelor, preciziile obținute, suprafața unității administrativ-teritoriale (în ha), suprafața 

intravilanului existent și propus, calculată din coordonatele punctelor de contur;   

   h) descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic și digital;   

   i) planul topografic (în format analogic și digital - dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în 

cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă limita unității administrativ-teritoriale, limita vechiului intravilan, 

propunerea pentru limita intravilanului nou; 
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Reambularea topografică pentru actualizarea Planului  Urbanistic General_va conţine limite de proprietăţi 

actualizate, limite de intravilan existent (preluate din PUG existent (preluate din PUG în vigoare şi corelate cu 

limitele de PUZ/PUD aprobate), reprezentarea reliefului (cote şi curbe de nivel ), figurarea planurilor de 

amplasament şi delimitare a imobilelor. 

Suportul  topo- cadastral necesar  realizării  PUG  va releva  următoarele  elemente topografice : scara 1:5000, 

limită parcele, limită construcţii,  limită teritoriu intravilan (inclusive extinderile conform PUZ şi PUD aprobate), 

limită tarlale din extravilan, categorii de folosinţă pentru tarla şi parcele, căi de comunicaţii (drumuri), hidrografie, 

toponomie drumuri, curbe de nivel, reţele electrice, reţele gaze naturale, cartare obiective economice şi 

administrative importante. 

Suportul pentru planşa de încadrare in teritoriu va cuprinde clasificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor: 

terenuri arabile, pășuni, vii, livezi, păduri şi alte terenuri forestiere, terenuri.cu ape și stuf, căile de comunicaţii 

rutiere, terenurile ocupate cu curţi construcţii, terenuri degradate şi neproductive, evidenţiate şi in bilanţul 

teritorial.  

 

Condiţii geotehnice şi hidrogeologice; 

În cadrul părţii dedicate studiului geotehnic vor fi analizate probleme geotehnice, resurse ale subsolului, riscuri 

naturale şi antropice conform HG382/2003: 

 Cadrul natural, riscuri naturale, tipologia fenomenelor; 

 Plan de situaţie- zonare geotehnică; 

 Plan de situaţie: seismicitate, alunecări de teren, inundabilitate, riscuri natural şi antropice. 

Conform legislaţiei în vigoare, planurile urbanistice trebuie să aibă trasate limitele zonelor  de risc, necesare 

implementării  strategiilor de dezvoltare spaţială·şi prevenirea riscurilor naturale. La  aprecierea probabilităţii 

procedurii alunecărilor de teren,se vor avea în vedere particularităţile morfometrice ale reliefului teritoriului 

(panta,energia de relief) situate de diferite unităţi geografice (câmpie,dealuri), alcătuirea litologică a acestora, 

încadrarea seismică, particularităţile climatice şi hidrologice, modul de utilizare a terenurilor (în special gradul de 

acoperire cu păduri şi terenuri agricole), încărcătura terenurilor de construcţii. Prezenţa factorului de risc la 

alunecări, în diferitele arii ale unităţii administrativ-teritoriale, se va stabili pe baza cartării în teren a proceselor 

actuale de modelare a reliefului (alunecări, eroziune torenţială, ravenări). Se vor identifica şi zonele în care au fost 

efectuate exploatări ale subsolului şi defrişări importante, bazine piscicole, a terenurilor cu umpluturi de pământ 

sau alte materiale, pentru stabilirea condiţiilor de fundare şi a interdicţiilor de construire. 

Conținutul studiului va atinge următoarele aspecte: 

1. Introducere:  Acest capitol cuprinde informații cu privire la legislația ce a stat la baza întocmirii 

studiului, bibliografie și alte surse de informare. 

2. Cadrul natural 

2.1. In cadrul acestui subcapitol sunt tratate probleme legate de încadrarea în teritoriul național și județean 

(coordonate geografice, vecini, acces și trafic în localitate). 

2.2. Relieful zonei cu descrierea unităților geomorfologice majore din care face parte localitatea precum și 

detalierea principalelor forme de relief la nivelul teritoriului administrativ. 

2.3. Hidrografia zonei, inclusiv bazinul hidrografic din care face parte localitatea. 

2.4. Geologia zonei studiate, inclusiv structura geologică de adâncime, ce poate avea influențe asupra 

regulamentului local de urbanism. 
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2.5. Hidrogeologia zonei cu punctarea influențelor pe care aceasta le poate avea asupra modului de 

dezvoltare a localității. 

2.6. Clima zonei inclusiv caracteristicile particulare ale teritoriului studiat. 

2.7. Resurse naturale 

3. Riscuri naturale și antropice 

3.1. Riscul seismic 

3.2. Riscul de inundabilitate, hazard și risc pentru diverse grade de asigurare conform „Directivei 2007/60/CE 

privind evaluarea și managementul riscului la inundații”. 

3.3. Risc de instabilitate – prăbușiri de roci, tratate conform „Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural”. Modul de 

întocmire al hărților – în conformitate cu „Normele Metodologice ale legii 575/2001, din 10 aprilie 2003 – privind 

modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren”. 

3.4. Risc de eroziune la nivelul localității, apreciat conform Universal Soil Loss Equation sau oricărei alte 

ecuații de estimare a eroziunii solului. 

3.5. Risc geotehnic – evaluarea condițiilor geotehnice și transpunerea lor în modul de dezvoltare a 

comunității. 

4. Condiții de fundare funcție de condițiile geotehnice specifice:  Acest capitol conține informații cu privire 

la morfologia, litologia și condițiile de teren ale localității, elemente care suprapuse determină zonarea geotehnică 

a localității.  

5. Recomandări:  Recomandări cu privire la activități și acțiuni reglementate prin acte normative cu 

privire la modul de abordare a problemelor de natură geotehnică. 

6. Recomandări specifice zonelor de riscuri naturale și antropice: Informații cu privire asupra modului de 

gestionare și reducere a riscurilor naturale identificate la nivelul localității 

Partea desenată va cuprinde: Plan de încadrare în zonă, Harta geologică a Institutului Geologic, Cadrul natural, 

Harta pantelor,  Riscuri naturale, Zonarea geotehnică. 

 

Studiu privind relaţiile periurbane în teritoriu (cf. Ord. MLPAT13N/1999 si Legea 350/2001);  

În cadrul studiului va fi analizată critic situaţia existentă, vor fi identificate disfuncţii şi vor fi propuse soluţii de 

diminuare a disfuncţiilor. 

Analiza situaţiei existente va trata, următoarele puncte: 

 Poziționarea în context județean și extrajudețean 

 Relații stabilite cu teritoriul de influență al municipiului, cu accent pe relațiile la nivelul rețelei de 

comunicaii (tipuri de transporturi, puncte modale existente, posibilitate realizare centura ocolitoare Sibiu) 

 Relaționare cu localitățile învecinate din perspectiva potențialul de dezvoltare în comun și valorificarea 

eficientă a resurselor existente la nivel periurban. 

 Idetificare resurse de dezvoltare la nivelul localităților din aria periurbană (terenuri libere/ eliberabile, 

activități economice generatoare de valoare adăugată etc.) 

 Relații de cooperare și competiție la nivel periurban 

Propunerile studiului vor avea în vedere crearea premizelor de dezvoltare în cooperare la nivelul zonei 

periurbane.  
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Studiu privind organizarea circulaţiei şi transporturilor; 

Analizele la nivelul orașului și a ariei sale de influență, din perspectiva mobilității și a transportului, vor releva 

principalele probleme aferente circulațiilor intraurbane i periurbane din perspectiva relațiilor funcșionale cu 

localitățile din zona periurbană.  

Relațiile orașului la nivel regional și cu zona de influență 

Va fi analizată poziția municipiului în raport cu principalele coridoare de transport pan- europene, rețeaua 

nașionala de autostrăzi și drumuri expre/ nașionale, precum și relația cu zona de influență (inclusiv relațiile de 

navetism).  

Sistemul de străzi și accesibilitatea zonelor de expansiune 

Analiza sistemului de străzi, principale probleme ale acestora. Analiza traficului și a principalelor probleme 

relaționate, zone nedeservite corespunzător, zone generatoare de trafic, lipsa fluenței. Staționarea 

autovehiculelor- cerere, aplsamente existente și potențiale. Analiza sistemului de transport public, inclusiv relația 

cu unitățile adminsitrative din zona periurbană sau cu care municipiul are relații de navetism.  

Transportul de persoane pe calea ferată 

Transportul de marfă 

Mijloace alternative de mobilitate: deplasări pietonale, deplasări cu bicicleta etc. 

 

 

 

Mobilitate și transport 

Studiul va identifica și sintetiza principalele propuneri de dezvoltare ale transportului din cadrul documentațiilor de 

ordin superior și Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și va le va relaționa/ corela cu problematica PUG. 

Elaborarea acestui studiu presupune prezentarea urmatoarelor informatii: 

 Identificarea relațiilor de mobilitate la nivel regional, prin raportare la municipiul Sibiu și la zona sa 

periurbană 

 Identificarea principalelor caracteristici ale sistemului de deplasare din cadrul municipiului și a relației 

acestuia cu zona periurbană 

 Înțelegerea modului de funcționare a transportului de persoane și de mărfuri la nivel periurban și 

municipal 

 Stabilirea principalelor deficiențe din perspectiva conectivității și a accesibilității la nivel periurban și 

urban 

 Selectarea, ierarhizarea și sintetizarea principalelor probleme și a elementelor de potențial din 

perspectiva mobilității 

 Atualizare propuneri PMUD: propuneri de eliminare și diminuare a disfuncționalităților identificate, și 

prioritizarea lor în raport cu un set de criterii 

 

Protecția mediului. Stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural şi antropic; 
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Studiul va evidenția principalele probleme și disfuncționalități de mediu (analiza calității factorilor de mediu) 

precum și principalele elemente destinate protecției mediului. 

Vor fi identificate pe baza hărților de risc și a datelor publice principalele zone cu riscuri naturale și antropice.  

Pentru fundamentarea principiilor de dezvoltare ca și a măsurilor necesare, studiile se vor baza pe informații 

preluate dintr-o serie de planuri și documente strategice la nivel județean sau național: Planul Județean de 

Gospodărire a Deșeurilor, Planul local de acțiune pentru mediu, Planul de Amenajare a Teritoriului Național, 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean etc. 

Toate capitolele vor prezenta situația existentă a problematicilor analizate cu evidențierea disfuncționalităților, 

însoțite de propuneri și măsuri care să ajute la contracararea disfuncționalităților, stabilirea priorităților de 

intervenție. 

 

Evoluţia teritoriului şi localităţii din punct de vedere istoric, cultural, demografic, economic, etnografic, 

urbanistic şi arhitectural - Studiu Istoric General de fundamentare PUG. 

Stabilirea zonelor protejate naturale şi construite; 

Studiul istoric pentru PUG  va realiza identificarea  şi inventarierea  bunurilor, elementelor, ansamblurilor şi 

zonelor cu valoare istorică, cultural şi etnografică (architectural urbanistică, eisagistică,   memorial, etnografică,  

parcelară, tramă stradală, meşteşuguri, tradiţii, mobilier de curte şi stradal, etc. ). 

Pornind de la evoluţia istorică a localităţii şi a teritoriului său ,studiul istoric va prezenta măsurile de conservare, 

reabilitare, protejare şi oportunităţile de valorificare a patrimoniului material/ imaterial valoros. Studiul va face 

recomandări privind declasarea monumentelor /ansamblurilor care nu mai îndeplinesc criteriile de clasare şi nici 

nu pot fi salvate sau reconstituite şi propuneri pentru lărgirea fondului protejat prin immobile sau areale noi, 

inclusive cele care privesc amenajarea peisajului. 

Concluziile şi recomandările aferente studiului istoric vor fi preluate în regulamentul local de urbanism aferent 

PUG. 

Studiul de fundamentare premergător PUG serveşte la delimitarea precisă a zonelor de protecţie a monumentelor 

istorice, care trebuie să aibă în vedere caracteristicile monumentelor relieful perspectivele, spaţiile şi punctele de 

vizibilitate, cu stabilirea măsurărilor de punere în valoare aferente ( în  conformitate  cu prevederile  Legii  

nr.422/2001 privind  protejarea monumentelor istorice, cu completările  şi modificările ulterioare  ) şi la delimitarea 

,şi instituirea zonelor  protejate  construite,  peisagistice  sau mixte  (peisaje  cultural),  în conformitate cu 

prevederile actelor normative din domeniul urbanismului şi mediului şi a convenţiilor patrimoniale europene şi 

internaţionale la care Români a aderat. 

Totodată studiul va delimita zonele naturale și antropice protejate pe baza criteriilor  istorice/ culturale/ 

peisagistice, acestea fiind parte integrantă a studiului istoric general aferent PUG.  

ELABORAREA STUDIULUI ISTORIC GENERAL se face în conformitate cu: 

 Legea nr.422 din iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cumodificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţa nr.43 din 30.01.2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şideclararea unor situri 

arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările şicompletările ulterioare; 

 „Metodologia de elaborare şiconţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanismpentru zone construite 

protejate” aprobată prin Ordinul nr. 562 din 20.10.2003publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 

11.02.2004. 

Studiul istoric general va cuprinde: 
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 Studiu privind evoluția istorică, culturală și urbanistic-arhitecturală 

 Studiu privind delimitarea zonelor protejate cu valoare culturală, istorică și arhitectural urbanistică 

 Anexe – Repertoriu de modele arhitecturale: Fișe analitice ale monumentelor istorice, Fișe descriptive 

ale zonelor construite protejate, Fișa istorică a localității; 

Pentru elaborarea STUDIULUI ISTORIC GENERAL se vor consulta și vor fi preluate date relevante din Lista 

monumentelor istorice, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi 

a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016 

Delimitarea zonelor construite protejate şi a zonelor de protecţie se va face pe limite existente de parcele şi/sau 

după alte elemente reperabile pe teren. 

Avizarea STUDIULUI ISTORIC GENERAL se va face de catre: 

 Comisia Zonală a Monumentelor Istorice de pe lângă Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu 

 Comisia Națională a Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii. 

 

Studiu peisagistic 

Studiul peisagistic are ca scop principal fundamentarea: 

Regulilor de construire şi de amenajare a teritoriului oraşului în relaţia cu peisajul; 

Stabilirea unor interdicţii temporare sau definitive cu privire la utilizarea solului, prin instituirea unorzone protejate 

şi de protecţie, precum şi pentru conservarea, restaurarea , recuperarea şi reabilitarea peisajului tradiţional, 

pentru  transformarea peisajelor degradate şi pentru crearea de noi peisaje. 

Studiul peisagistic va fi coordonat cu studiul istoric şi va sprijini elaborarea raportului de mediu, de peisaj asupra 

teritoriului administrativ. 

Studiul va recomanda areale pentru care se vor executa Planuri Urbanistice Zonale, cu includerea măsurilor 

specific arealelor valoroase (protecţie, renovare, restaurare,etc). 

Studiul  va furniza date şi parametrii necesari elaborării capitolelor referitoare la protejarea fondului construit 

valoros şi a peisajelor urbane/ culturale/ rurale în cadrul regulamentului local de urbanism . 

 

Echiparea tehnico-edilitară; 

Studiul va trata următoarele aspecte: 

 îmbunătăţirea şi adaptarea unor nevoi în schimbare, pentru cerinţele viitoare şi o locuire de bună calitate 

a reţelei de canalizare, de apă, gaze, staţia de epurare, comunicatii; 

 extinderea reţelelor de apa, canal, gaze naturale, energie electrica în zonele noi ale orașului, precum şi 

solutii pentru rezolvarea acestora. 

Studiul va fi întocmit în baza datelor obținute obţinute din partea furnizorilor de utilităţi şi va fundamenta partea de 

echipare edilitară a PUG-ului. 

Conținut minimal al studiului privind infrastructura tehnico- edilitară: 

 gospodărirea apelor 

 alimentare cu apă și canalizare 
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 alimentare cu energie electrică 

 alimentare cu gaze naturale 

 alimentare cu energie termică 

 rețele de telecomunicații 

 

Tipuri de proprietate asupra imobilelor; 

Studiul privind regimul juridic al terenurilor va analiza proprietatea asupra terenurilor şi servituţile de utilitate 

publică care grevează asupra acestora. Studiul va fi reprezentat pe suport topografic actualizat la scara 1:5.000, 

cu menţionarea limitelor relevante: 

 Tipul de proprietate asupra terenurilor 

 teritoriul administrativ, 

 intravilan, 

 zonă centrală, 

 zone de protecţie specială pentru obiective antropice sau naturale, 

 proprietatea asupra terenurilor, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu 

 delimitarea terenurilor ce urmează a fi supuse unor proceduri de vindere, cedare, concesiune, schimb, 

etc.,  

 prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilelor — zone 

protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire — dacă acestea sunt înscrise în LMI 2015 şi 

asupra cărora, în cazul vânzării, este necesară exercitatea dreptului de preemţiune al statului potrivit 

legii, precum şi alte cerinţe prevăzute de legislaţia în vigoare. etc. 

Studiul va conţine părţi scrise şi desenate, respectiv scheme şi cartograme relevante privind dispoziţia terenurilor 

de diferite apartenenţe juridice în cadrul teritoriului unităţii administrativ teritoriale. 

 

Studiu privind impactul schimbărilor climatice (studiu climatic/ studiu ecologic) 

Studiul va identifica principale probleme climatic în context național, județean și local și va formula recomandări 

pentru ameliorarea impactului acestora la nivel local. 

Elaborarea acestui studiu presupune prezentarea urmatoarelor informatii: 

 Evidențiera problematicii schimbărilor climatice la nivel global și eruopean, național și județean 

 Scenarii privind schimbările climatice viitoare și reziliența urbană relaționat acestora 

 Evaluarea impactulu ishimbărilor climatice: agricultură și silvicultură, biodiversite, sănătate umană, 

activitate turistică 

 Măsuri propuse pentru diminuarea impactului schimbărilor climatice 

 

Studiu pedologic 

Constituie materialul științific prin care se concretizează o activitate de prelucrare a unor date pedologice 

existente. Studiul cuprinde un text cu caracterizarea solurilor și a condițiilor în care se desfășoară activitatea de 

producție agricolă sau silvică, explicarea materialelor cartografice, o prognoză asupra evoluției solurilor, 

recomandări privind gospodărirea rațională, protecția și ameliorarea resurselor de sol, precum și hărți de soluri, 

hărți corelative, cartograme, hărți interpretative, diagrame.  
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Valorificarea potenţialului turistic sau balnear; 

Studiul va analiza principalele resurse turistice existente, structurile de cazare existenteși circulația turistică și va 

formula propuneri privind valorificarea potențialului turistic, diversificiarea și dezvoltarea calitativă a structurilor 

turistice. 

 

 

Evoluţia populaţiei (socio- demografică). Evoluţia mişcării în teritoriu a activilor, reconversia forţei de 

muncă  

Studiul va analiza tendintele si a directiile de evolutie a factorilor demografici, educationali, profesionali etc. 

Elementele conexe ale studiului vor clarifica situatia spatiilor Iocative (deficite, calitate, optiuni, piata) si a 

echipamentelor publice, precum și mișcarea în teritoriu a activitlor (navetism) și oportunități de reconversie a forței 

de muncă. Studiul se va elabora pe baza datelor puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.  

Conținutul minimal al studiului: Evoluția populației, Structura demografică, Forța de muncă și populația, popuIația 

ocupată, Șomajul, Locuirea, Reconversia forței de muncă. 

 

Evoluţia activităţilor economice 

Studiul activităţilor economice va evalua tendinţele de evoluţie a diferitelor ramuri economice şi va indica 

oportunităţile şi direcţiile de urmat, în vederea asigurării unei planificări spaţiale coerente. 

Se va preciza profilul economic al teritoriului pe baza potențialului natural al subsolului și solului, principalele 

funcțiuni economice, evoluția funcțiunilor în ultima perioadă, disfuncționalități. 

Conținut minimal al studiului privind evoluția activităților economice: Sectorul primar de activitate: agricultura, 

zootehnica, silvicultura; Industria, Comerțul și serviciile, Turismul, Buget local și investiții.  

 

Studiul va aborda și următoarele: 

 Analizarea fortei de munca specializate precum si a repartitiei pe activitati economice 

 Analizarea sectoarelor / ramurilor economice prezente la nivelul municipiului (sector primar, secundar, 

tertiar) 

 Analizarea sectorului construcțiilor  

 Ponderea activitatilor dupa cifra de afaceri, profit, numar angajati 

 Identificarea si detalierea disfunctionalitatilor 

 Propuneri de eliminare/diminuare a disfunctionalitatilor 

Studiul se va elabora pe baza datelor puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu. 

 

Analiza factorilor interesați, anchete sociologice 

Studiul de fundamentare cu caracter consultativ trebuie să raspunda urmatoarelor obiective de cercetare: 

 Identificarea problemelor zonale, prin analiza percepţiei a doua categorii de populaţie: persoane fizice 

rezidente in arealul cercetat si agenti economici ce isi exercita activitatea in acelasi areal 
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 Identificarea problemelor zonale în mod specific pentru fiecare dintre localitățile componente. 

Beneficiarul are obligația de a transmite și colecta chestionarele propuse în vederea centrlizării 

rezultatelor acestora de către echipa de proiect.  

 Identificarea aspectelor disfunctionale care vor putea fi solutionate de planificarea teritoriala 

 Evidentierea optiunilor populatiei de care planificarea teritoriala trebuie sa tina cont. 

Studiu privind fondul construit și locuirea 

Acest studiu de fundamentare are ca obiectiv inventarierea și evidențierea caracteristicilor principale relevante ale 

fondului construit existent în vederea enunțării sistemului de măsuri și prevederi care îl vizează: 

 se va face inventarierea, delimitarea si marcare atat pe baza ridicarii topografice actualizate cat si a 

cercetarilor din teren:  identificare și analiză morfologică: sistem stradal, parcelar/ țesut urban, sub-

sistem fond construit 

 se va face o analiza critica a situatiei existente urmarind localizarea planului, datele fizice ale fondului 

construit din zona analizata 

 vor fi identificate principale tipologii de locuire existente (incliusiv nuclee de locuire informală și locuințe 

sociale), pe baza datelor puse la dispoziție de Beneficiar. 

 vor fi identificate disfunctionalitatile si se vor propune masuri si recomandari de remediere a 

disfunctionalitatilor tinand cont de tendintele de dezvoltare si potentialul de interventii: disfuncții de stare, 

de echipare tehnico- edilitară, de densitate, calitative 

 

Studiu privind cartierele municipiului Sibiu. Deservirea cu echipamente publice 

Elaborarea acestui studiu presupune prezentarea urmatoarelor informatii: 

 Identificarea delimitării cartierelor pe baza planurilor de dezvoltare a municipiului (evoluție), planuri de 

sistematizare și morfologic 

 Identificarea cartierelor din punct de vedere al delimitării pe baza unor elemente structurante: sistem de 

comunicație, bariere naturale, elemente de segregare/ divizare  

 Stabilirea unor limite ale cartierelor împreună cu beneficiarul și identificarea principalelor caracteristici 

care pot fundamenta elemente de regulament specifice dezvoltării fiecărui cartier 

 Analiza distribuției în teritoriu a echipamentelor publice existente în raport zonele de locuire din cadrul 

Municipiului Sibiu 

 Identificarea razelor de deservire a echipamentelor publice, prin raportare la teritoriul Municipiului Sibiu 

 Identificarea gradelor de deservire la nivel municipal/ zonal 

 Identificare disfuncționalități la nivelul infrastructurii echipamentelor publice 

 Propuneri de ameliorare a disfuncționalităților și direcții de urmat la nivel de reglementare/ regulament 

local 

Studiul va aborda următoarele categorii de echipamente publice: sănătate, educație, cultură, comerț/ servicii de 

proximitate,  infrastructura de agrement (inclusiv dotări sport), sistemul și gradul de deservire cu spații verzi, cu 

accent pe relația cu râul Cibin. 

 

Studiile de fundamentare vor fi elaborate pe baza datelor puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu. 
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Capitolul 7 
Descrierea pieselor scrise 
 
Planul urbanistic general conţine piesele scrie şi desenate solicitate de către Ordinul 233/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 

elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. 

Piesele scrise ale documenţaţiei de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu vor fi 

următoarele, cu respectarea prevederilor legale în vigoare: Memoriul de sinteză, Memoriul general, respectiv 

Regulamentul local de urbanism. Informaţiile din partea scrisă vor fi corelate cu partea desenată- Reprezentarea 

acestora în partea desenată trebuie să asigure un grad ridicat de operativitate în utilizare, impunând un grad 

ridicat de precizie. 

Piesele scrise se vor elabora în conformitate cu cadrul legal în vigoare şi vor respecta următoarele specificaţii: 

VOLUMUL 1- MEMORIU DE SINTEZĂ 

Prezintă pe scurt principalele date şi probleme rezultate din analiza stadiului actual de dezvoltare, cu evidenţierea 

disfuncţionalităţiior, precum şi propunerile de dezvoltare urbanistică.  

Tratează pe scurt principalele probleme tratate detaliat în memoriul general și studiile de fundamentare. 

Conține elemente de sinteză ale analizei localității și staiului ei de dezvoltar, cu evidențierea disfuncionalităților, a 

posibilităților de eliminare sau diminuare a acestor disfuncționalități și a altor elemente ce fundamentează 

propunerile PUG. 

Cuprins: 

1.Introducere 

1.1.Date de recunoatere a documentaţiei 

1.2.Obiectul lucrării 

1.3.Surse documentare (studii şi proiecte elaborate anterior sau concomitent PUG,secţiuni PATN, PATJ, baza 

topografică, studii geotehnice, circulaţie, date statistice etc.) 

2.Stadiul actual al dezvoltării 

2.1.Date de sinteză 

- suprafața totală a teritoriului administrativ, suprafața totală agricolă, suprafața teritoriului intravilan existent, profil 

predominant, numpr de locuitori, densități locuitori/ha, număr locuințe și suprafața loucibilă, lungime totalăstrăzi și 

echipamente edilitare 

2.2.Analiza situației existente 

- încadrarea în teritoriul administrativ, localități componente sau aparținătoare, categorii de folosință a terenurilor 

- potențial natural, economic și uman 

- căi de comunicație 

- zone funcționale, bilanț teritorial 

- stabilirea și delimitarea zonelor de risc natural  
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- echipare edilitară 

- probleme de mediu 

2.3.Disfuncționalități 

2.4.Necesități și opțiuni ale populației 

3.Propuneri de dezvoltare urbanistică 

3.1. Evoluţie posibilă, priorităţi 

3.2. Principale reglementări 

- principale reglementări urbanistice 

- optimizarea relațiilor în teritoriu 

- dezvoltarea activităților economice, institușiilor publice, serviciilor 

- evoluția populației, fondul locuibil 

- organizarea circulației 

- zonificarea funcțională 

- limite și bilanțuri teritoriale 

- dezvoltarea ehipării edilitare 

- protecția mediului 

3.3. Obiective de utilitate publică 

4.Concluzii 

 

VOLUMUL 2- MEMORIU GENERAL 

Prezintă în detaliu date şi probleme rezultate din analiza stadiului actual de dezvoltare, cu evidenţierea 

disfuncţionalităţiior, precum şi propunerile de amenajare teritoriala şi urbanistică: 

 Strategia de dezvoltare spaţială a Municipiului Sibiu;  

 Elemente de mobilitate urbană existente şi propuse;  

 Politicile şi programe de investiţii publice propuse pentru implementare; 

 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;  

 Planul de acţiune pentru implementarea politicilor şi programelor de investiţii publice. 

 

Cuprinde în detaliu concluzii ale stadiului actual al dezvoltării, cu evidenșierea disfuncționalităților, prezentarea 

justificată a propunerilor de organziare urbanistică și corelarea concluziilor studiilor de fundamentare. 

Cuprins: 

1.Introducere 

1.1.Date de recunoatere a documentaţiei 

1.2.Obiectul lucrării 
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1.3.Surse documentare (studii şi proiecte elaborate anterior sau concomitent PUG,secţiuni PATN, PATJ, baza 

topografică, studii geotehnice, circulaţie, date statistice etc.) 

2.Stadiul actual al dezvoltării 

2.1.Evoluţie 

- date privind evoluția în timp a unității teritorial- administrative ce face obiectul PUG 

- caracteristici semnificative ale teritoriului și localităților, repere în evoluția pațială a localităților 

- evoluția localităților după 1990 

2.2.Elemente ale cadrului natural 

- Vor fi evidențiate elementele cadrului natural ce auimplicații în modul de organizare urbanisticăprecum: 

caracteristicile reliefului, rețeaua hidrografică, clima, caracteristicile geotehnice,riscuri naturale 

2.3.Relaţii în teritoriu 

- Vor fi analizate și interpretate date și relații ce au implicații directe în modul de amenajare a teritoriului și 

dezvoltare a localităților în raport cu PATN, PATR, PATJ și studii de fundamentare. 

- Se vor prezenta critic relațiile în teritoriul administrativ al unității precum și în zona periurbană cu accent pe 

relațiile de mobilitate și economice care se stabilesc. 

2.4.Activităţi economice 

- Se va preciza profilul economic al teritoriului și localităților, principalele funcțiuni economice, evoluția funcșiunilor 

în ultima perioadă, disfuncționalități.  

2.5.Populaţia.Elemente demografice şi sociale 

- Numărul de locuitori, evoluția populației, structura populației pe principale grupe de vârstă, resursele de muncă 

și populația ocupată, disfuncționalități privind evoluția și structura populației, modul de ocupare a resurselor de 

muncă.  

2.6.Circulaţia 

- Se vor evidenția aspectele critice privind desfășurarea circulației rutiere, feroviare, navale și aeriene. Aceste 

aspecte se vor referi la capacități de transprot, greutăți în fluența circulației, necesități de noi trasee sau de 

modernizare a traseelor existente, capacități și trasee ale transportului în comun, propuneri și priorități de 

intervenție. 

2.7.Intravilan existent.Zone funcţionale.Bilanţ teritorial 

- Se vor analiza și prezenta principalele caracteristici  ale zonelor funcționale din intravilan, categoriile de folosință 

ale terenurilor în extravilan, bilanțurile funcționale și principale disfuncționalități existente (incompatibilități 

funcționale, terenuri virane, zone inssalubre, zone în abandon etc.) 

2.8.Zone cu riscuri naturale 

2.9.Echipare edilitară 

- Gospodărirea apelor, alimentare cu apă și canalizare. Alimentare cu energie electrică, telefonie, alimentare cu 

căldură și gaze naturale, gospodărie comunală. 

2.10.Probleme de mediu 
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- Vor fi prezentate principalele elemente privind situația existentpși analiza factorilor de mediu precum și soluții de 

ameliorare a acestora. 

2.11.Disfuncţionalităţi 

2.12.Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei 

3.Propuneri de dezvoltare urbanistică 

3.1.Studii de fundamentare 

- Se vor prezenta concluziile studiilor de fundamentare. 

3.2.Evoluţie posibilă, priorităţi 

- Se vor prezenta principalele direcții de dezvoltare în corelare cu PATN, PATJ, alte planuri și programe precum și 

cu conluziile studiilor de fundamentare. 

3.3.Optimizarea relaţiilor în teritoriu 

- Vor fi prezentate propunerile de optimizare a relațiilor în teritoriu cu accent pe zona periurbană: poziția în 

rețeaua de localități și principale relații periurbane, căi de comunicații și transport, folosința terenurilor și resurse 

de teren disponibile, lucrări majore propuse în teritoriu, deplasări pentru muncă și navetism, dezvoltarea în 

teritoriu a echipării edilitare.  

3.4.Dezvoltarea activităţilor 

- Propuneri privind dezvoltarea ecnomică a localităților, cu accent pe valorificarea resurselor, capacităților 

existente și forței de muncă la nivel teritorial, dezvoltare pe sectoare de activitate, modul de folosire a rezervelor 

existente ăe teren și asigurarea cu utilități.   

3.5.Evoluţia populaţiei 

- Se va determina evoluția populației pe baza modelului de creștere biologică și tendențială în vederea estimării 

necesităților de dezvoltare. 

3.6.Organizarea circulaţiei. Elemente de mobilitate urbană existente şi propuse;  

- Se vor formula propuneri cu privire la: organziarea circulației rutiere și transportul în comun, organziarea 

circuației feroviare, aeriene și pietonale. Propunerile vor fi corelate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.  

3.7.Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

- Prezentarea propunerilor de dezvoltare urbanistică, zone funcșionale și principale reglementări/ indicatori 

urbanistici, rețeaua de spații verzi, monumente istorice și zone protejate.  

3.8.Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

- Prezentarea măsurilor propuse în zone cu riscuri naturale, respectiv interdicții de construire impuse precum și 

proiecte propuse pentru ameliorarea riscurilor și priorități de intervenție.  

3.9.Dezvoltarea echipării edilitare 

- Vor fi abordate următoarele categorii: Gospodărirea apelor, alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu 

energie electrică, telecomunicații, alimentare cu căldură și gaze naturale, gospodărie comunală 

3.10.Protecţia mediului 

- Vor fi prezentate principale obiective de mediu în corelare cu Planurile județene și Strategiile județene. Acestea 

vor viza: diminuarea/ eliminarea surselor de poluare, epurarea apelor uzate, depozitarea deșeurilor, recuperarea 
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terenurilor degradate, valorificarea spațiilor verzi și obiectivelor naturale, organziarea sistemelor de spații verzi, 

zone protejjate naturale, zone propuse pentru reabilitare peisagistică și reabilitare urbană.  

3.11.Reglementări urbanistice 

- Vor fui prezentate reglementrile și categoriile de intervenții urbanistice:soluții urbanistice propuse, organziarea 

căilor de comunicație, zone funcționale propuse, zona centrală, zone protejate construite, indicatori urbanistici 

propuși, interdicții temporare și definitive de construire..  

3.12.Obiective de utilitate publică 

Identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor (Pe baza datelor pus ela dispoziție de Primăria Municipiului 

Sibiu) și listarea obiectivelor de utilitate publică propuse.  

4.Concluzii-măsuri în continuare 

 Politicile şi programe de investiţii publice propuse pentru implementare; 

 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;  

 Planul de acţiune pentru implementarea politicilor şi programelor de investiţii publice. 

 

VOLUM ANEXĂ- Strategia de dezvoltare spaţială a Municipiului Sibiu;  

VOLUMUL 3- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

Regulamentul Local de Urbanism întăreşte şi detaliază sub formă de prescripţii (permisiuni sau restricţii) 

reglementările Planului urbanistic general. Toate reglementările Planului urbanistic general vor fi prezentate intr-

un format care să permită o încărcare facila în baza de date ataşată obiectelor grafice corespunzătoare, din 

livrabilele format vectorial. Prin prescripţiile genérale şi specificei Regulamentul local dé urbanism va conţine şi 

detalia prevederile referitoare la utilizarea concretă a terenurilor, localizarea, dimensiunea şi volumetria 

construcţiilor, amenajarea şi regimul juridic al acestora. Documentaţia va cuprinde seturi de reglementări clare, 

specifice si focalizate (pentru: Staţiunea Păltiniş, Zona Centrală,; Râul Cibin, Zonele Industriale în proces dé 

restructurare, etc), bazate pe analize atente ale direcţiilor de dezvoltare. 

În definirea reglementărilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care fac 

referire la Staţiunea Păltiniş (in anexă separată), în vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate. 

În definirea reglementarilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care fac 

referire la Zona centrală ă Municipiului Sibiu (in anexă separată), în vederea asigurării unei coerenţe a 

intervenţiilor punctuale asupra clădirilor monument si evitarea afectării iremediabile a edificiilor cu valoare 

(arhitecturală, ambientală), stabilite în baza unor criterii clare. 

Vor fi prezentate prevederi detaliate pentru Zona centrală, cât si pentru alte zonele construite protejate, 

identificate clar, în ideea permiterii unor intervenţii care nu alterează substanţă ţesutului urban până la întocmirea 

PUZCP. 

În definirea reglementărilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care făc 

referire la Zonele industriale in curs de restructurare (in anexa separată), în vederea asigurării unei coerenţe a 

intervenţiilor punctuale asupra clădirilor (de patrimoniu industrial) si a instalaţiilor aferente (proiecte de regenerare 

urbana). 

Se vor identifica zonele în care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin documentaţii urbanistice de 

rang inferior şi de la care nu se pot acorda derogări. Aceste zone se vor delimita cu claritate şi argumentat în 

Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. 
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Totodată, se vor defini zonele în care este considerată oportună creşterea regimului de înălţime şi evenual a 

Coeficientului de utilizare a terenului. 

Documentaţiilor de tip Plan urbanistic zonal (P.U.Z.) le va reveni un roiul principal stabilit de lege, acela de 

instrument de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică 

integrată a unor zone din Municipiul Sibiu, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o 

dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal va asigura corelarea programelor de dezvoltare urbană 

integrată a zonei cu Planul urbanistic general. 

Regulamentul local de urbanism va specifica: 

 Zonele pentru care este necesară elaborarea unor Planuri urbanistice zonale şl criteriile care impun 

elaborarea acestor documentaţii; 

 Criteriile care impun necesitatea elaborării Planurilor urbanistice de detaliu; 

 Toate elementele regimului tehnic necesare la întocmirea Certificatelor de urbanism de: către autoritatea 

locală, inclusiv servituţile de urbanism, derogările de la aplicarea prevederile Regulamentului local de 

urbanism sau condiţiile în care parcele sunt considerate construibile. 

În formularea Regulamentului local de urbanism se va ţine cont de următoarele aspecte: 

 Asigurarea continuităţii, prin preluarea principalelor reglementări urbanistice care au gestionat 

dezvoltarea urbană a Municipiului Sibiu până în prezent, în măsura în care acestea se înscriu în 

strategia de dezvoltare spaţială a noului Plan urbanistic general; 

 Evitarea formulărilor ambigue, care lasă loc de interpretare; 

 Detalièrea/adaptarea/corelarea prevederilor urbanistice pentru zone cu funcţiuni similare dar 

caracteristici urbane diferite (de exemplu evitarea unui singur tip de reglementare urbanistică pentru 

zonele rezidenţiale cü locuinţe unifamiliale / corelarea modului de ocupare a parcelei sau a retragerilor 

impuse cu caracteristicile ţesutului urban existent); 

 Prezentarea unui glosar de termeni comprehensiv (ilustrat cu exemple edificatoare, acolo unde esté 

cazul), care să faciliteze utilizarea Regulamentului local de urbanism, respectiv transpunerea la nivel de 

reglementare a acelor termeni care nu pot fi explicităţi doar în Glosar (de exemplu: reglementările 

referitoare la anexele agricole şi modul de autorizare a acestora), 

 Redactarea textului final al Regulamentului local de urbanism cu asistenţa unui jurist cu experienţă în 

dreptul urban. 

Unităţile teritoriale de referinţă (UTR) sunt suportul prescripţiilor din Regulamentul local de urbanism. 

Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administmtiv-teritoriale, 

delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere 

urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în 

funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar 

şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor 

similar. 

Zona funcţională - parte din teritoriu/ unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, se determina funcţiunea dominanta existentă şi viitoare. Zonă funcţională poate rezulta din mai multe 

părţi cu aceeaşi funcţiune dominanţi (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.), 

Zonificarea fimcţionalâ este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale. 

Acestea se definesc conform Legii 350/2001 - Anexa 2 si în strânsă legătură cu structura urbană, reprezentând 

instrumentele utilizate pentru stabilirea reglementărilor specifice unor zone cu caracteristici distincte. Definirea 

Zonelor funcţionale si subzonelor aferente, sunt determinate de patru parametri: 

 Funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 
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 Identitatea de scară, morfologie şi stilistică; 

 Regimul de construire; 

 înălţimea maximă admisă; 

Schimbarea unuia dintre cei patru parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului, ceea ce implică 

încadrarea terenului în altă categorie de Zonă funcţională sau Subzonă. Nu se vor delimita unităţi teritoriale de 

referinţă la nivel de parcelă, în interiorul unor ţesuturi urbane unitare. 

Conținut Regulament Local de Urbanism: 

1.Dispoziţii generale 

1.1.Rolul RLU 

1.2.Baza legala a elaborării 

1.3.Domeniul de aplicare 

2.Regul de baza privind modul de ocupare a terenurilor 

2.1.  Reguli cu  privire la  păstrarea integrităţii  mediului  şi  protejarea  patrimoniului natural construit 

2.2.Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 

2.3.Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

2.4.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

2.5.Reguli cu privire la echiparea edilitară 

2.6.Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 

2.7.Reguli cu privire la amplasarea  de spaţii verzi şi împrejmuiri 

3.Zonificare funcţională 

3.1.Zone şi subzone funcţionale 

4.Prevederi la nivelul zonelor funcţionale din intravilan 

5.Prescripţii specifice pe zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (reguli cu privire la aliniament, amplasarea 

clădirilor pe parcele şi însorire, circulaţii şi accese, gabarit minim al căilor de acces, reglementarea calităţii 

arhitecturale volumetrie, altimetrie, proporţii, materiale, culori, reguli referitoare la surse alternative de energie, 

audit energetic şi anvelopare termică, reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri, etc.); 

6. Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan 

7. Restricţii temporare şi definitive; 

 

Capitolul 8 
Descrierea pieselor desenate 
 
Planșele documentației de actualizare a Planului Urbanisti General al Municipiului Sibiu vor fi întocmite la scara 1: 

5000 / 1:10.000 sau 1:25.000 (în funcție de tipul și complexitatea lor). Acestea se redactează pe suport topografic 
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actualizat la zi în sistemul de coordonate Stereo 1970, respectându-se procedura stabilită de Ordinul 700/2014 al 

ANCPI. 

Pachetul pieselor desenate va fi completat cu cartograme, scheme, grafice, etc. care au rolul de susținere a 

propunerilor Planului Urbanistic General. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce intervin 

hotărâtor în propunerile de amenajare și dezvoltare sau pot detalia propunerile de zonificare, respectiv 

reglementare urbanistică. Pachetul pieselor desenate se va livra în format vectorial structurat pe structuri GIS de 

tip shapefile, cu baza de date completate cu informațiile din partea scrisă conform cu livrabilele PUG.  

Piesele desenate minimale vor fi următoarele: 

1. Încadrarea în teritoriu- Planșa 1 conform Ordin MLPAT 13N/1999 

Descrie relațiile funcționale existente (bune și/sau disfuncționale) în interiorul teritoriului administrativ al 

municipiului Sibiu, cât și la nivel periurban, descrie zonarea funcțională a Municipiului Sibiu și fundamnetează 

relația dintre PUG și PATN și PATJ. 

Identifică rezervele de teren disponibile la nivelul zonei periurbane și prezintă scenariul de dezvoltare spațială 

prezentat.  

Conținutul minimal al planșei: limita teritoriului administrativ și intravilan existent/ propus, alte limite (zone 

protejate naturale și antropice, zone de protecție etc.), folosința terenurilor, zone cu riscuri naturale, căi de 

comunicație și infrastructuri majore în teritoriu existent/ propus, bilanțuri teritoriale. 

2. Situația existentă. Disfuncționalități- Planșa 2 conform Ordin MLPAT 13N/1999 

Descrie relaţiile funcţionale existente (bune si/sau disfunctionale) în interiorul intravilanului Municipiului Sibiu, 

inclusiv integrarea documentaţiilor PUZ sau PUD cu prezentarea unui tablou succint cu tipul modificărilor său 

detalierilor in relație cu PUG nou și/ sau corectarea/ modificarea bilanțului teritorial aferent.  

Conținutul minimal al planșei: limite, căi de comunicație, zonificare funcțională, disfuncționalități, zone riscuri 

naturale, monumente istorice și zone protejate existente, PUZ/PUD elaborate de la data intrării în vigoare a PUG 

Sibiu și bilanțuri funcționale.  

3. Reglementări urbanistice- Zonificare- Planșa 3 conform Ordin MLPAT 13N/1999 

Se va realiza în conformitate cu prevedrile Legii nr. 350/2001. Se vor prezenta limitele zonei centrale, pentru care 

se va întocmi ulterior un PUZCP (si/sau alte zone identificate ca fiind zone cu fond Construit valoros- Zone 

protejate și zone de protecție monumente istorice/ situri arheologice), ale intravilanului nou propus, a teritoriului 

administrativ al Municipiului Sibiu, reţeaua de circulaţie- propuneri, reglementările urbanistice (reprezentate pe 

limite cadastrale, ale unităţilor teritoriale de referinţă, ale zonelor protejate, ale zonelor cu interdicţie temporară 

sau definitivă de construire, dezvoltarea spaţiilor verzi amenajate, etc) şi bilanţul teritorial. 

Pentru a facilita lucrul (identificarea zonelor, subzonelor şi a unităţilor teritoriale de referinţă), informaţiile vor fi 

transpuse şi într-un set de planşe în format A3 (caiet UTR) care se va anexa Regulamentului Local de Urbanism 

şi va cuprinde: 

 limita unităţii administrativ teritoriale; 

 limita intravilanului propus,- 

 limitele UTR propuse (inclusiv elemente de reglementare- reglementări/ zone și subzone funcționale, 

indicatori urbanistici propuși) 

Nu se vor delimita unităţi teritoriale de referinţă la nivel de parcelă, în interiorul ţesutului urban unitar. 

Conținut minimal: limite, zonificare funcțională, căi de comunicație- propuneri, reglementări, inclusiv zone 

protejate și de protecție, interdicții de construire (temporare/ definitive), alte propuneri/ reglementări,  bilanțuri 

teritoriale.  
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Modelul de reglementare specifică cartierelor (delimitate pe criterii de funcționalitate, morfologie structură urbană, 

continuitate, coerență etc.) va permite aplicarea unui set de reglementări specifice pentru fiecare dintre unitățile 

de reglementare (sau unități teritoriale de referință) care vor putea permite pe termen lung dezvoltarea și 

implementarea proiectelor și investițiilor în mod specific, punctual.  

Totodată, PUG Municipiul Sibiu va detalia zone de dezvoltare urbană prioritară (regenerare urbană) care vor 

constitui motoarele dezvoltării urbane locale și totodată elemente generatoare de valoare adăugată la nivel urban.  

Planșa va conține și principalele zone propuse pentru regenerare/ reconversie/ dezvoltare urbană și va indica în 

planșe/ părți scrise anexe modalitate de concretizare a propunerilor (proiecte propuse, plan de acțiuni propuse). 

4. Reglementări Echipare edilitară- Planșa 4 conform Ordin MLPAT 13N/1999 

Detaliază reglementările tehnico-edilitare propuse pe teritoriul Municipiului Sibiu cu indicarea componentelor 

infrastructurii edilitare.  

Conținut minimal plansă: limite, zone protejate și de protecie, alimentare cu apă: surse, aducțiuni, tratări, 

înmagazinări, rețele majore de transport și distribuție, alte rețele (apă brută, industrială, minerală etc.); canalizare: 

rețele majore, stații de apurare și pompare; alimentare cu energie electrică: stații și posturi de transformare, rețele 

majore de transport și distribuie, culoare tehnie de protecție; alimentare cu energie termică; alimentare cu gaze 

naturale: stații de reglare, rețele majore de distribuție. 

Planșa se va elabora pe baza datelor puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu. și de furnizorii de utilități.  

5. Proprietate asupra terenurilor- Planșa 5 conform Ordin MLPAT 13N/1999 

Prezintă tipul de proprietate asupra terenurilor; circulaţia terenurilor şi obiectivele de utilitate publică propuse. 

Conținut minimal: limite, tipuri de proprietate asupra terneurilor: proprietate publică (domeniul public și privat), 

proprietată privată a persoanelor fizice și juridice, circulația terneurilor (terenuri e se intenționează a fi trecute în 

domeniul public/ privat, exproprieri, concesionări, litigii), obiective d eutilitate publică.  

Planșa se va elabora pe baza datelor puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.  

6. Rețeaua majoră de căi de comunicație- Planșa 5 conform Ordin MLPAT 13N/1999 

Detaliază sistemul de căi de comunicație, transport public, noduri intermodale, parcaje, trasee pietonale și piste 

de biciclete propuse. 

Planșele menționate anterior pot fi completate pe parcursul elaborării PUG cu alte planșe/ elemente conform 

Ordin MLPAT 13N/ 1999 și/ sau legislației în vigoare: relaționare cu zona periurbană, sinteze ale unor studii de 

fundamentare, etc.) 
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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. 

 

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 
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 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: 

- 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: 
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- 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 

 

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 
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- 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 

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. 
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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 
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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.  

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. 

 

Modul de abordare a fiecareia dintre cele 4 sectiuni ale 

documentatiei PUG 
Metodologia de implementare propusa de Ofertant are drept scop o îmbunătăţire sustenabilă in vederea atingerii 

rezultatelor și ia în considerare: 

mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare activitate in parte şi realizarea acestora conform specificaţiilorşi în 

intervalul de timp alocat; 

comunicarea permanentă cu factorii de decizie locali şi beneficiarul Planului în vederea determinării 

aşteptărilorşinecesităţilor acestora şi a evoluţiei în timpul implementării contractului; 

furnizarea permanentă de informaţii pentru realizarea activitatilor în funcţie de necesităţile identificate ale 

Autoritatii Contractante; 

monitorizarea permanentă a indicatorilor şi rezultatelor directe şi indirecte şi elaborarea de rapoarte de progres, 

identificarea riscurilor, a cauzelor aparitiei acestora şi a acţiunilor corective necesare. 

Secțiunea Mod de abordare 

Secțiunea 1- Studiile de 

fundamentare 

 Fundamentarea propunerilor din Planul Urbanistic General 
se va realiza pe baza studiilor de fundamentare cu caracter 
analitic, prospective si consultativ, care sunt lucrari de 
specialitate prin care se realizeaza analize si propuneri de 
solutionare a problemelor identificate si a disfunctiilor din 
teritoriul studiat (cf. GP038/99:16; Anexa 2 la Normele 
metodologice de aplicare a L350/2001). 

 Rezultatele studiilor de fundamentare au drept scop 
sustinerea propunerilor de reglementare urbanistica cuprinse in 
Planul Urbanistic General, precum si determinarea modului de 
dezvoltare a unitatii administrativ-teritoriale a Municipiului Sibiu. 

 Din acest motiv, studiile de fundamentare vor prezenta 
concluzii actuale și relevante pentru operativitatea Planului 
Urbanistic General, ce vor fi fundamentate in baza unor analize 
pe date actualizate. In situatia in care acest lucru este posibil, 
seturile dedate folosite ar trebui sa nu aiba o vechime mai mare 
de 3 ani fata de data elaborarii studiilor de fundamentare. Acolo 
unde acest lucru nu este posibil, ofertantul va folosi cele mai noi 
date disponibile si va argumenta alegerea lor. 

 De asemenea, pot fi folosite studii, cercetari si proiecte 
anterioare, in situatia in careinformatiile oferite de acestea nu si 
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-au pierdut valabilitatea si relevanta pentru Planul Urbanistic 
General. 

 Studiile de fundamentare se vor corela cu documentațiile 
urbanistice/ de amenajarea teritoriului de ordin superior precum 
și cu alte documente/ studii/ planuri și proiecte relevante. 

 Dupa specificul lor, studiile de fundamentare sunt ( 
GP038/99: 16; Anexa 2la Normele metodologice de aplicare a 
L350 / 2001): 
1. Studii de fundamentare analitice, care privesc evolutia 

localitatii si a caracteristicilor sale. Ele trateaza urmatoarele 

categorii de probleme(problematici): 

 Evolutia teritoriului si localitatii din punct de vedere 
istoric, cultural, demografic, economic, etnografic, 
urbanistic si architectural; 

 Organizarea circulatiei si transporturilor; 

 Conditii geotehnice si hidrogeologice: zone inundabile, 
cutremure,alunecari de teren, conditii de fundare; 

 Conditii climatice, pedologice si ecologice; 

 Stabilirea si delimitarea zonelor de rise natural si 
antropic; 

 Stabilirea zonelor protejate naturale si construite; 

 Tipuri de proprietate asupra imobilelor; 

 Echiparea tehnico-edilitara; 

 Valorificarea potentialului turistic/balnear; 
2. Studii de fundamentare consultative, care evidentiaza 

cerintele si optiunile populatiei si a celorlalti factori interesati 

privind dezvoltarea urbana.  

3. Studiile de fundamentare prospective, ce reprezinta 

elaborarea unor prognoze, scenarii sau alternative pentru 

diferitele domenii sectoriale.  

Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul 

elaborarii va fi ilustrat in mod vizibil, in structura fiecarui studiu, 

astfel: 

a) Delimitarea obiectului studiat; 
b) Analiza critica multicriteriala a situatiei existente; 
c) Evidentierea disfunctionalitatilor si prioritatilor de interventie; 
d) Propuneri de eliminare sau de diminuare a 
disfunctionalitatilor; 
e) Prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare. 

 Fiecare studiu de fundamentare se va finaliza cu o sinteza, 
axata in principal pe diagnosticarea disfunctionalitatilor si pe 
formularea propunerilor de eliminare sau de diminuare a 
acestora, precum si pe propunerile de valorificare a potentialului 
de dezvoltare identificat. 

 Pentru elaborarea studiilor ofertantul va comunica 
beneficiarului listele de date necesare și sursa acestora 
(furnizorii de date) 

 Studiile se vor elabora pe baza datelor  din surse publice 

Secțiunea 2- Planul Urbanistic 

General- piese scrise și desenate 

Planul Urbanistic General actualizat, asa cum este 

prevazut la art. 46 alin. 2 dinLegea 350/2001 privind amenajarea 
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teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile 

ulterioare, va contine reglementarile pe termen scurt, la nivelul 

intregii unitati administrativ teritoriale de baza, cu privire la: 

• Stabilirea si determinarea teritoriului intravilan, in relatie cu 
teritoriul administrativ al localitatii; 
• Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 
• Zonificarea functionala in corelare cu organizarea retelei de 
circulatie, cu identificarea a patru tipuri de zone: 1) cu interdictie 
de construire (spre exemplu rezervatii naturale); 2) cu restrictii 
de dezvoltare (spre exemplu, zone inundabile); 3) zone de 
urbanizare; 4) zone de conversie functionala. 
• Delimitarea zonelor afectate de servituti publice; 
• Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
• Delimitarea zonelor protejate si a zonelor de protectie a 
monumenteloristorice si a siturilor arheologice reperate; 
• Stabilirea zonelor care au instituit un regim special de protectie 
prevazut in legislatia In vigoare; 
• Formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor; 
• Precizarea conditiilor de amplasare si de conformare a 
volumelor construite,amenajate si plantate; 
• Zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform 
legii, precum si masurile specifice privind prevenirea si 
atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea 
constructiilor in aceste zone; 
Planul Urbanistic General actualizat va cuprinde prevederi pe 
termen mediu si lung cuprivire la: 
• Evolutia in perspectiva a localitatii; 
• Directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; 
• Traseele coridoarelor de circulatie si echipare prevazute in 
planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean; 
• Zonele de risc natural, delimitate si declarate astfel, conform 
legii, precum si masurile specifice privind prevenirea si 
atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea 
constructiilor in aceste zone; 
• Lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare 
• Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara - cat 
mai restranse ca numar si suprafata - si definitiva de construire; 
• Identificarea zonelor de conversie functionala; 
• Delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni 
urbanistice de regenerare urbana  
• Delimitarea zonelor protejate si a zonelor de protectie a 
monumentelor istorice, in baza analizei / studiului specific; 
• Delimitarea zonelor cuprinse in reteaua cultural-turistica a 
orasului  
 

Elaborarea PUG va avea la bază concluziile studiilor de 

fundamentare precum și datele colectate în etapa anterioară de 

la furnizorii de date și beneficiar. 

Secțiunea 3- Documentații tehnice de 

avizare 
Etapa dé avizare a documentaţiei de actualizare a Planului 
urbanistic general reprezintă procedura de analiză şi exprimare 
a punctului de vedere al comisiilor tehnice din structura 
ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme 
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centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza 
soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali 
ori a altor elemente care fac obiectul documentaţiei. Avizarea se 
concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu 
caracter tehnic şi obligatoriu (pentru avizele conforme). 

Lista avizelor va respecta prevederile Ordinului 233/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.  

Întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor se 
va realiza de către ofertantul documentaţiei de actualizare a 
Planului urbanistic general, în conformitate cu cerinţele 
avizatorului. Orice studii suplimentare faţă de prezentul caiet de 
sarcini ce vor surveni în elaborarea documentaţiei vor fi 
elaborate suplimentar şi eventual remunerate distinct, numai în 
cazuri justificate, şi numai la solicitarea expresa a avizatorilor cu 
acordul beneficiarului, după caz. 

Elaboratorul documentaţiei de actualizare a Planului urbanistic 
general se va ocupa şi de procesul de depunere a 
documentaţiilor tehnice de avizare la instituţiile abilitate în baza 
adresei oficiale emise de către beneficiar, respectiv de 
susţinerea avizelor în comisiile tehnice (acolo unde esté 
necesar). Ofertantul va ţine cont de acest aspect în elaborarea 
ofertei tehnice şi financiare, urmărind alocarea resurselor umane 
şi financiare aferente acestui demers. 

Elaboratorul documentaţiei de actualizare a Planului urbanistic 
general al Municipiului Sibiu va susține autoritatea contractantă 
în procesul de obţinere a unor avize fără condiţionări. În cazul în 
care avizele obţinute iniţial, impun condiţionări, se solicita 
transpunerea de îndată a prevederilor acestora. 

Ofertantul documentaţiei de actualizare a Planului Urbanistic 
General ai Municipiului Sibiu va introduce în documentaţia finală 
toate solicitările avizatorilor şi Ie va preda autorităţii contractante 
pentru a fi înaintate către Consiliul local Sibiu spre aprobare. 
Plata avizelor şi a acordurilor va fi suportată de autoritatea 
contractantă. 

Fără a fi exhaustivă, lista comisiilor şi a instituţiilor de Ia care se 
vor solicita avize include: 

1. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a 
Municipiului Sibiu; 
2. Consiliul Judeţean- Comisia tehnică de amenajare a 
teritoriului şi urbanism; 
3. Comisia de circulaţii' şi siguranţă rutieră a Municipiului 
Sibiu; 
4. Ministerul Mediului; 
5. Administraţia Naţională Apele Române 
6. Ministerul Transporturilor; 
7. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere 
8. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
9. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi/sau 
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subordonatele acestuia; 
10. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 
11. Autoritatea Naţională pentru Turism; 
12. Ministerul Apărării Naţionale; 
13. Ministerul Afacerilor Interne; 
14. Serviciul Român de Informaţii; 
13. Serviciul de Informaţii Externe; 
16. Serviciul de Protecţie şi Pază; 
17. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; 
18. Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

Secțiunea 4- Procesul de consultare 

publică a documentației 

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 
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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 SIDU1, 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. 

 

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 

                                                           
1 Platformă solicitată de 66.4% dintre respondenții chestionarului aplicat în elaborarea SIDU. 
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Riscurile identificate și modul de gestionare a acestora 
Implementarea acestui proiect este supusă unor riscuri multiple, legate de specificul acestui domeniu de 
activitate. Aceste riscuri rezultă datorită duratei mari de execuţie, a numărului mare de activităţi ce trebuie 
conduse şi coordonate, a complexităţii procesului de elaborare, a relaţiilor contractuale dintre numeroasele părţi 
implicate, având adesea interese divergente etc. Aceste riscuri pot apărea atât în desfăşurarea activităţii 
Beneficiarului, cât şi în activitatea Ofertantului. 

La demararea fiecărei etape/ faze contractuale se vor identifica riscurile potențiale atât din partea 
Achizitorului cât și din partea Ofertantului și se va realiza un plan de atenuare/ eliminare a acestora.  

Se va întocmi la demararea fiecărei faze Planul de Riscuri, în care vor fi consemnate principalele riscuri 
identificate și acțiuni destinate ameliorării acestora. Acest plan se va revizui ori de câte ori este necesar. 

 

Riscuri Achizitor: 

Tip riscuri Categorie Risc identificat 
preliminar 

 

Impact Măsuri de 
diminuare riscuri/ 
impact propuse 

Probabilita
te apariție 

Impact 

Riscuri de 
managemen
t al 
proiectului 

 

Estimare 

 

-există riscul estimării 
eronate a duratei şi 
costului proiectului. 

-planificare 
defectuoasă a 
activităţilor şi 
resurselor 
financiare 

aferente 
proiectului; 

 

- în alcătuirea 
echipei de 
implementare se 
vor coopta 

persoane 
competente, cu 
experienţă în 
domeniile 
proiectului. 

Improbabil Major 

-depăşirea 
termenelor 
intermediare şi 
finale de 
implementare 
ale proiectului; 

 

- în alcătuirea 
echipei de 
implementare se 
vor coopta 

persoane 
competente, cu 
experienţă în 
domeniile 
proiectului. 

 

Probabil Moderat 

- depăşirea 
costurilor de 
implementare 
ale proiectului 
care pot genera 
dificultăţi de 
decontare 
şi/sau de 
finalizare ale 

- în alcătuirea 
echipei de 
implementare se 
vor coopta 

persoane 
competente, cu 
experienţă în 
domeniile 

Improbabil Catastrofa
l 
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proiectului; proiectului. 

 

Planificare  - există riscul depăşirii 
termenelor şi 
costurilor planificate 
pentru diferitele 
activităţi ale 
proiectului. 

 

-depăşirea 
termenelor 
intermediare şi 
finale de 

implementare 
ale proiectului, 
cu întreruperea 
succesiunii 
normale a unor 
activităţi prin 
suprapunerea 
sau decalarea 
lor nepermisă; 

-reanalizarea 
documentaţiilor de 
atribuire şi a 
planificării 

activităţilor pentru 
obiectivul principal 
şi cele secundare 
în cadrul echipei 
de implementare; 

Probabil Moderat 

Apare 
necesitatea 
replanificării, cu 
consum sporit 
de timp și bani 

 

-reanalizarea 
documentaţiilor de 
atribuire şi a 
planificării 

activităţilor pentru 
obiectivul principal 
şi cele secundare 
în cadrul echipei 
de implementare; 

Probabil Moderat 

Comunicar
e  

 

- există riscul omisiunii 
sau alterării unor 
informaţii privind 
implementarea 
proiectului şi/sau 
problemele apărute. 

-decizii 
manageriale 
întârziate şi/sau 
neadecvate şi 

ineficiente 

- desemnarea, în 
cadrul echipei, a 
unei persoane de 
contact şi 
menţinerea 
acesteia pe durata 
implementării 
proiectului; 

- organizarea unor 
analize periodice a 
implementării 
proiectului cu 
întreaga echipă de 
implementare; 

Improbabil Major 

Riscuri 
organizaţion
ale 

 

Conexiuni 
proiecte  

 

- există riscul 
întârzierii perioadei de 
elaborarare şi a 
creşterii costurilor 
documentaţiei din 
cauza modificărilor 
legislative sau a 
interacţiunii acesteia 
cu proiecte/ 
documentaţii direct 

- întârzierea 
finalizării 
documentaţiei; 

 echipa de 
elaborare va studia 
planurile de 
amenajare a 

teritoriului precum 
şi documentaţiile 
urbanistice 
aprobate pentru 
identificarea unor 
conexiuni prezente 

Improbabil Major 
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sau indirect 
interconectate cu 
proiectul în cauză 

sau viitoare cu 
documentaţia 
aflată în elaborare 
şi va monitoriza 
legislaţia în 
domeniu; 

creşterea 
costului 
elaborării 
documentaţiei; 

 

echipa de 
elaborare va studia 
planurile de 
amenajare a 

teritoriului precum 
şi documentaţiile 
urbanistice 
aprobate pentru 
identificarea unor 
conexiuni prezente 
sau viitoare cu 
documentaţia 
aflată în elaborare 
şi va monitoriza 
legislaţia în 
domeniu; 

Improbabil Major 

Resurse  - există riscul alocării 
unor resurse 
insuficiente sau 
neadecvate elaborării 
documentaţiei; 

elaborarea 
greoaie a 
proiectului, cu 
întârzieri, 

reproiectări şi 
reimplementări 
frecvente; 

 se acordă atenţie 
deosebită în 
numirea membrilor 
echipei de 

elaborare, luându-
se în considerare 
calificarea, 
competenţele, 
vechimea, 
experienţa, 
comunicativitatea, 
capacitatea de 
lucru în echipă 
etc.; 

Improbabil Moderat 

concedierile şi 
reducerea de resurse 
reduc capacitatea 
echipei; 

 

structura 
necorespunzătoare a 
echipei reduce 
productivitatea; 

 

Probabil Moderat 

Membrii echipei nu pot 
lucra eficient 
împreună; 

Probabil Moderat 

existenţa conflictelor 
între membrii echipei 
afectează 
comunicarea, 
performanţa, calitatea 
şi programul stabilit; 

Improbabil Moderat 
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neimplicarea 
managementului de 
proiect conduce la 
programare şi 
planificare deficitară; 

Probabil Major 

nu există personal 
disponibil suficient 
pentru realizarea 

documentaţiei; 

Improbabil Major 

personalul cu calificări 
critice pentru proiect 
nu poate fi găsit; 

Probabil Major 

membrii problemă ai 
echipei nu sunt 
îndepărtaţi, ceea ce 
determină scăderea 
motivaţiei întregii 
echipe; 

Probabil Moderat 

personalul lucrează 
mai încet decât s-a 
estimat; 

Improbabil Major 

personalul nu este 
alocat corespunzător 
cu competenţele şi 
abilităţile pe care le 
deţin; 

Improbabil  Major 

Fonduri există riscul alocării de 
resurse financiare 
insuficiente finalizării 
documentaţiei, sau al 
planificării 
defectuoase a 
disponibilităţilor 
financiare pe 
parcursul elaborării 
documentaţiei. 

-întârzierea 
finalizării 
documentaţiei 
şi/sau 
depăşirea 
costului 

estimat. 

 

- monitorizarea 
permanentă a 
respectării 
graficului de 
elaborare 

a documentaţiei; 

 

Probabil Major 

  întârzieri ia 
plata facturilor; 

Achizitorul va plăti 
penalităţi o cotă 
procentuală de 
0,1% /zi din plata 
neefectuată, în 
cazul în care nu îşi 
onorează obligaţiile 
în termenul 
cuvenit; 

Prioritizări  există riscul ca 
managerul instituţiei 

- personalul cel 
mai calificat 

schimbarea 
priorităţilor se va 

Probabil Major 
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să stabilească o altă 
ordine a priorităţilor, 
canalizând resursele 
disponibile spre alte 
priorităţi, consecinţe 
(impact)  

pentru proiect 
nu este 
disponibil 

personalul cel 
mai calificat 
pentru proiect 
este disponibil, 
dar nu este 
utilizat din 
motive politice; 

 

face fără a afecta 

implementarea 
proiectului în 
derulare; 

 

Riscuri 
tehnice 

 

Solicitări  există riscul că deşi s-
a stabilit un set şi un 
nivel de referinţă 
pentru cerinţe, acesta 
să fie modificat pe 
parcursul elaborării 
documentaţiei, sau să 
se adauge cerinţe 
suplimentare. 

potenţialii 
ofertanţi pot să 
stabilească un 
preţ foarte 
mare pentru 
proiect; 

 

potenţialii 
ofertanţi pot să 
condiţioneze 
oferta; 

 

consecinţe 
(impact) - 
potenţialii 
ofertanţi pot să 
nu liciteze 
pentru proiect; 

se va aloca timp 
suficient pentru 
rezolvarea 
eventualelor cereri 
de clarificări, în 
faza de achiziţie; 

definirea clară şi 
fără echivoc a 
cerinţelor 
proiectului şi 
păstrarea acestora 
până la 
implementarea 
completă a 
acestuia; 

Probabil Catastrofa
l 

cerinţele sunt definite 
incomplet, iar definirea 
lor este în afara 
limitelor 
documentaţiei. 

Probabil Major 

Riscuri 
externe    

Prestator şi 
subcontract
anţi 

există riscul ca 
Prestatorul sau 
subcontractanţii săi să 
nu respecte graficul 
de elaborare conform 
termenelor 
contractuale iar 
documentaţia predată 
să fie la un nivel de 
calitate inacceptabil. 

consum 
suplimentar de 
timp generat de 
refacerea 
documentaţiei; 

nerespectarea 
termenelor 
contractuale; 
gestionare         - în 
contract se va 
prevedea 
perceperea de 
penalităţi de 

întârziere de 0,1%, 
pe zi, din valoarea 
serviciilor 
neprestate; 

Probabil Major 

Ajustări există riscul apariţiei 
unor prevederi 
legislative care să 
impună modificarea 
costului documentaţiei 
sau revizuirea 
standardelor de 

depăşirea 
bugetului 
alocat; 

- dificultăţi în 
plata facturilor 
aferente; 

studierea 
publicaţiilor de 
specialitate pentru 
identificarea 
tendinţelor în 
modificarea 
legislaţiei; 

Probabil Major 
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calitate şi performanţă 
solicitate. 

  

 

Riscurile Ofertantului/ Prestatorului: 

Tip riscuri Risc 
identificat 
preliminar 

 

Impact Măsuri de diminuare 
riscuri/ impact propuse 

Probabilitate 
apariție 

Impact 

Resurse 
umane 

 

există riscul 
alocării unor 
resurse 
insuficiente sau 
neadecvate 
elaborării 
documentaţiei; 

elaborarea 
greoaie a 
proiectului, cu 
întârzieri, 

reproiectări şi 
reimplementări 
frecvente; 

se acordă atenţie deosebită 
în numirea membrilor echipei 
de 

elaborare, luându-se în 
considerare calificarea, 
competenţele, vechimea, 
experienţa, 
comunicativitatea, 
capacitatea de lucru în 
echipă etc.; 

Improbabil Moderat 

concedierile şi 
reducerea de 
resurse reduc 
capacitatea 
echipei; 

Alocarea membrilor echipei 
conform propunerii de 
proiect si selectarea de 
specialiști cu experiență 

Improbabil Major 

structura 
necorespunzăt
oare a echipei 
reduce 
productivitate 

Probabil Moderat 

Membrii echipei 
nu pot lucra 
eficient 
împreună; 

Propunerea unei echipe de 
proiect cu experiență de 
lucru în echipă 

Probabil Moderat 

Existenţa 
conflictelor 
între membrii 
echipei 
afectează 
comunicarea, 
performanţa, 
calitatea şi 
programul 
stabilit; 

Propunerea unei echipe de 
proiect cu experiență de 
lucru în echipă 

 

Improbabil Moderat 

Neimplicarea 
managementul
ui de proiect 

Existența în echipă a unui 
specialist cu calificare ca 
Manager de proiect asigură 

Probabil Major 
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conduce la 
programare şi 
planificare 
deficitară; 

un management eficient al 
resurselor umane 

nu există 
personal 
disponibil 
suficient pentru 
realizarea 

documentaţiei; 

Alocarea membrilor echipei 
conform propunerii de 
proiect si selectarea de 
specialiști cu experiență 

 

Improbabil Major 

membrii 
problemă ai 
echipei nu sunt 
îndepărtaţi, 
ceea ce 
determină 
scăderea 
motivaţiei 
întregii echipe; 

Propunerea unei echipe de 
proiect cu experiență de 
lucru în echipă 

Îndepărtarea membrilor 
problemă 

Probabil Moderat 

personalul 
lucrează mai 
încet decât s-a 
estimat; 

Existența în echipă a unui 
specialist cu calificare ca 
Manager de proiect asigură 
un management eficient al 
resurselor umane 

 

Improbabil Major 

personalul nu 
este alocat 
corespunzător 
cu 
competenţele şi 
abilităţile pe 
care le deţin; 

Alocarea membrilor echipei 
conform propunerii de 
proiect si selectarea de 
specialiști cu experiență 

 

Improbabil  Major 

Financiare 

 

există 
risculplanificării 
defectuoase a 
disponibilităţilor 
financiare pe 
parcursul 
elaborării 
documentaţiei. 

-întârzierea 
finalizării 
documentaţiei 
şi/sau depăşirea 
costului 

estimat. 

 

- monitorizarea permanentă 
a respectării graficului de 
elaborare a documentaţiei; 

 

Probabil Major 

întârzieri ia plata 
facturilor; 

Achizitorul va plăti penalităţi 
o cotă procentuală de 0,1% 
/zi din plata neefectuată, în 
cazul în care nu îşi onorează 
obligaţiile în termenul 
cuvenit; 

Probabil Major 
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Riscuri tehnice 

 

există riscul că deşi s-a stabilit un set 
şi un nivel de referinţă pentru cerinţe, 
acesta să fie modificat pe parcursul 
elaborării documentaţiei, sau să se 
adauge cerinţe suplimentare. 

definirea clară şi fără echivoc 
a cerinţelor proiectului şi 
păstrarea acestora până la 
implementarea completă a 
acestuia; 

Probabil Catastrofal 

cerinţele sunt definite incomplet, iar 
definirea lor este în afara limitelor 
documentaţiei. 

Probabil Major 

Riscuri externe    există riscul ca 
subcontractanţii 
să nu respecte 
graficul de 
elaborare 
conform 
termenelor 
contractuale iar 
documentaţia 
predată să fie 
la un nivel de 
calitate 
inacceptabil. 

consum 
suplimentar de 
timp generat de 
refacerea 
documentaţiei; 

 Existența în echipă a unui 
specialist cu calificare ca 
Manager de proiect asigură 
un management eficient al 
resurselor umane  

 

în contract se va prevedea 
perceperea de penalităţi de 

întârziere de 0,1%, pe zi, din 
valoarea serviciilor 
neprestate; 

Probabil Major 

există riscul 
apariţiei unor 
prevederi 
legislative care 
să impună 
modificarea 
costului 
documentaţiei 
sau revizuirea 
standardelor de 
calitate şi 
performanţă 
solicitate. 

depăşirea 
bugetului alocat; 

- 

 

Înștiințarea Achizitorului cu 
privire la modificările 
legislative și necesitatea de 
suplimentare a bugetului 

 

Probabil Major 

 

Evitarea riscului - în situația în care pe parcursul derulării proiectului se identifică riscuri care pot avea un impact 
major/ catastrofal asupra desfășurării și/ sau finalizării proiectului se propune eliminarea completă a acestora.   

Atenuarea riscului - reducerea impactului și / sau a probabilității de apariție a riscului. Este strategia primară, 
una proactivă, care gestionează riscurile într-o manieră controlată și eficientă. Este de cele mai multe ori realizată 
printr-o atenuare, care include, de asemenea și un plan de intervenție în cazul în care riscul se produce.  

Pentru principalele riscuri identificate in această fază se vor implementa măsurile de diminuare propuse în tabelul 
anterior.  

Transferul riscului - transferarea sau distribuirea impactului riscului cu un terț, respectiv înaintarea proiectului 
spre avizare/aprobare/ validare către terțe instituții și consultarea publică în etapele determinante ale proiectului.  
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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 
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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. 

 

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 si 
prenume 

Poziţia in 
cadrul 

contractului 

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. 
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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 
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, 
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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 
sistemul informatic al Primăriei 
Municipiului Sibiu, cu respectarea 
standardului digital agreat pentru 
vectorizarea informaţiei; 
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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 
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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. 

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 

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; 
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elaborator 
raport de 
mediu 

- 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,diploma 
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 

 
 
 
 
 
 

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          
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transporturilor- analiza 

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 Memoriu de sinteză          
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General  

Forma propusă 
spre avizare 

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 

         

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 
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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 

Faza 3 (în 
paralel cu 
Faza 2) 

Administrarea 
documentației 

Raport privind implicarea 
scenariilor de optimizare 
a fluxurilor de lucru, 
respectiv a 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 
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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/F
aza 

Livrabil Activități2 Moment 
de 
control3 

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 

Evolutia teritoriului dpdv 
istoric, cultural, demografic, 
economic 

Echiparea edilitara 

Stabilirea zonelor protejate 
naturale si construite  

Tipuri de proprietate 
asupra imobilelor 

Studii pedologice 

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

proiectului, respectiv pentru toate livrabilele proiectului 

3 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/F
aza 

Livrabil Activități2 Moment 
de 
control3 

Activitate de control 

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 urbanism4   

 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 
  

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 

Descrise detaliat în adrul 
cap.12- Plan de informare 

• Predare raport final 

                                                           
4 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/F
aza 

Livrabil Activități2 Moment 
de 
control3 

Activitate de control 

consultare public 
desfășurat în Etapa 1 

și consultare publică. 

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 

P8  Consultanta protectia 
mediului 

  

Consultanta urbanism   
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Pachet 
de 
lucru 

Etapa/F
aza 

Livrabil Activități2 Moment 
de 
control3 

Activitate de control 

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 



 

MEMORIU DE PREZENTARE AL CONTINUTULUIMINIMAL AL PUG MUNICIPIULUI SIBIU  pagina 59 din 93 

Pachet 
de 
lucru 

Etapa/F
aza 

Livrabil Activități2 Moment 
de 
control3 

Activitate de control 

 Consultanta urbanism    

Interfata consultare 

populatie 
  

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   
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Pachet 
de 
lucru 

Etapa/F
aza 

Livrabil Activități2 Moment 
de 
control3 

Activitate de control 

Coordonare Urbanism   

 

 

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 
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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 

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 
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Regulament Local de Urbanism- actualziat 

Piese desenate- actualizate 

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 

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, correlate cu etapele proiectului sunt descrise detaliat în cadrul 

cap.12- Plan de informare și consultare publică. 

 

Capitolul 12 
Lista livrabilelor 

Etapă / 
Secțiune 

Faza Sectiunea Livrabil/ Activitate 
Termen de 

predare 

Valoare de 
facturare Expert 

coordona
tor 

LEI 

(fără TVA) 

Etapa 1 / 
Secțiunea 1 

1.1 

Sec.1  - Studii 
de 

fundamentare 

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 
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Evolutia teritoriulu idpdv istoric, cultural, 
demografic, economic 80000 

Expert 5 

Echiparea edilitara 70000 Expert 2 

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 
Urbanistic 
General - 

Formă 
preliminară 

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 
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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 

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  - 
Documentatii 

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  - 
Consultarea 
Populatiei / 

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 Expert 1 



 

MEMORIU DE PREZENTARE AL CONTINUTULUIMINIMAL AL PUG MUNICIPIULUI SIBIU  pagina 65 din 93 

emiterea 
Notei de 
comandă 

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   

 

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 
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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 SIDU5, 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;  
 

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 urbani6? 
- 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? 

                                                           
5 Platformă solicitată de 66.4% dintre respondenții chestionarului aplicat în elaborarea SIDU. 

6 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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- 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 
- 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); 
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- 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; 

- 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; 
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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)  

 
 

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.  



 

MEMORIU DE PREZENTARE AL CONTINUTULUIMINIMAL AL PUG MUNICIPIULUI SIBIU  pagina 70 din 93 

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 
 
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 
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- 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: 

- 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. 
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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 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. 
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Exemple din activitate noastră anterioară (infografice, platforme web): 
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Exemple de platforme/unelte online de informare și 

consultare publică (vizate): 
 

 

 

 

 

Commonplace.is 
Informații suplimentare: https://www.commonplace.is 
Commonplace propune o metodă scalabilă de consultare a populaței urbane referitor la diferite tipuri de proiecte 
ale autorităților, de la documente strategice și de planificare la dezvoltarea de comunități locale tematice. 
Platforma permite implementarea de chestionare online spațializate. Prin design-ul său unealta permite, de 
asemenea, dialogul între locuitori, fiecare comentariu putând fi dezbătut în timp real de către utilziatori.  

https://www.commonplace.is/
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Ushahidi 
Informații suplimentare: https://www.ushahidi.com 
Ushahidi permite colectarea de opinii spațializate sau nu prin agregarea mai multor metode de colectare, 
chestionare simple prin SMS, chestionare online, date provenite din rețele sociale etc. De asemenea, platforma 
permite combinarea rapoartelor cu alte tipuri de date statistice și realizarea de hărți interactive pentru diseminare. 

 
Urban Reviewer 
Informații suplimentare: http://www.urbanreviewer.org/#map=12/40.7400/-74.0080&sidebar=plans 

https://www.ushahidi.com/
http://www.urbanreviewer.org/#map=12/40.7400/-74.0080&sidebar=plans
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Este o paltformă dezvoltată în New York pentru a permite accesibilizarea tuturor documentelor de 
planificare urbană ale orașului. Arhiva cuprinde date începând cu anul 1952 și permite explorarea în 
detaliu a planșelor asociate fiecărui proiect în parte. 

 

 
https://rennes2030.fr/le-projet-urbain/le-plu-cest-quoi/consulter-le-plu/

 
 

  

https://rennes2030.fr/le-projet-urbain/le-plu-cest-quoi/consulter-le-plu/
https://rennes2030.fr/le-projet-urbain/le-plu-cest-quoi/consulter-le-plu/


 

MEMORIU DE PREZENTARE AL CONTINUTULUIMINIMAL AL PUG MUNICIPIULUI SIBIU  pagina 82 din 93 

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. 

 

Capitolul 14 
Precizări generale privind abordarea de conținut 
 

Precizăm că acest capitol punctează și/ sau detaliază anumite aspecte care considerăm cp nu sunt 

suprinse sintetic în cadrul capitolelor anterioare ale memoriului de conținut, venind astfel în compeltarea 

acestora prin precizări metodologice și de abordare generală.  

Capitolul de față nu exclude celelalte prevderi și specificate cuprinse în capitolele anterioare. 
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Modalitatea integrată de abordare a caracterului de 

reglementare și de instrument de planificare operațională 

a PUG Municipiul Sibiu, în conformitate cu prevederile 

Ordinului MLPAT 13N/ 1999, ale Legii 350/2001 și ale 

Ordinului 233/2016 în privința Planului Urbanistic General 
 

Planul Urbanistic General se va corela și va transpune spațial principalele propuneri strategice formulate în 

documente aprobate ulterior PUG Municipiul Sibiu 2011.  

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: 

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. 

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; 

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; 
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 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. 

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; 

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. 

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 nonformale; 

 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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Conceptul Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu vizează abordarea unor reglementări flexibile, 

adaptate diferitor zone ale orașului, respectiv abordarea aferentă inelelor principalele de dezvoltare caracetristică 

și a reglementărilor specifice cartierelor. 

Principalele zone de dezvoltare/ reglementare: 

Inima orasului – I0, Centrul vechi si imprejurimile sale contin cea mai mare mixitate de functiuni 
comparativ cu restul orasului si cea mai mare densitate de spatiu construit. Cele mai importante institutii, hoteluri, 
cladiri dedicate culturii, educatiei si sanatatii de gasesc in acest moment in aceasta zona. Ea reprezinta de 
asemenea nucleul identitar al Sibiului si implicit cea mai solicitata zona din lunct de vedere turistic.  

Primul inel – I1 din jurul centrului, cuprinde majoritatea zonelor rezidentiale ale Sibiului, dezvoltate pe 
lotizari de la sfarsitul secolului XIX si inceputul secolului XX si dezvoltarile de cartierelor rezidentiale cu locuinte 
colective din anii 60-70. 

Al doilea inel in jurul centrului – I2 este compus din spatiile cele mai diverse, incluzand zonele ce s-au 
dezvoltat cel mai mult in ultimii ani. Intr-un fel, abordarea propusa pentru acest inel va dicta transformarea Sibiului 
in urmatorii ani, va putea rezolva disfunctionalitatile orasului sau le va adanci. Acest inel cuprinde si primele 
cateva zone din UAT-uri vecine, zone ce trebuie sa functioneze obligatoriu impreuna cu orasul. 

A treilea inel al orasului – I3,  se intinde pana la limitele UAT Sibiu din Sud-Vest, Vest Nord pana la Est 
si include terenuri din UAT Selimbar si Cisnadie fara a include “vatra” localitatilor. Este format in mare parte din 
teritoriu periurban. Cele mai importante obiective din acest inel sunt aeroportul si Zona Industriala Vest, dar 
procentul cel mai mare il au terenurile libere si zonele verzi si de agrement principale existente: Padurea 
Dumbrava, Dealul Gusteritei si in afata UAT Sibiu – padurea Cisnadioarei, Padurea Sopa sau cu potential de 
dezvoltare in zone preponderent verzi: Lunca Cibinului, Lunca Sevisului, Valea Rossenbach. Modul de gestionare 
a acestui inel va decide calitatea vietii orasului in cazul cresterii populatiei, stabilirea rezervelor de teren pentru 
obiectivele publice majore, in special cele ce au legatura cu spatiile verzi si cele libere ale orasului. 

I4 este inelul ce cuprinde prima retea de localitati din jurul Sibiului. Tendinta dezvoltarii acestora ca 
zone rezidentiale suburbane dar si potentialul de a-si dezvolta propriile centre atat din punct de vedere cultural si 
economic intr-un sistem de centre legate de orasul principal (Sibiu) dar in acelasi timp independente, poate ridica 
importanta regionala a Sibiului, din punct de vedere a diversitatii ofertei de facilitati si servicii si poate fi astfel un 
model de crestere a calitatii locuirii. 

 

Modelul de reglementare specifică cartierelor (delimitate pe criterii de funcționalitate, morfologie structură urbană, 

continuitate, coerență etc.) va permite aplicarea unui set de reglementări specifice pentru fiecare dintre unitățile 

de reglementare (sau unități teritoriale de referință) care vor putea permite pe termen lung dezvoltarea și 

implementarea proiectelor și investițiilor în mod specific, punctual.  

Totodată, PUG Municipiul Sibiu va detalia zone de dezvoltare urbană prioritară (regenerare urbană) care vor 

constitui motoarele dezvoltării urbane locale și totodată elemente generatoare de valoare adăugată la nivel urban.  

 

Modalitatea de interrelaționare și corelare a RLU cu 

planșa de reglementări a PUG 
Regulamentul Local de Urbanism întăreşte şi detaliază sub formă de prescripţii (permisiuni sau restricţii) 

reglementările Planului urbanistic general. Toate reglementările Planului urbanistic general vor fi prezentate intr-

un format care să permită o încărcare facila în baza de date ataşată obiectelor grafice corespunzătoare, din 

livrabilele format vectorial. Prin prescripţiile genérale şi specificei Regulamentul local dé urbanism va conţine şi 

detalia prevederile referitoare la utilizarea concretă a terenurilor, localizarea, dimensiunea şi volumetria 

construcţiilor, amenajarea şi regimul juridic al acestora. Documentaţia va cuprinde seturi de reglementări clare, 
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specifice si focalizate (pentru: Staţiunea Păltiniş, Zona Centrală,; Râul Cibin, Zonele Industriale în proces dé 

restructurare, etc), bazate pe analize atente ale direcţiilor de dezvoltare. 

În definirea reglementărilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care fac 

referire la Staţiunea Păltiniş (in anexă separată), în vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate. 

În definirea reglementarilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care fac 

referire la Zona centrală ă Municipiului Sibiu (in anexă separată), în vederea asigurării unei coerenţe a 

intervenţiilor punctuale asupra clădirilor monument si evitarea afectării iremediabile a edificiilor cu valoare 

(arhitecturală, ambientală), stabilite în baza unor criterii clare. 

Vor fi prezentate prevederi detaliate pentru Zona centrală, cât si pentru alte zonele construite protejate, 

identificate clar, în ideea permiterii unor intervenţii care nu alterează substanţă ţesutului urban până la întocmirea 

PUZCP. 

În definirea reglementărilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care făc 

referire la Zonele industriale in curs de restructurare (in anexa separată), în vederea asigurării unei coerenţe a 

intervenţiilor punctuale asupra clădirilor (de patrimoniu industrial) si a instalaţiilor aferente (proiecte de regenerare 

urbana). 

Se vor identifica zonele în care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin documentaţii urbanistice de 

rang inferior şi de la care nu se pot acorda derogări. Aceste zone se vor delimita cu claritate şi argumentat în 

Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. 

Totodată, se vor defini zonele în care este considerată oportună creşterea regimului de înălţime şi evenual a 

Coeficientului de utilizare a terenului. 

Documentaţiilor de tip Plan urbanistic zonal (P.U.Z.) le va reveni un roiul principal stabilit de lege, acela de 

instrument de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică 

integrată a unor zone din Municipiul Sibiu, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o 

dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal va asigura corelarea programelor de dezvoltare urbană 

integrată a zonei cu Planul urbanistic general. 

Regulamentul local de urbanism va specifica: 

 Zonele pentru care este necesară elaborarea unor Planuri urbanistice zonale şl criteriile care impun 

elaborarea acestor documentaţii; 

 Criteriile care impun necesitatea elaborării Planurilor urbanistice de detaliu; 

 Toate elementele regimului tehnic necesare la întocmirea Certificatelor de urbanism de: către autoritatea 

locală, inclusiv servituţile de urbanism, derogările de la aplicarea prevederile Regulamentului local de 

urbanism sau condiţiile în care parcele sunt considerate construibile. 

În formularea Regulamentului local de urbanism se va ţine cont de următoarele aspecte: 

 Asigurarea continuităţii, prin preluarea principalelor reglementări urbanistice care au gestionat 

dezvoltarea urbană a Municipiului Sibiu până în prezent, în măsura în care acestea se înscriu în 

strategia de dezvoltare spaţială a noului Plan urbanistic general; 

 Evitarea formulărilor ambigue, care lasă loc de interpretare; 

 Detalièrea/adaptarea/corelarea prevederilor urbanistice pentru zone cu funcţiuni similare dar 

caracteristici urbane diferite (de exemplu evitarea unui singur tip de reglementare urbanistică pentru 

zonele rezidenţiale cü locuinţe unifamiliale / corelarea modului de ocupare a parcelei sau a retragerilor 

impuse cu caracteristicile ţesutului urban existent); 

 Prezentarea unui glosar de termeni comprehensiv (ilustrat cu exemple edificatoare, acolo unde esté 

cazul), care să faciliteze utilizarea Regulamentului local de urbanism, respectiv transpunerea la nivel de 
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reglementare a acelor termeni care nu pot fi explicităţi doar în Glosar (de exemplu: reglementările 

referitoare la anexele agricole şi modul de autorizare a acestora), 

 Redactarea textului final al Regulamentului local de urbanism cu asistenţa unui jurist cu experienţă în 

dreptul urban. 

Unităţile teritoriale de referinţă (UTR) sunt suportul prescripţiilor din Regulamentul local de urbanism. 

Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administmtiv-teritoriale, 

delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere 

urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în 

funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar 

şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor 

similar. 

Zona funcţională - parte din teritoriu/ unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, se determina funcţiunea dominanta existentă şi viitoare. Zonă funcţională poate rezulta din mai multe 

părţi cu aceeaşi funcţiune dominanţi (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.), 

Zonificarea fimcţionalâ este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale. 

Acestea se definesc conform Legii 350/2001 - Anexa 2 si în strânsă legătură cu structura urbană, reprezentând 

instrumentele utilizate pentru stabilirea reglementărilor specifice unor zone cu caracteristici distincte. Definirea 

Zonelor funcţionale si subzonelor aferente, sunt determinate de patru parametri: 

 Funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

 Identitatea de scară, morfologie şi stilistică; 

 Regimul de construire; 

 înălţimea maximă admisă; 

Schimbarea unuia dintre cei patru parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului, ceea ce implică 

încadrarea terenului în altă categorie de Zonă funcţională sau Subzonă. Nu se vor delimita unităţi teritoriale de 

referinţă la nivel de parcelă, în interiorul unor ţesuturi urbane unitare. 

 

 

Principale cinci zone din municipiu ale căror prevederi trebuie revizuite și corelate cu noile cerințe de dezvoltare 

sunt prezentate în cadrul Volumului I- Memoriu Concept de dezvoltare al Municipiului Sibiu.  
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revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (Anexa Nr. 1 modificată de H.C.L. NR. 3S3/2012) 

 


