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1. CONTEXT STRATEGIC 

În vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a municipiului Sibiu, este necesară 
înțelegerea contextului strategic de nivel superior și actualizarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare 
ale municipiului având în vedere noua perioadă de programare 2021-2027. Această nouă perioadă vizează 
actualizarea politicilor europene pentru perioada de referință și a bugetelor aferente operaționalizării 
priorităților și politicilor. În calitate de Stat Membru, România trebuie să se alinieze acestor priorități și 
politici atât la nivel național, cât și la nivel local și sectorial, fiind astfel urmărită adaptarea la contextul 
strategic european și la instrumentele de suport disponibile.  

În acest sens, demersul de elaborare a strategiei pentru municipiul Sibiu a urmărit corelarea cu 
documentele de planificare strategică relevante de la nivel global, european, național, regional, județean 
și local, fiind vizate obiectivele și direcțiile ce ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, 
orientate către teritoriul studiat. 

 

1.1. CONTEXT STRATEGIC GLOBAL ȘI EUROPEAN 

La nivel global politicile de dezvoltare durabilă s-au concretizat într-un demers strategic mai larg al 
Națiunilor Unite, respectiv Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 2030 
(UNSDG2030). Acestea au fost definite în cadrul Summit-ului privind dezvoltarea din septembrie 2015, în 
urma căruia a rezultat AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, un program de acțiune globală în 
domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale 
dezvoltării durabile: economice, sociale și de mediu. În cadrul acestui demers au fost identificate o serie 
de 17 obiective de dezvoltare în toate domeniile esențiale ale societății umane.  

Prin intermediul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, se stabilește o agendă de acțiune ambițioasă pentru 
orizontul de timp 2030 în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a injustiției și 
protejării planetei. Așa cum era de așteptat, subiectele de mediu și cele privind reducerea disparităților 
prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii mai bune pentru toți cetățenii au dobândit un 
caracter strategic. 
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FIGURA 1 – OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Sursa: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă care integrează cel mai mult intervențiile care vizează dezvoltarea 
urbană este Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11, care include obiective specifice precum: 

• 11.1 - asigurarea accesului tuturor la locuințe adecvate, sigure și la prețuri accesibile, precum și la 
servicii de bază și modernizarea cartierelor mărginașe, până în 2030;  

• 11.2 – asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile, și sustenabile pentru toți, 
îmbunătățind siguranța rutieră, în special prin extinderea transportului public, acordând o atenție 
deosebită nevoilor celor din situații vulnerabile, femeilor și copiilor, persoanelor cu dizabilități și 
persoanelor în etate, până în 2030;  

• 11.3 – consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității de planificare și gestionare a 
așezărilor umane pe baze participative, integrate și sustenabile în toate țările, până în 2030;  

• 11.6 – reducerea impactului negativ asupra locuitorilor orașelor, inclusiv acordând o atenție 
deosebită calității aerului și gestionării municipale a deșeurilor;  

• 11.7 asigurarea accesului universal la spații verzi și la spații publice sigure, favorabile incluziunii și 
accesibile, în special pentru femei și copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, până în 
2030;  

• 11.A – susținerea legăturilor economice, sociale și de mediu pozitive între zonele urbane, 
periurbane și cele rurale prin consolidarea capacității de planificare a dezvoltării la nivel național 
și regional;  

• 11.B – creșterea substanțială a numărului de orașe și așezări umane care adoptă și implementează 
politici și planuri integrate în vederea incluziunii, eficienței resurselor, atenuării și adaptării la 
schimbările climatice, reziliența la dezastre și dezvoltarea și punerea în aplicare, în conformitate 
cu Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015-2030, a politicilor de gestionare 
holistică a riscului de dezastre la toate nivelurile.  
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Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU la nivel mondial, destinate politicilor de dezvoltare 
urbană durabilă au fost adoptate în cadrul Conferinței Habitat III a ONU sub denumirea de NOUA AGENDĂ 
URBANĂ. Aceasta conține orientările necesare pentru ca orașele din toată lumea să fie mai favorabile 
incluziunii, mai ecologice, mai sigure și mai prospere. Ele au fost adoptate de Comisia Europeană prin 
intermediul a trei angajamente:  

• Punerea în aplicare a noii Agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE – Agenda urbană 
a UE a fost concepută astfel încât orașele să aibă un cuvânt de spus în procesul de elaborare a 
politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanță pe mai multe niveluri și accentul pus asupra 
învățării reciproce, Agenda urbană a UE contribuie la punerea în aplicare a noii Agende urbane în 
cadrul Uniunii Europene și în parteneriat cu părțile interesate din mediul urban – nu doar orașele, 
ci și întreprinderile, ONG-urile și reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor UE;  

• Planurile de acțiune pentru cele 12 teme prioritare sunt în curs de elaborare – Acestea vor include 
recomandări în materie de politici, bune practici și proiecte care urmează să fie partajate și aplicate 
pe scară mai largă în UE;  

• Elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a noțiunii de oraș – Aceasta ar facilita cadrul 
pe baza căruia orașele din toată lumea ar putea compara datele, stabili criterii de referință și 
asigura o mai bună monitorizare. Instrumentul utilizat este o bază de date online, precum și o listă 
mondială a orașelor care să includă principalele lor caracteristici.  

Aceasta promovează cooperarea între orașe în domeniul dezvoltării urbane durabile, în spiritul rețelei 
URBACT finanțate de UE și din metodologia programului de cooperare urbană internațională (IUC) al UE, 
aplicat la nivel mondial. De asemenea, o platformă de relaționare online va oferi orientări și va permite 
cooperarea la nivel transregional. 

 

DECLARAȚIA MINISTERIALĂ DE LA GENEVA PE LOCUIRE ȘI DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ susține 
prioritățile Agendei Urbane – Habitat III și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. În cadrul declarației 
sunt evidențiate provocări precum: accesibilitatea locuințelor (din punct de vedere financiar, schimbările 
climatice, întărirea legăturilor urban-rural și planificarea orientată către cetățean. Pentru a preîntâmpina 
aceste provocări, prin Declarația de la Geneva sunt promovate: 

• Locuirea accesibilă; 

• Inovarea, incluziunea și ameliorarea perspectivelor de viitor pentru tineri; 

• Ameliorarea și eficientizarea serviciilor publice pentru a susține dezvoltarea durabilă și  
egalitateade gen; 

• Locuirea incluzivă care ține cont de persoane cu dizabilități și vârstnici; 

• Integrarea provocărilor de mobilitate și sănătate publică în procesul de planificare; 

• Orașe verzi, compacte și reziliente; 

• Revitalizarea fondului construit, eficientizare termică și transferul către surse regenerabile de 
energie; 

• Integrarea soluțiilor TIC în gestiunea orașelor ținând cont de confidențialitate și securitate; 

• Întărirea guvernanței, mai ales la nivel de comunitate (asociații de proprietari etc.). 
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Un alt document strategic relevant în contextul elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 
municipiului Sibiu este AGENDA TERITORIALĂ a Uniunii Europene lansată în anul 2011 și revizuită ulterior 
în anul 2020. Documentul strategic revizuit vizează orizontul de timp 2030 și se bazează pe două obiective 
generale, respectiv „O Europă justă” și „O Europă verde”. Cele două sunt susținute de 6 priorități orientate 
către dezvoltarea teritoriului european, după cum urmează: 

• Europa echilibrată – Dezvoltare teritorială mai bine echilibrată, utilizând diversitatea Europei; 

• Regiuni funcționale – Dezvoltare locală și regională convergentă, mai puțină inegalitate între locuri; 

• Integrare peste granițe – Locuire și muncă mai ușoare peste granițele naționale; 

• Mediu sănătos – Mediu ecologic mai bun, orașe și regiuni neutre din punct de vedere climatic și 
reziliente; 

• Economie circulară – Economii locale puternice și sustenabile într-o lume globalizată; 

• Conexiuni sustenabile – Conectivitate fizică și digitală sustenabilă a locurilor. 

 

În ceea ce privește noul ciclu de programare 2021-2027, pe plan european, cel mai important document 
strategic pentru următorul exercițiu financiar este PROPUNEREA DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE STABILIRE A UNOR DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND FONDUL EUROPEAN 
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS, FONDUL DE COEZIUNE ȘI FONDUL 
EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME, ȘI DE INSTITUIRE A UNOR NORME FINANCIARE 
APLICABILE ACESTOR FONDURI, PRECUM ȘI FONDULUI PENTRU AZIL ȘI MIGRAȚIE, FONDULUI PENTRU 
SECURITATE INTERNĂ ȘI INSTRUMENTULUI PENTRU MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI VIZE, din mai 
2018, prin care Comisia Europeană propune o nouă abordare strategică pentru Politica de Coeziune. În 
cadrul regulamentului sunt evidențiate noile obiective de politică, acestea fiind rezultatul corelării și 
simplificării celor 11 obiective tematice utilizate în perioada 2014-2020. Astfel, aceasta va fi ghidată de 
următoarele cinci obiective principale: 

• O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

• O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon; 

• O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională; 

• O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

• O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale 
și de coastă. 

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 miliarde de Euro prin 
Politica de Coeziune, cu 8% în plus față de perioada de programare 2014-2020. 

TABEL 1 - OBIECTIVELE POLITICII DE COEZIUNI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

1. O Europă mai 
inteligentă 

(i) Dezvoltarea 
capacităților de cercetare 
și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

CCO 01 – Întreprinderi care 
beneficiază de sprijin 
pentru inovare 
CCO 02 – Cercetători care 
lucrează în centre de 

CCR 01 – IMM-uri care 
introduc inovații în materie 
de produse, procese, 
comercializare sau 
organizare 
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OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

cercetare care beneficiază 
de sprijin 

(ii) Fructificarea 
avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al 
guvernelor  

CCO 03 – Întreprinderi și 
instituții publice care 
beneficiază de sprijin 
pentru a dezvolta produse, 
servicii și aplicații digitale 

CCR 02 – Utilizatori 
suplimentari de noi 
produse, servicii și aplicații 
digitale dezvoltate de 
întreprinderi și instituții 
publice 

(iii) Impulsionarea creșterii 
și competitivității IMM-
urilor 

CCO 04 – IMM-uri care 
beneficiază de sprijin 
pentru a crea locuri de 
muncă și creștere 
economică 

CCR 03 – Locuri de muncă 
create în IMM-urile care 
beneficiază de sprijin 

(iv) Dezvoltarea 
competențelor pentru 
specializare inteligentă, 
tranziție industrială și 
antreprenoriat  

CCO 05 – IMM-uri care 
investesc în dezvoltarea 
competențelor 

CCR 04 – Angajați ai IMM-
urilor care beneficiază de 
formare în vederea 
dezvoltării competențelor 

2. O Europă mai 
ecologică 

(i) Promovarea măsurilor 
de eficiență energetică 

CCO 06 – Investiții în 
măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice 

CCR 05 – Beneficiari cu o 
clasificare energetică 
îmbunătățită 

(ii) Promovarea energiei 
din surse regenerabile 

CCO 07 – Capacitate 
suplimentară de producție 
a energiei din surse 
regenerabile 

CCR 06 – Volum de energie 
din surse regenerabile 
suplimentar produsă 

(iii) Dezvoltarea la nivel 
local a unor sisteme 
energetice, rețele și 
sisteme de stocare 
inteligente 

CCO 08 – Sisteme digitale 
de gestionare dezvoltate 
pentru rețele inteligente 

CCR 07 – Utilizatori 
suplimentari conectați la 
rețele inteligente 

(iv) Promovarea adaptării 
la schimbările climatice, a 
prevenirii riscurilor și a 
rezilienței în urma 
dezastrelor 

CCO 09 – Sisteme noi sau 
modernizate de 
monitorizare, de alertă și 
de reacție în caz de 
dezastre 

CCR 08 – Populația 
suplimentară care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
inundațiilor, incendiilor 
forestiere și a altor 
dezastre naturale legate de 
climă  

(v) Promovarea gestionării 
durabile a apelor 

CCO 10 – Capacități noi sau 
modernizate pentru 
tratarea apelor uzate 

CCO 09 – Sisteme noi sau 
modernizate de 
monitorizare, de alertă și 
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OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

de reacție în caz de 
dezastre 

(vi) Promovarea tranziției 
la o economie circulară 

CCO 11 – Capacități noi sau 
modernizate pentru 
reciclarea deșeurilor 

CCR 10 – Deșeuri 
suplimentare reciclate 

(vii) Dezvoltarea 
biodiversității, a 
infrastructurii ecologice în 
mediul urban și reducerea 
poluării 

CCO 12 – Suprafața 
infrastructurii verzi în 
zonele urbane 

CCR 11 – Populația care 
beneficiază de măsuri 
privind calitatea aerului 

3. O Europă mai 
conectată 

(i) Îmbunătățirea 
conectivității digitale 

CCO 13 – Gospodării și 
întreprinderi suplimentare 
care beneficiază de 
acoperire prin rețele în 
bandă largă de foarte mare 
capacitate 

CCR 12 – Gospodării și 
întreprinderi suplimentare 
cu abonamente la servicii 
de bandă largă prin rețele 
de foarte mare capacitate 

(ii) Dezvoltarea unei rețele 
TEN-T durabilă, rezilientă 
în fața schimbărilor 
climatice, inteligentă, 
sigură și intermodală 

CCO 14 – Rețeaua TEN-T 
rutieră: Drumuri noi și 
modernizate 

CCR 13 – Timp câștigat 
datorită îmbunătățirii 
infrastructurii rutiere 

(iii) Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, 
regionale și locale durabile, 
reziliente în fața 
schimbărilor climatice, 
inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a 
mobilității transfrontaliere 

CCO 15 – Rețeaua TEN-T 
feroviară: Căi ferate noi și 
modernizate 

CCR 14 – Numărul anual de 
pasageri deserviți de 
transporturi feroviare 
îmbunătățite 

(iv) Promovarea mobilității 
urbane multimodale 
durabile 

CCO 16 – Extinderea și 
modernizarea liniilor de 
tramvai și de metrou 

CCR 15 – Numărul anual de 
utilizatorii deserviți de linii 
de tramvai și de metrou noi 
și modernizate 

4. O Europă mai 
socială 

(i) Sporirea eficienței 
piețelor forței de muncă și 
facilitarea accesului la 
locuri de muncă de calitate 
prin dezvoltarea inovării și 
a infrastructurii sociale 

CCO 17 – Numărul anual de 
șomeri care beneficiază de 
servicii îmbunătățite de 
ocupare a forței de muncă 

CCR 16 – Persoane aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă care utilizează 
anual servicii îmbunătățite 
de ocupare a forței de 
muncă 

(ii) Îmbunătățirea accesului 
la servicii de calitate și 

CCO 18 – Capacități noi sau 
modernizate pentru 

CCR 17 – Numărul anual de 
utilizatori care beneficiază 
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OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

favorabile incluziunii în 
educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii 

infrastructurile de îngrijire 
a copiilor și din domeniul 
învățământului 

de infrastructuri noi sau 
modernizate de îngrijire a 
copiilor și din domeniul 
învățământului 

(iii) Îmbunătățirea 
integrării socio-economice 
a comunităților 
marginalizate, a migraților 
și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și 
servicii sociale 

CCO 19 – Capacități 
suplimentare ale 
infrastructurilor de primire 
înființate sau modernizate 

CCR 18 – Numărul anual de 
utilizatori care beneficiază 
de infrastructuri de primire 
noi și îmbunătățite și de 
locuințe 

(iv) Asigurarea egalității de 
acces la asistență medicală 
prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv la 
asistență primară  

CCO 20 – Capacități noi sau 
modernizate pentru 
infrastructurile din 
domeniul sănătății 

CCR 19 – Populația cu 
acces la servicii de sănătate 
îmbunătățite 

5. O Europă mai 
aproape de 
cetățeni 

(i) Promovarea dezvoltării 
integrate în domeniul 
social, economic și al 
mediului, a dezvoltării 
patrimoniului cultural și a 
securității în zonele urbane 

CCO 21 – Populația care 
beneficiază de strategii de 
dezvoltare urbană 
integrată 

- 

 

Perioada post-2020 marchează o creștere substanțială a resurselor alocate pentru domeniile cercetare-
inovare și tehnologii digitale (+160%), dar și pentru domeniul dedicat atenuării schimbărilor climatice și 
mediu înconjurător.  

La nivel național, creșterea va fi de aproximativ 65% pentru primele 2 obiective de politică, cu o creștere 
de 35% alocată Obiectivului Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă și 30% pentru realizarea intervențiilor 
aferente Obiectivului Prioritar 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii reduse de carbon. Complementar, se 
vor mai susține intervenții prin Obiectivul Prioritar 5 – O Europă mai aproape de cetățeni, cu o alocare 
minimă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) de minim 8%. Toate aceste dezvoltări 
strategice la nivelul UE avantajează și stimulează demersul de elaborare a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a municipiului Sibiu.  

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a trei categorii: mai puțin dezvoltate, în 
tranziție, mai dezvoltate. Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap 
de locuitor. Se introduc noi criterii – șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice, 
primirea și integrarea migraților – pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultra 
periferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine 
strategiile de dezvoltare inițiate și coordonate la nivel local. Crește și dimensiunea urbană a politicii de 
coeziune, prin alocarea a 8 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare 
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în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane. Cooperarea interregională și 
transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru 
a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni. Noua generație a programelor de 
cooperare interregională și transfrontalieră (INTERREG) va ajuta statele membre să depășească obstacolele 
transfrontaliere și să dezvolte servicii comune.  

 

Alte documente subsecvente relevante pentru perioada post-2020 în contextul acestui demers de 
planificare strategică sunt: 

INIȚIATIVA URBANĂ EUROPEANĂ/EUROPEAN URBAN INITIATIVE (EUI) | Un nou instrument de sprijin 
pentru orașe, bazat pe prioritățile tematice ale Agendei urbane pentru UE, care acoperă toate zonele 
urbane. Acesta beneficiază de o alocare de 500.000.000 Euro, sub managementul direct sau indirect al 
Comisiei Europene. Inițiativa trebuie să acopere toate zonele urbane și să sprijine Agenda Urbană pe trei 
direcții principale de sprijin: 

• Creșterea/ consolidarea capacității – prin susținerea unor rețele de cooperare, bune practici și 
transferabilitate, instruire și suport (pe baza URBACT, UDN și a altor inițiative pilot); 

• Acțiuni inovatoare - Proiecte inovatoare pentru identificarea și testarea de noi soluții în zona 
dezvoltării urbane durabile, relevante la nivelul UE (pe baza experienței UIA și a altor programe); 

• Sprijinirea dezvoltării cunoștințelor, elaborării politicilor și comunicării – prin Sprijinirea politicilor 
bazate pe date (evidence-based), valorificând rezultatele și expertiza din teren și de la furnizorii de 
cunoștințe (ESPON, JRC, JPI Urban Europe, Horizon Europe) - platformă de cunoștințe. 

 

AGENDA URBANĂ PENTRU UE | Lansată în anul 2016, este o inițiativă inovatoare de politică urbană ce 
poate oferi exemple pentru strategiile și instrumentele de dezvoltare urbană prin promovarea cooperării 
între Statele Membre și între actorii la nivel local, regional și național, prin parteneriate și guvernanță multi-
nivel. Aceasta are rolul de a stimula creșterea, calitatea vieții a locuirii și inovarea în orașele europene și de 
a identifica și aborda prin parteneriate provocări urbane relevante la nivel european. 

 

PACTUL VERDE EUROPEAN („THE EUROPEAN GREEN DEAL”) | Reprezintă noua strategie a Uniunii 
Europene pentru asigurarea unei dezvoltări bazate pe tehnologii verzi și soluții durabile, pentru 
îndeplinirea obiectivului privind neutralitatea climatică până în anul 2050. Astfel, blocul european își 
propune să susțină cetățenii și companiile deopotrivă pentru a dezvolta și utiliza soluții ce susțin tranziția 
către o economie verde. Astfel, printre principalele provocări ale următoarei decade, transpuse în seturi 
de măsuri de politică în cadrul Pactului Verde European, se regăsesc o serie de elemente direct relevante 
pentru prezenta strategie: 

• ENERGIE CURATĂ | Eliminarea utilizării cărbunelui ca sursă de energie reprezintă un pas crucial în 
atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Astfel, eficiența energetică devine o prioritate la 
nivel comunitar, însă bazată pe surse regenerabile, concomitent cu reducerea contribuției 
cărbunelui și gazului natural. Pentru asigurarea unei alimentări cu energie sigură și la un preț 
acceptabil pentru toate tipurile de consumatori, piața europeană trebuie să devină mai integrată, 
interconectată și digitalizată; 
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• INDUSTRIE DURABILĂ | Economia circulară joacă un rol central în transformarea industrială la 
nivel european, viitorul fiind construit în jurul modernizării și creșterii eficienței, în special în 
industriile mari consumatoare de energie; 

• CONSTRUIREA ȘI RENOVAREA | Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o 
oportunitate atât prin prisma consumului de energie, cât și prin cea a susținerii economiilor locale, 
antrenând sectorul imobiliar sustenabil. Comisia Europeană va lansa o platformă dedicată acestui 
sector, reunind toți actorii relevanți susținerii acestui demers, pentru identificarea unor idei 
creative, mecanisme de finanțare și abordări inovatoare care să valorifice la maximum resursele 
existente; 

• MOBILITATEA DURABILĂ | Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a transportului trebuie să fie 
de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor privind neutralitatea 
climatică. Comisia Europeană are în plan să adopte o strategie pentru susținerea mobilității 
inteligente și durabile în 2020, având în centru nevoile utilizatorilor și încurajarea mijloacelor 
alternative de transport, nepoluante, mai sigure și accesibile. 

 

MECANISMUL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ | Uniunea Europeană a înființat un instrument financiar 
temporar, #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde Euro, pentru perioada 2021-2027, în vederea 
acordării de sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de pandemia de COVID-19 și 
consecințele sale economice. Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al 
#NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde Euro. Scopul MRR este acela de a sprijini 
economia și societățile statelor membre, de a le face mai sustenabile, mai reziliente și mai bine pregătite 
în fața provocărilor și oportunităților oferite de tranziția verde și tranziția digitală. 

 

Luând în considerare faptul că în municipiul Sibiu sunt localizate elemente de patrimoniu înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial (UNESCO), strategia trebuie să se raporteze și la direcțiile și prioritățile prevăzute 
pentru protecția patrimoniului cultural și natural mondial, astfel încât să fie asigurată o dezvoltare coerentă 
care să nu afecteze conservarea acestuia. În acest context, un document relevant este PLANUL STRATEGIC 
DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA CONVENȚIEI PRIVIND PROTECȚIA PATRIMONIULUI MONDIAL 
2012-2022, ce conturează următoarea viziune pentru anul 2022 1 : Cooperarea internațională și 
responsabilitatea comună prin Convenția Patrimoniului Mondial asigură conservarea eficientă a 
patrimoniului cultural și natural comun, alimentează respectul și înțelegerea în rândul comunităților și 
culturilor lumii și contribuie la dezvoltarea lor sustenabilă. 

Pentru susținerea acestei viziuni, au fost identificate 6 obiective generale, respectiv: 

• Valoare universală remarcabilă a siturilor Patrimoniului Mondial este menținută; 

• Lista Patrimoniului Mondial este o selecție credibilă a celui mai important patrimoniu mondial 
cultural și natural; 

• Protecția și conservarea patrimoniului ia în considerare nevoile prezente și viitoare de mediu, 
sociale și economice; 

• Patrimoniul Mondial își păstrează sau își îmbunătățește calitatea brandului; 

 

1  UNESCO, Planul Strategic de Acțiune pentru Implementarea Convenției 2012-2022, 2011. Disponibil 
online la: https://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-18ga-11-en.pdf. Traducere proprie.   
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• Comitetul poate aborda probleme de politică sau strategice; 

• Deciziile întâlnirilor statutare sunt informate și implementate eficient. 

 

Aceste obiective, împreună cu prioritățile lor aferente, sunt esențiale în dezvoltarea viitoare a orașelor și 
comunităților ce dispun de bunuri înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în vederea atingerii obiectivelor 
globale de dezvoltare durabilă într-un mod în care să nu fie afectat patrimoniul cultural și natural cu valoare 
universală excepțională. Acest lucru este evidențiat și de DOCUMENTUL DE POLITICĂ PENTRU 
INTEGRAREA PERSPECTIVEI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN CADRUL CONVENȚIEI PRIVIND PROTECȚIA 
PATRIMONIULUI MONDIAL, care evidențiază modul în care trebuie abordată dezvoltarea durabilă în 
contextul patrimoniului mondial, luând în considerare următoarele dimensiuni ale acesteia: 
sustenabilitatea mediului, dezvoltare socială inclusivă și dezvoltarea economică incluzivă, precum și 
promovarea păcii și securității. Astfel, se urmărește 2: 

• Protecția diversității biologice și culturale și a serviciilor și beneficiilor ecosistemelor; 

• Îmbunătățirea rezilienței față de hazarduri naturale și schimbările climatice; 

• Contribuția la incluziune și echitate; 

• Îmbunătățirea calității vieții și a bunăstării; 

• Respectarea, protejarea și promovarea drepturilor omului; 

• Respectarea, consultarea și implicarea popoarelor indigene și a comunităților locale; 

• Realizarea egalității de gen; 

• Asigurarea creșterii, ocupării forței de muncă, veniturilor și mijloacelor de trai;  

• Promovarea investițiilor economice și a turismului de calitate;  

• Îmbunătățirea consolidării capacităților, a inovării și a antreprenoriatului local;  

• Asigurarea prevenției conflictelor;  

• Protejarea patrimoniului în timpul conflictelor;  

• Promovarea soluționării conflictelor;  

• Contribuția la recuperarea post-conflict.  

 

STRATEGIA PATRIMONIULUI CULTURAL EUROPEAN PENTRU SECOLUL XXI | A fost elaborată de Consiliul 
Europei în anul 2018, susține o abordare comună și unificatoare față de patrimoniu și de modul în care 
acesta ar trebui administrat, pornind de la un cadru legal eficient care să asigure conservarea integrată a 
patrimoniului și implicarea tuturor actorilor importanți, instituționali sau de alt gen, și a reprezentaților 
profesioniștilor și societății civile, la nivel local, național, european și internațional. Strategia se bazează pe 
3 componente care interacționează în patru zone de convergență: 

 

2 Documentul de Politică pentru Integrarea Perspectivei Dezvoltării Durabile în Procesul Convenției privind 
protecția patrimoniului mondial, 2015.  
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• Componenta „socială” valorifică bunurile de patrimoniu pentru a promova diversitatea, 
capacitarea comunităților patrimoniale și guvernanța participativă; 

• Componenta de „dezvoltare teritorială și economică” caută să consolideze contribuția 
patrimoniului la dezvoltarea durabilă, bazată pe resurse locale, turism și ocuparea forței de muncă; 

• Componenta de „cunoaștere și educație” se concentrează, prin patrimoniu, pe educație, cercetare 
și probleme ale instruirii continue, prin înființarea de centre de cunoaștere a patrimoniului și 
pentru instruire în meșteșuguri și profesiuni prin programe adecvate de învățare, instruire și 
cercetare. 

 

CARTEA VERDE A PATRIMONIULUI CULTURAL EUROPEAN | Are ca scop sublinierea importanței pe care 
patrimoniul cultural o are în atingerea obiectivelor Pactului Verde European. Documentul are rolul de a 
identifica contribuțiile patrimoniului cultural în toate domeniile cheie incluse în Pactul Verde European, 
inclusiv economie circulară, energie curată, valul renovării, mobilitate durabilă, tranziție justă, cercetare și 
inovare sau educație. Carta propune o serie de recomandări dedicate instituțiilor publice și stakeholderilor 
din domeniul cultural și identifică potențiale conflicte care pot apărea între procesul de protejare a 
patrimoniului și implementarea acțiunilor aferente Pactului Verde European. 

 

În cadrul Raportului PATRIMONIUL CULTURAL CONTEAZĂ PENTRU EUROPA 3  sunt prezentate 5 
recomandări strategice menite să valorifice potențialul patrimoniului cultural ca resursă strategică, pentru 
crearea unui spațiu european mai durabil și mai prosper și să contribuie la dezvoltarea de politici integrate 
pentru patrimoniul cultural: 

• Susținerea politicilor pe bază de dovezi prin promovarea unei abordări holistice în legătură cu 
colectarea, managementul și interpretarea datelor, prin identificarea, definirea și împărțirea în 
categorii a indicatorilor de impact asupra patrimoniului și prin susținerea pregătirii 
corespunzătoare a practicanților responsabili de întreprinderea evaluărilor impactului 
patrimoniului și de realizarea de statistici culturale; 

• Măsurarea impactului prin identificarea și diseminarea bunelor practici și prin introducerea unei 
cerințe pentru proiectele ce sunt finanțate prin fonduri UE de a întreprinde o evaluare holistică a 
impactului, măsurând atât impactul pe scurtă durată, cât și pe lungă durată;  

• Monitorizarea tendințelor legate de patrimoniu cultural pentru o perioadă mai lungă de timp, cu 
scopul de a informa decidenții politici la toate nivelurile;  

• Partajarea și diseminarea datelor: modul de colectare a datelor și de cartare a lor este crucial în 
luarea de decizii informate în privința politicilor pentru viitor;  

• Maximizarea impactului intersectorial al patrimoniului cultural.  

 

 

3 Consorțiul CHCFE (Europa Nostra, ENCATC - Rețeaua europeană de management cultural și educație 
pentru politici publice, Heritage Europe - The European Association of Historic Towns and Regions, 
International Cultural Centre Cracovia, Raymond Lemaire International Centre for Conservation - KU 
Leuven, The Heritage Alliance), Patrimoniul cultural contează pentru Europa, 2015   
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Prin documentul RECOMANDĂRI REFERITOARE LA PEISAJUL URBAN ISTORIC, UNESCO propune o serie de 
recomandări referitoare la  conservarea peisajului istoric urban prin integrarea de politici de conservare a 
patrimoniului construit în cadrul mai larg al dezvoltării urbane, având în vedere valorile și tradițiile 
diferitelor contexte culturale, naționale sau locale. Se are în vedere dezvoltarea sustenabilă a orașelor și 
centrelor istorice; peisajul urban istoric este abordat prin prisma calităților sale tangibile și intangibile, 
ambele necesitând același grad de atenție în procesul de conservare a patrimoniului. 

 

Turismul cultural este unul dintre cele mai des întâlnite tipuri de turism și este, în același timp o activitate 
economică ce se dezvoltă foarte repede la nivel național și internațional. In acest sens, UNESCO a dezvoltat 
o serie de instrumente care să sprijine dezvoltarea sustenabilă bazată pe valorile patrimoniului cultural și 
care să creeze o valoare turistică adăugată pentru siturile protejate. În acest sens, UNESCO a elaborat 
PROGRAMUL DE TURISM SUSTENABIL, menit să asigure un cadru pentru dialog și cooperare între 
stakeholderii din domeniul turismului, în cadrul căruia aceștia împart responsabilitățile protejării 
patrimoniului mondial cu valoare excepțională și dezvoltării sustenabile prin asigurarea unui management 
al turismului adecvat. Cele 5 obiective ale programului sunt: 

• Integrarea principiilor turismului sustenabil în mecanismul Convenției Patrimoniului Mondial; 

• Protejarea mediului prin promovarea de politici, strategii, instrumente de lucru care susțin turismul 
sustenabil ca un important mecanism pentru protejarea și gestiunea patrimoniului cultural și 
natural cu valoare universală excepțională; 

• Implicarea stakeholderilor în procesul de planificare, dezvoltare și management al turismului 
sustenabil; 

• Dotarea stakeholderilor cu instrumente de gestiune a turismului în mod eficient, responsabil și 
sustenabil, având la bază contextul local și nevoile locale; 

• Promovarea unor produse și servicii turistice de calitate care încurajează comportamentul 
responsabil în rândul tuturor stakeholderilor și care încurajează înțelegerea și aprecierea 
conceptului de patrimoniu universal excepțional și protejarea acestuia. 

 

1.2. CONTEXT NAȚIONAL 

PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) AL ROMÂNIEI | Este un document strategic 
extrem de important pentru perioada de programare 2021-2027, acesta stabilind domeniile și prioritățile 
de investiții de la nivel național, precum și a direcțiilor de reformă în contextul crizei pandemice de COVID-
19. Documentul se bazează pe cei 6 piloni principali ai Mecanismului de Redresare și Reziliență european 
și propune o alocare de 29,2 miliarde EUR pentru reformele naționale. 

Cea mai ridicată alocare se regăsește în cazul Pilonului I, acesta vizând tranziția verde. În cadrul acestui 
pilon sunt propuse proiecte pentru utilitățile publice, fondul forestier și spațiile verzi, transportul feroviar 
mobilitatea urbană, energia regenerabilă și eficiența energetică. Acesta este urmat de Pilonul VI, Pilonul III 
și Pilonul V, acestea fiind orientate către dezvoltarea socio-economică a teritoriului național. 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI (SDTR) 4 este documentul strategic care vizează 
dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de timp 2035, prezentând viziunea și obiectivele de 
dezvoltare la nivel național, regional și interregional, precum și aspecte ce privesc dezvoltarea la nivel 
transfrontalier și transnațional.  

Conform viziunii SDTR, „România în 2035 este o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care 
asigură condiții de viață și locuire pentru cetățenii săi și are un rol important în dezvoltarea zonei de sud-
est a Europei”. Aceasta se bazează pe 5 obiective generale, după cum urmează: 

• Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea 
interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband; 

• Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în 
vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive; 

• Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și 
formarea zonelor funcționale urbane; 

• Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate teritorială; 

• Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.  

În cadrul SDTR sunt propuse următoarele măsuri:  

• Susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național; 

• Sprijinirea dezvoltării zonelor economice cu vocație internațională; 

• Asigurarea unei conectivități crescute a orașelor mici si mijlocii cu orașele mari; 

• Susținerea dezvoltării infrastructurii de baza prin asigurarea accesului tuturor localităților la servicii 
de interes general; 

• Întărirea cooperării între autoritățile publice de la diferite niveluri administrative in scopul 
asigurării unei dezvoltări armonioase a teritoriului național. 

Scenariul „România policentrică” propus în cadrul SDTR se bazează pe următoarele direcții de dezvoltare: 

• Îmbunătățirea infrastructurii care conectează orașele și zonele înconjurătoare acestora, în vederea 
extinderii masei lor economice; 

• Asigurarea unor instituții publice performante în zonele mai slab dezvoltate (în special în domeniile 
educație, sănătate, infrastructura de bază pentru serviciile publice etc.), pentru a promova 
mobilitatea oamenilor și pentru a contribui la creșterea standardului de viață; 

• Promovarea investițiilor în calitatea vieții în zonele cu potențial ridicat de creștere, pentru a spori 
capacitatea de a atrage și păstra capitalul uman necesar; 

• Proiectarea și implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile marginalizate și minoritare, în 
vederea susținerii participării acestora la procesele de dezvoltare, ca părți active ale economiei;  

• Proiectarea și implementarea unor măsuri care să vizeze diaspora, cum ar fi facilități de reinstalare, 
pentru efectuarea de investiții sau inițiative de antreprenoriat. 

SDTR stabilește 10 linii directoare de planificare, dintre acestea fiind relevante pentru strategia prezentă 
următoarele:  

 

4 MDRAP, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, 2016 
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• Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice amplasate la limita 
exterioară a intravilanului unităților administrativ – teritoriale; 

• Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale; 

• Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de imobile care 
utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili; 

• Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor naturale și 
industriale; 

• Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de mobilitate; 

• Încurajarea planificării și proiectării de calitate și limitarea derogării de la planurile de dezvoltare 
urbană și teritorială în vigoare; 

• Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de dezvoltare și 
obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale acestora.  

Măsurile propuse de SDTR, aplicabile municipiului Sibiu, prevăd dezvoltarea unor instrumente de sprijinire 
a dezvoltării, astfel că printre proiectele posibile se numără: modernizarea de stații de căi ferate și autogări, 
reabilitare/extindere variante ocolire transport rutier, sprijinire sector IMM, inclusiv spin-off și micro-
întreprinderi high-tech, modernizare întreprinderi (dotarea cu utilaje, instalații, echipamente de înaltă 
tehnologie, automatizare proces producție), încurajare parteneriate cu universități din municipiile poli 
regionali principali cu potențial transnațional (filiale), modernizare campusuri universitare, modernizare și 
dotare secții spitale. 

Municipiul Sibiu este inclus într-o serie de măsuri care conduc la dezvoltarea teritoriului național, județean 
și local:  

• Reducerea timpilor de călătorie pe teritoriul României prin completarea segmentului TEN-T rutier 
București – Pitești – Sibiu – Timișoara și ramura sudică Timișoara – Drobeta Turnu Severin – Calafat 
– Craiova - București, care traversează inclusiv teritoriul municipiului Sibiu; 

• Având în vedere prevederile pachetului legislativ “Cer Unic European”, care stabilesc un Bloc 
Funcțional de Spațiu Aerian între România și Republica Bulgaria (DANUBE FAB), în care cele două 
state au responsabilitatea de a furniza servicii de trafic aerian, inclusiv aeroportul din municipiul 
Sibiu este în poziția de a își asuma îmbunătățirea capacității de trafic, a siguranței zborurilor, 
precum și a eficienței serviciilor de navigație aeriană furnizate în cele două state prin 
implementarea, printre altele, a unor facilități care să permită utilizarea unor traiecte de zbor 
optimizate care să nu mai țină seama de actualele frontiere naționale, cu rezultate pozitive și în 
ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de combustibil, 
implicit minimizarea impactului aviației asupra mediului; 

• Intervenții în dezvoltarea și diversificarea infrastructurii de transport (conectivitate crescută 
pentru a susține procesele de dezvoltare) în dreptunghiul format din cele 4 municipii Cluj, Alba, 
Târgu Mureș, dar și Sibiu; 

• Conform modelului gravitațional elaborat în cadrul Raportului Băncii Mondiale Orașe Competitive 
- Remodelarea geografiei economice a României, este necesară o conexiune între Brașov și Sibiu 
pentru întărirea sinergiilor puternice dintre cele două orașe; 

• Consolidarea legăturilor de transport dintre Sibiu și orașele, respectiv comunele din jurul acestuia; 

• Înființarea de trasee de cale ferată ușoară care să lege centrul orașului de aeroport și de localitățile 
din zonele polarizate, inclusiv cu utilizarea infrastructurii feroviare existente sau a tehnologiei 
monoșină/monorail; 
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• Realizarea de variante de ocolire pentru Sibiu (varianta sud); 

• Extinderea pistelor de biciclete care să facă legătura între centrul urban și zona de influență urbană, 
inclusiv înființarea de stații de închiriere și dotarea autobuzelor cu suporturi de biciclete; 

• Înființarea de trasee expres de transport în comun ecologic între oraș și aeroport; 

• Reabilitarea structurală și creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, inclusiv 
promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru alimentarea acestora; 

• Realizarea de PUZ zone protejate pentru centrul istoric; 

• Realizarea operațiunilor de restaurare și reabilitare a patrimoniului urban construit (monumente 
și ansambluri de arhitectură, arheologice, etc.); 

• Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente a spitalului județean de urgență; 

• Construcția, extinderea și reabilitarea campusurilor școlare din mediul urban, cu precădere la 
nivelul unităților de învățământ liceal cu peste 1.000 de elevi; 

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea campusurilor universitare, cu prioritate în 
centrele universitare cu peste 5.000 de studenți în sistemul public; 

• Construcția, reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale, inclusiv în parteneriat public-privat; 

• Achiziționarea de mijloace ecologice de transport în comun; 

• Construcția de centre de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile prioritare de cercetare 
dezvoltare și de specializare inteligentă de la nivel național. 

 

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL (PATN) | Este descris 5  ca suportul dezvoltării 
complexe si durabile, inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuția specifică a țării 
noastre la dezvoltarea spațiului european și premisa înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale 
europene. Planul de Amenajare a Teritoriului Național are caracter director și fundamentează programele 
strategice sectoriale pe termen mediu și lung și determină dimensiunile, sensul și prioritățile dezvoltării în 
cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerințelor europene. 

SECȚIUNEA I – REȚELE DE TRANSPORT – sunt propuse următoarele intervenții de modernizare/extindere 
a infrastructurii locale pentru o conectivitate ridicată a teritoriului: 

• Autostrada Nădlac – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Pitești – București – Lehliu – Fetești 
– Cernavodă – Constanța; 

• Autostrada Sibiu – Făgăraș – Brașov – Ploiești – București; 

• Drumul expres sau cu 4 benzi Sibiu – Mediaș – Sighișoara – Odorheiu Secuiesc – Miercurea Ciuc; 

• Reabilitarea liniei de cale ferată convențională, cu viteza până la 160km/h pe traseul existent 
Vințu de Jos – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Vâlcele – Pitești – București; 

• Lucrări de modernizare în cadrul aeroportului Sibiu; 

SECȚIUNEA A II-A – APA – se identifică următoarele proiecte: majorarea capacității de compensare, 
înmagazinare, reabilitarea rețelei de distribuție, extinderea rețelei de canalizare, extinderea stației de 
epurare, completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică). 

 

5 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, PATN 
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SECȚIUNEA A III–A – ZONE PROTEJATE – identifică următoarele rezervații și monumente ale naturii, clădiri 
civile urbane, ansambluri urbane, muzeu etnografic în aer liber, biserici și ansambluri mănăstirești: Parcul 
Natural Dumbrava Sibiului, Turnul Sfatului, Casa Thomas Altenberger, Casa Johann Lula formând Ansamblul 
vechii primării, Palatul Brukenthal, ansamblul urban fortificat, Muzeul Civilizației Populare Tradiționale, 
Biserica Evanghelică Sfânta Maria. 

SECȚIUNEA A V–A – ZONE DE RISC NATURAL – Riscurile naturale reprezintă o amenințare importantă 
pentru municipiul Sibiu, existând suprafețe expuse riscurilor de inundație și riscului seismic. 

Printre unitățile administrativ teritoriale identificate ca fiind amplasate în zone pentru care intensitatea 
seismică (echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României) este 
minimum VII (exprimată în grade MSK) se regăsește și municipiul Sibiu. În ceea ce privește inundațiile, 
municipiul Sibiu se încadrează la categoria UAT-urilor cu risc de inundații pe cursuri de apă. 

 

MASTERPLANUL GENERAL DE TRANSPORT (MPGT) este un document strategic care vizează dezvoltarea 
infrastructurii de transport la nivel național, urmărind nevoile de dezvoltare ale României, precum și 
direcțiile și obiectivele trasate de Uniunea Europeană în ceea ce privește transportul. MPGT se încadrează 
în orizontul de timp 2014-2030, conturând intervenții cu orizont 2020, cât și baza pentru intervențiile post 
2020 și se concentrează pe următoarele teme generale și obiective strategice: 

• Eficiență economică – sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește operațiunile de 
transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui să 
depășească costurile; 

• Sustenabilitate – acest concept include sustenabilitatea financiară, economică și de mediu. 
Modurile de transport așa numite durabile – feroviar, transport cu autobuzul și transport naval – 
care sunt mai eficiente energetic și cu un grad mai scăzut de emisii trebuie dezvoltate în mod 
prioritar; 

• Siguranța – investițiile în transporturi ar trebui să producă un sistem de transport mai sigur; 

• Impactul asupra mediului – sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ asupra 
mediului; 

• Dezvoltarea economică – sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să permită 
dezvoltarea economică atât la nivel național, cât și la nivel regional. Investițiile în transporturi 
trebuie, de asemenea, să favorizeze echitatea față de cetățenii României; 

• Finanțarea - există un deficit substanțial de finanțare a transporturilor în România. La nivelul 
proiectelor, disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor Structurale (FC, FEDR, 
Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) vor afecta oportunitatea implementării acestora dar și 
prioritizarea lor. Programul general va trebui să se încadreze în limita unor estimări realiste a 
fondurilor naționale și internaționale disponibile pe perioada planificată 6. 

MPGT prezintă 5 coridoare-cheie la nivel național, definite pe baza legăturilor între principalele regiuni de 
dezvoltare, poli de creștere economică și centre industriale. Totodată, acestea urmăresc conectarea 
principalelor puncte de trecere a frontierei cu rețeaua TEN-T (Core și Comprehensive). 

În ceea ce privește municipiul Sibiu, acest document vizează ca proiecte foarte importante următoarele: 

 

6 Ministerul Transporturilor, Master Plan General de Transport al României, 2015  
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• Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe Coridorul București-Vest (București – Sibiu); 

• Realizarea tronsoanelor de autostradă: Sibiu-Pitești, Sibiu-Brașov; 

• Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar de călători pe ruta București – Sibiu via 
Pitești și Râmnicu Vâlcea. 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 2021-2027 7 | Prezintă o viziune generală 
pentru anul 2027, urmărindu-se ca la nivelul acestui an „forța de muncă să fie ocupată sustenabil și 
înzestrată cu competențe necesare pentru a face față schimbărilor tehnologice, digitale și tendințelor 
globale - piața muncii va asigura o competitivitate durabilă și cu sisteme de protecție socială flexibile 
adaptate și adecvate” 8. Obiectivul general al strategiei este de a crește nivelul de ocupare prin măsuri de 
activare a persoanelor inactive apte de muncă, a șomerilor, în special a celor de lungă durată, a tinerilor, 
inclusiv NEETs, prin asigurarea unor tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenți, prin 
dezvoltarea resurselor umane, prin stimularea culturii și a inițiativei antreprenoriale și prin stimularea 
creării de noi oportunități și locuri de muncă, fiind susținut de următoarele obiective specifice: 

• Integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile; 

• Creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs); 

• Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în vederea creării unui mediu care 
să conducă la crearea unei piețe a muncii flexibile, funcționale și reziliente; 

• Consolidarea sistemului de formare profesională a adulților pentru o mai bună conectare 
la cerințele pieței muncii. 

 

STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND 
MINORITĂȚII ROME 2021-2027 9  | Urmărește incluziunea socio-economică a cetățenilor români 
aparținând minorității rome la un nivel similar cu cel al restului populației, obiectivul general fiind 
reprezentat de creșterea calității vieții cetățenilor români aparținând minorității rome, fundamentată pe 
cetățenie activă, incluziune socio-economică și valorizarea patrimoniului cultural rom. În acest context, 
sunt urmărite următoarele direcții strategice: 

• Consolidarea dimensiunii cetățeniei active a grupului reprezentat de cetățenii români aparținând 
minorității rome, cu accent pe cei aflați în situație de vulnerabilitate, ținând seama de diversitatea 
și particularitățile neamurilor de romi, în scopul de-a pune în valoare potențialul acestora din 
perspectiva contribuției la viața publică, socială, economică și culturală a țării; 

 

7 Este în stadiul de Proiect de Hotărâre privind aprobarea strategiei 
(http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/Proiect_SNOFM_202
1-2027.pdf) 
8 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/Proiect_SNOFM_202
1-2027.pdf 
9 Strategia este încă în stadiul de draft 
(http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/11/152nftks6zbd3vpw8_jr.pdf) 
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• Identificarea cauzelor ce conduc la vulnerabilități, astfel încât intervențiile să fie eficiente și 
complementare; 

• Includerea măsurilor propuse pentru atingerea obiectivelor specifice în strategiile sectoriale, 
respectiv în Programele Naționale existente sau propunerea de noi programe naționale cu 
adresabilitate specifică, acolo unde este cazul; 

• Împuternicirea autorităților publice locale în dezvoltarea și punerea în aplicare, în colaborare cu 
instituțiile deconcentrate și cele descentralizate, a măsurilor distincte de incluziune socială a 
romilor în strategiile de dezvoltare locală. 

Obiectivele specifice urmărite sunt următoarele: 

• Îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi; 

• Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la educație inclusivă de calitate; 

• Impulsionarea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței, astfel încât să se 
evite segmentarea competențelor și a oportunităților și să se permită evoluția profesională a 
acestora; 

• Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi; 

• Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome. 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 2021-2027 10 
| Vizează continuarea și dezvoltarea demersului de implementare a Convenției privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități în vederea asigurării cadrului pentru exercitarea deplină și în condiții de egalitate 
a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități. Astfel, 
sunt considerate domenii precum accesibilitatea și mobilitatea, protecția efectivă a drepturilor persoanelor 
cu dizabilități, ocuparea, protecția socială (inclusiv abilitarea/reabilitare), viața independentă și integrarea 
în comunitate (inclusiv accesul la servicii publice), educația, sănătatea și participarea politică și publică. 

 

STRATEGIA DE DIGITALIZARE A EDUCAȚIEI DIN ROMÂNIA 2021-2027 | Ministerul Educației și Cercetării a 
lansat în consultare publică, Strategia de Digitalizare a Educației din România 2021-2027- SMART-EDU. 
Pilonii pe care este construită această strategie sunt următorii: 

• Competențe digitale relevante pentru transformarea digitală; 

• Ecosistem digital de educație și formare de înaltă performanță. 

Țintele pe care strategia le propune sunt următoarele: 

• 90% din populația României să fie alfabetizată digital; 

• Formarea a 82% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani pentru meserii emergente, 
în vederea inserției cu succes pe piața muncii; 

 

10  Este în stadiul de proiect în prezent (http://andpdca.gov.ro/w/stategia-nationala-privind-drepturile-
persoanelor-cu-dizabilitati-2021-2027-proiect/) 
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• Dotarea tuturor unităților de învățământ din România cu infrastructură și resurse tehnologice 
adaptate schimbărilor permanente. 

Așadar, SMART EDU urmărește:  

•  Un sistem de educație flexibil, digitalizat, adaptabil, de calitate, capabil să răspundă provocărilor 
și să genereze schimbarea;  

•  Cetățeni activi, bine integrați pe piața muncii din perspectiva utilizării tehnologiilor digitale;  

•  Creștere economică sustenabilă, bazată pe meserii ale viitorului;  

•  Oportunități de dezvoltare digitală în domeniul educației și formării profesionale pentru o 
societate digitală și o economie verde;  

•  Consolidarea rezilienței și predictibilitatea funcțională a sistemului de educație în era digitală. 

Strategia mai prevede, de asemenea, următoarele aspecte: 

• Revizuirea programei pentru învățământul secunda; 

• Dezvoltarea de programe pentru alfabetizarea digitală a copiilor cu dizabilități; 

• Dezvoltarea de stagii de practică pentru studenți și realizarea de programe de formare pentru 
părinți care să le permită acestora să-și susțină elevii nu numai în învățarea online ci și în achiziția 
de competențe digitale; 

• Dezvoltarea competențelor digitale permanente prin centre comunitare și care să pună la 
dispoziția comunității resursele și consilierea pentru dezvoltarea competențelor digitale; 

• Stimularea IMM-urilor pentru desfășurarea de programe de formare a personalului propriu pentru 
dobândirea competențelor digitale prin vouchere care să asigure accesul la acest tip de programe; 

• Infrastructură și resurse tehnologice pentru toate unitățile de învățământ; 

• Resurse educaționale deschise, operaționalizarea bibliotecii școlare virtuale care să pună la 
dispoziția elevilor și a cadrelor didactice resursele necesare desfășurării procesului de educație, 
crearea de clase virtuale, etc; 

• Conexiune la internet pentru toate unitățile de învățământ din România; 

• Conexiune 4G pentru elevii din toată țara care provin din comunități dezavantajate, cu posibilitatea 
oferirii de vouchere; 

• Crearea de spații comunitare cu acces gratuit la internet în special în comunitățile vulnerabile; 

• Securitatea cibernetică și siguranța datelor. 

 

STRATEGIA PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NAȚIONAL 2016-2022 | Aceasta stabilește prioritățile și 
direcțiile de acțiune pentru planificarea culturală de la nivel național din perioada 2016-2022, urmărind o 
dezvoltare culturală echilibrată, durabilă și inteligentă, care să fie în beneficiul societății și a tuturor 
actorilor implicați. Documentul se bazează pe 5 axe prioritare, fiecare cuprinzând obiective și direcții de 
acțiune specifice, după cum se poate observa în tabelul de mai jos: 
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TABEL 2 - OBIECTIVELE STRATEGIEI PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NAȚIONAL RELEVANTE ÎN 
CONTEXTUL PROIECTULUI 

AXA PRIORITARĂ OBIECTIV GENERAL DIRECȚIE DE ACȚIUNE 

Economia creativă Dezvoltarea antreprenoriatului în SCC - 

Valorificarea avantajelor competitive 
ale SCC pentru dezvoltare 

- 

Creșterea activității comerciale externe 
a operatorilor români din SCC 

- 

Acces la cultură și 
diversitatea expresiilor 
culturale 

Dezvoltarea publicului pentru cultură Susținerea diversificării categoriilor de 
public al instituțiilor de cultură 

Impulsionarea creșterii consumului 
cultural 

O mai bună înțelegere a obiectivelor 
comune domeniilor culturii și educației 
– educație prin și pentru cultură 

Dezvoltarea creativității contemporane - 

Creșterea vitalității formelor culturale 
specifice minorităților naționale și ale 
noilor grupuri etnice de pe teritoriul 
României 

- 

Amplificarea intervențiilor culturale 
pentru grupurile vulnerabile 

- 

Capacitatea sectoarelor 
culturale și creative 

Îmbunătățirea serviciului public în 
domeniul culturii 

Sprijinirea performanței administrației 
și a instituțiilor publice de cultură 

Promovarea integrității în sectorul 
cultural public 

Încurajarea guvernării participative prin 
informarea și implicarea operatorilor 
culturali 

Extinderea și modernizarea 
infrastructurii culturale 

- 

Debirocratizarea și actualizarea 
cadrului de reglementare și a practicilor 
de finanțare a SCC 

- 

Îmbunătățirea statutului socio-
profesional și a condiției creatorului 

- 

Creșterea rolului TIC în cultură - 

Dezvoltarea competențelor 
practicienilor culturali și a atractivității 
SCC ca arie ocupațională pentru 
alegerea unei profesii 

- 

Sursa: Strategia pentru Cultură și Patrimoniu Național  
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1.3. CONTEXT STRATEGIC REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

La nivel regional, este necesar de menționat PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (PDR) CENTRU 2021-
2027, principalul document de planificare și programare al Regiunii Centru pentru următoarea perioadă de 
programare. Strategia de dezvoltare aferentă PDR urmărește o viziune pe termen mediu și lung, dorindu-
se ca: „Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o economie 
competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a 
resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean”.  

Aceasta este conturată de obiectivul general de atingere un nivel de convergență economică la nivel 
regional de 70% față de media Uniunii Europene, precum și de principalele domenii strategice de 
dezvoltare, respectiv de prioritățile:  

• Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă: 

o Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea implementării 
principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel microregional; 

o Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional; dezvoltarea 
infrastructurii de internet, în mod special a infrastructurii de bandă largă; 

o Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori importanți 
în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe cunoaștere; 

• Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare: 

o Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă; 

o Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea 
clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică; 

o Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică 
inteligentă; 

o Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sectorului regional de CDI; 

• Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate: 

o Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a serviciilor 
și accesului la educație la toate nivelurile; 

o Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii; 

o Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; 

o Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și îmbunătățirea 
serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate; 

• Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice: 

o Creșterea calității mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea Centru; 

o Creșterea eficienței utilizării energiei și a altor resurse materiale; 

o Protejarea și conservarea biodiversității regional; 

o Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale; 

• Turism și patrimoniu cultural: 

o Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, 
valorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear; 
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o Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și 
îmbunătățirea serviciilor specifice; 

o Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și integrarea 
activităților turistice; 

o Asigurarea forței calificate de muncă în turism; 

• Dezvoltarea rurală, agricultură și silvicultură: 

o Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a 
fermierilor; 

o Susținerea activităților agricole în zonele montane; 

o Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional; 

o Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile 
rurale; 

o Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale; 

o Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare. 

 
STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ 2021-2027 REGIUNEA CENTRU (în momentul elaborării 
prezentului document strategic, strategia era în curs de elaborare) | Strategia va furniza un cadru coerent 
pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, bazată pe conceptul de specializare inteligentă. Strategia propune 
următoarea viziune de dezvoltare: “Regiunea Centru își consolidează și valorifică potențialul de inovare, 
adoptă modificările de paradigmă tehnologică și industrială și fructifică inteligent și sustenabil specificul 
regional.” 

Obiectivele identificate în cadrul strategiei sunt:  

• Susținerea creării de cunoaștere și inovării în sectoarele de excelență regionale; 

• Modernizarea industrială a sectoarelor de excelență regionale; 

• Integrarea în fluxurile de cunoaștere regionale, europene și globale; 

• Inovare pentru comunități sustenabile; 

• Susținerea digitalizării economiei și societății. 

 
La nivel județean, relevantă pentru dezvoltarea municipiului Sibiu, a fost în perioada anterioară anului 2020 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI SIBIU 2012-2020. Aceasta prezintă un obiectiv general ce 
vizează dezvoltarea durabilă a județului, care să ducă la creșterea nivelului de trai al populației, și se 
bazează pe obiectivele propuse în cadrul Strategiei Europa 2020 (creștere inteligentă, creștere durabilă și 
creștere favorabilă incluziunii). Strategia de dezvoltare județeană pentru perioada 2021-2027 era în curs 
de actualizare la data elaborării analizei contextului strategic (2021).  

 

1.4. CONTEXT STRATEGIC LOCAL 

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI SIBIU 2015-2023 | 
Viziunea de dezvoltare a municipiului (Sibiu 2023 - lider regional ancorat în valorile europene ale secolului 
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XXI) are în vedere să se ghideze după „un set de patru principii care se susțin reciproc și reprezintă punctul 
de pornire în elaborarea viziunii de dezvoltare și a obiectivelor strategice și sectoriale.” Acestea sunt: 
asumarea poziției de lider regional, Oraș al culturii – Oraș al culturilor, Bună guvernanță și cetățenie activă, 
respectiv Dezvoltare durabilă și integrată. 

În cadrul SIDU sunt definite obiective strategice, în corelare cu obiectivele sectoriale aferente, după cum 
urmează: 

• OBIECTIVUL STRATEGIC 1 - Din poziția de lider regional, Sibiul susține dezvoltarea economică a 
zonei de sud a Transilvaniei: 

o Industriile noi, cu valoare adăugată ridicată au un impact direct asupra structurii mediului 
economic; 

o Mediul cultural și natural catalizează exploatarea potențialului turistic local și regional; 

o Zona metropolitană a orașului se dezvoltă în baza unei planificări spațiale echilibrate; 

• OBIECTIVUL STRATEGIC 2 -Calitatea ridicată a vieții din oraș atrage un capital uman competitiv: 

o Disparitățile centru-periferie sunt reduse prin lucrări de viabilizare a cartierele rezidențiale; 

o Procesul de formare a generațiilor viitoare este susținut de un nivel ridicat de competență 
profesională și o infrastructura educațională modernă; 

o Calitatea serviciilor medicale este susținută de un nivel ridicat de competență profesională 
și de o infrastructură modernă; 

o Extinderea rețelei de spații verzi și a infrastructurii de agrement diversifică oferta de 
petrecere a timpului liber; 

o Emisiile de CO2 sunt diminuate prin implementarea sistematică a unor măsuri sustenabile 
de mobilitate urbană; 

o Gestionarea eficientă a dezvoltării urbane contribuie în mod direct la protecția mediului; 

• OBIECTIVUL STRATEGIC 3 - Buna guvernanță stimulează implicarea activă a comunității: 

o Calitatea ridicată a serviciilor publice locale este susținută de un model de administrație 
transparent și eficient; 

o Comunitatea răspunde pro-activ la provocările cu care se confruntă. 

Proiectele de dezvoltare propuse se încadrează în următoarele domenii și categorii: 

• Conectivitate/Dezvoltare urbană; 

• Mobilitate urbană; 

• Demografie; 

• Guvernanță și administrație locală; 

• Economie; 

• Educație; 

• Cultură; 

• Locuințe/Spațiu public; 
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• Petrecerea timpului liber; 

• Servicii comunitare de utilitate publică/Infrastructură rutieră; 

• Infrastructura medicală; 

• Servicii sociale; 

• Mediu și schimbări climatice. 

 

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ MUNICIPIULUI SIBIU | preia principalele priorități și 
direcții de la nivel european și urmărește îndeplinirea Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, 
transpusă în legislația națională prin OG nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la 
consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Astfel, planul propune următoarele măsuri pentru 
a fi atinse în intervalul 2014-2020: 

• Clădiri municipale: 

o Realizarea auditului energetic pentru clădirile municipale și etichetarea lor energetică; 

o Implementarea unui sistem de management energetic al clădirilor proprii; 

o Reabilitarea termică a clădirilor municipale; 

o Modernizarea instalațiilor de iluminat interior utilizând echipamente eficiente energetic; 

o Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde și energiei electrice la 
clădiri publice; 

• Clădiri din sectorul rezidențial: 

o Reabilitarea termică a blocurilor; 

o Modernizarea instalațiilor de iluminat interior utilizând echipamente eficiente energetic; 

o Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde la casele individuale; 

o Aplicarea programului național ,,Casa Verde”; 

o Promovarea etichetării energetice a clădirilor existente; 

• Clădiri din sectorul servicii: 

o Realizarea auditului energetic pentru clădirile din sectorul servicii și etichetarea lor 
energetică; 

o Implementarea unui sistem de contorizare inteligentă a energiei electrice și termice, a apei 
a gazelor naturale; 

o Reabilitarea termică a clădirilor din sectorul servicii; 

o Modernizarea instalațiilor de iluminat interior utilizând echipamente eficiente energetic; 

o Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde și energiei electrice la 
clădiri din sectorul servicii; 

• Echipamente/instalații pentru iluminat public: 

o Instalarea unor sisteme de iluminat independente energetic (panouri fotovoltaice); 



 

 

 
www.poca.ro 

 
43 

 

o Modernizarea și eficientizarea iluminatului public existent; 

• Echipamente/instalații pentru sectorul Apă-Canal: 

o Reabilitarea Sistemului de alimentare cu apă a Sibiului (captare, aducțiune, distribuție, 
contorizare apă); 

o Reabilitare sistem de canalizare (stații de pompare, rețea de canalizare etc.); 

• Parcul Auto municipal: 

o Achiziționarea de mijloace de transport noi cu consumuri reduse; 

• Transportul Public: 

o Modernizarea parcului auto și a managementului; 

• Transportul Privat și Comercial: 

o Reabilitări ale rețelelor de străzi și drumuri urbane care să contribuie la fluidizarea 
traficului; 

o Realizarea de parcări în zone centrale și în cartiere conform precizărilor din PUG; 

o Extinderea pistelor de biciclete în conformitate cu precizările din PUG; 

o Realizarea infrastructurii necesare pentru utilizarea vehiculelor electrice, electro - 
bicicletele, segways; 

• Producerea locală de căldură și energie electrică: 

o Modernizarea centralei de cogenerare existentă transformând-o în centrală de cogenerare 
de înaltă eficiență; 

• Planificarea teritoriului: 

o Împădurirea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea municipiului; 

o Realizarea unui raport optim între suprafețele construite și zonele verzi; 

o Realizarea planului de mobilitate durabilă; 

o Emiterea de autorizații de construire pentru documentațiile de execuție a clădirilor noi care 
respecta cerințele Directivei EcoDesign și performanțele energetice conform legislației în 
vigoare; 

o Emiterea de certificate de performanță energetică pentru clădirile supuse unor contracte 
de vânzare-cumpărare. 
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2. ANALIZA DE IMPACT PRIVIND MĂSURILE 
ÎNTREPRINSE ÎN PERIOADA DE REFERINȚĂ A 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ANTERIOARĂ 

Această secțiune urmărește monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului 
Sibiu 2015-2021 și se bazează pe metodologia de monitorizare prezentată în cadrul acesteia11. Astfel, este luat 
în considerare gradul de implementare al proiectelor propuse în portofoliul aferent SIDU 2015-2021. Scopul 
acestei analize este acela de a contura o imagine de ansamblu asupra intervențiilor de dezvoltare a 
municipiului implementate în perioada de referință și identificarea priorităților ce pot fi preluate în 
următoarea perioadă de programare, respectiv actualizarea SIDU pentru perioada post 2020. 

În continuare, pornind de la lista de proiecte aferentă SIDU Sibiu 2015-2021 care propune o serie de intervenții 
sectoriale, distribuite pe obiectivele strategice, este prezentată situația acestora din perspectiva stadiului de 
implementare, fiind posibilă identificarea situației din prezent. Aceste aspecte fac referire la intervenții ce intră 
exclusiv în responsabilitatea Primăriei Municipiului Sibiu. 

TABEL 3 - CENTRALIZAREA PROIECTELOR PROPUSE PRIN SIDU 2015-2021 PE OBIECTIVE, BUGETE ȘI STADIU 
DE IMPLEMENTARE 

OBIECTIVE STRATEGICE/BUGETE AFERENTE 
PROIECTE 
REALIZATE 

(FINALIZATE) 

PROIECTE ÎN CURS 
DE IMPLEMENTARE 

12 

PROIECTE 
NEREALIZATE 

O1. DIN POZIȚIA DE LIDER REGIONAL, SIBIUL 
SUSȚINE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ZONEI 
DE SUD A TRANSILVANIEI 

4 5 4 

Buget total aferent proiectelor (lei) 102.495.720,00 648.617.471,00 39.294.500,00 

Buget total aferent proiectelor (euro) 22.823.488,02 144.432.500,00 8.750.000,00 

BUGET TOTAL PE OBIECTIV (lei/euro) 790.407.691,00 lei / 176.005.988,00 euro 

O2.  CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ATRAGE UN 
CAPITAL UMAN COMPETITIV 13 

33  73 34 

Buget total aferent proiectelor (lei) 366.141.763,00 2.374.595.214,00 180.680.343,00 

Buget total aferent proiectelor (euro) 81.531.516,90 528.768.863,90 40.233.442,40 

BUGET TOTAL PE OBIECTIV (lei/euro) 2.921.417.319,00 lei / 650.533.828,93 euro 

 

11 Situația descrisă se  
12 Inclusiv cele realizate parțial 
13 Se remarcă proiecte asociate acestui obiectiv strategic pentru care nu există informații cu privire la valoarea 
lor (dintre acestea, 1 este realizat, 3 în curs de implementare/realizate parțial și 5 nerealizate) 
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OBIECTIVE STRATEGICE/BUGETE AFERENTE 
PROIECTE 
REALIZATE 

(FINALIZATE) 

PROIECTE ÎN CURS 
DE IMPLEMENTARE 

12 

PROIECTE 
NEREALIZATE 

O3. BUNA GUVERNANȚĂ STIMULEAZĂ 
IMPLICAREA ACTIVĂ A COMUNITĂȚII 

2 3 1 

Buget total aferent proiectelor (lei) 7.634.360,00 4.000.172,00 89.816,00 

Buget total aferent proiectelor (euro) 1.700.000,00 400.000,00 20.000,00 

BUGET TOTAL PE OBIECTIV (lei/euro) 11.724,348,00 lei / 2.120.000,00 euro 

Sursa: SIDU 2015-2021, informații furnizate de Primăria Municipiului Sibiu, prelucrare proprie 

Așadar, se observă faptul că obiectivele prioritare pentru perioada 2015-2021 au fost: 

• Din perspectiva numărului de proiecte demarate (sau chiar finalizate) – O2. CREȘTEREA CALITĂȚII 
VIEȚII ATRAGE UN CAPITAL UMAN COMPETITIV – 106 proiecte demarate și finalizate din cele 140 în 
total asociate obiectivului strategic; 

• Din perspectiva bugetului alocat pentru proiectele demarate și cele finalizate din bugetul total cumulat 
pe obiectiv – O3. BUNA GUVERNANȚĂ STIMULEAZĂ IMPLICAREA ACTIVĂ A COMUNITĂȚII – 
aproximativ 99%. 

Cu toate acestea, inclusiv obiectivul O1. DIN POZIȚIA DE LIDER REGIONAL, SIBIUL SUSȚINE DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ A ZONEI DE SUD A TRANSILVANIEI înregistrează o performanță satisfăcătoare mai ales din 
perspectiva ponderii bugetului alocat din totalul pe obiectiv (aproximativ 95%).  

Investițiile realizate și/sau demarate din cadrul celor trei obiective au vizat în principal următoarele: 

• O1. DIN POZIȚIA DE LIDER REGIONAL, SIBIUL SUSȚINE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ZONEI DE SUD A 

TRANSILVANIEI  - exploatarea potențialului turistic regional și local, viabilizarea Centrului Economic 

Est, dezvoltarea Zonei Industriale Vest, realizarea unor conexiuni rutiere; 

• O2. CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ATRAGE UN CAPITAL UMAN COMPETITIV – viabilizarea cartierelor 

rezidențiale, lucrări de reabilitare/modernizare/extindere a rețelei de creșe și grădinițe, de școli și a 

unor unități din învățământul liceal și profesional, dezvoltarea infrastructurii sociale, 

modernizarea/reabilitarea unor unități sanitare publice, extinderea rețelei de spații verzi și a 

infrastructurii de agrement, intervenții punctuale asociate încurajării deplasărilor nemotorizate, 

creșterea accesibilității, atractivității și eficienței sistemului de transport public urban, Optimizarea 

modului de gestionare a sistemului de parcare, inițiative de creștere a capacității de gestionare a 

mobilității la nivelul administrației publice locale, campanii de informare a cetățenilor cu privire la 

mobilitatea urbană, creșterea eficienței energetice a fondului construit, modernizare sistemelor de 

iluminat public în diferite zone din municipiu, implementarea sistemului de management integrat al 

deșeurilor; 

• O3. BUNA GUVERNANȚĂ STIMULEAZĂ IMPLICAREA ACTIVĂ A COMUNITĂȚII – promovarea unui model 

al administrației transparent și eficient, inițiative civice. 

Structura obiectivelor strategice și sectoriale, conform strategiei anterioare, este prezentată în continuare: 
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TABEL 4 - OBIECTIVELE STRATEGICE ȘI SECTORIALE DIN CADRUL STRATEGIEI ANTERIOARE 

OBIECTIV STRATEGIC OBIECTIVE SECTORIALE 

O1. DIN POZIȚIA DE LIDER REGIONAL, 
SIBIUL SUSȚINE DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ A ZONEI DE SUD A 
TRANSILVANIEI 

O1.1. INDUSTRIILE NOI, CU VALOARE ADĂUGATĂ RIDICATĂ, AU UN 
IMPACT DIRECT ASUPRA STRUCTURII MEDIULUI ECONOMIC 

O1.2. MEDIUL CULTURAL ȘI NATURAL CATALIZEAZĂ EXPLOATAREA 
POTENȚIALULUI TURISTIC REGIONAL ȘI LOCAL 

O1.3. ZONA METROPOLITANĂ A ORAȘULUI SE DEZVOLTĂ ÎN BAZA UNEI 
PLANIFICĂRI SPAȚIALE ECHILIBRATE 

O2. CALITATEA RIDICATĂ A VIEȚII DIN 
ORAȘ ATRAGE UN CAPITAL UMAN 
COMPETITIV 

O2.1. DISPARITĂȚILE CENTRU-PERIFERIE SUNT REDUSE PRIN LUCRĂRI DE 
VIABILIZARE A CARTIERELOR REZIDENȚIALE 

O2.2. PROCESUL DE FORMARE A GENERAȚIILOR VIITOARE ESTE 
SUSȚINUT DE UN NIVEL RIDICAT DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ ȘI O 
INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ MODERNĂ 

O2.3. SERVICIILE MEDICALE ȘI SOCIALE DE CALITATE SUNT SUSȚINUTE DE 
O INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ 

O2.4. EXTINDEREA REȚELEI DE SPAȚII VERZI ȘI A INFRASTRUCTURII DE 
AGREMENT CONTRIBUIE LA FORMAREA UNEI OFERTE CALITATIVE DE 
PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

O2.5. EMISIILE DE CO2 SUNT DIMINUATE PRIN IMPLEMENTAREA 
SISTEMATICĂ A UNOR MĂSURI SUSTENABILE DE MOBILITATE URBANĂ 

O2.6. GESTIONAREA EFICIENTĂ A DEZVOLTĂRII URBANE CONTRIBUIE ÎN 
MOD DIRECT LA PROTECȚIA MEDIULUI 

O3. BUNA GUVERNANȚĂ STIMULEAZĂ 
IMPLICAREA ACTIVĂ A COMUNITĂȚII 

O3.1. CALITATEA RIDICATĂ A SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ESTE 
SUSȚINUTĂ UN MODEL DE ADMINISTRAȚIE TRANSPARENT ȘI EFICIENT 

O3.2. COMUNITATEA RĂSPUNDE PRO-ACTIV LA PROVOCĂRILE CU CARE 
SE CONFRUNTĂ 

Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015-2021 
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Toate proiectele finalizate sau în curs de implementare sunt prezentate în tabelul următor: 

TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Viabilizare Centru Economic Est (iluminat public, 
extinderea rețelei de căi rutiere) 

O1.1. 33.681.000 7.500.000 În derulare prin proiecte individuale 

Continuarea procesului de dezvoltare a Zonei Industriale 
Vest prin viabilizarea teritoriului de nord-vest (asigurare 

infrastructură rutieră și tehnico-edilitară) 
O1.1. 224.540.000 50.000.000 În derulare prin proiecte individuale 

Teatrul Național - Centru cultural multifuncțional O1.2. 359.264.000 80.000.000 Studiu de prefezabilitate 

Dezvoltarea / crearea de noi spații de cultură O1.2. 13.472.400 3.000.000 Realizat 

Reabilitarea turnurilor de apărare din Orașul de Jos și 
includerea acestora în circuitul turistic (Tunurile Pielarilor 

și Pulberăriei) 
O1.2. 3.143.560 700.000 SF 

Restaurarea turnurilor de apărare de pe strada Cetății în 
vederea creșterii atractivității turistice (Turnurile Olarilor, 

Dulgherilor și Archebuzierilor) 
O1.2. 4.041.720 900.000 Realizat 

Sibiu  - Capitală Europeană Gastronomică în 2019 O1.2. 8.981.600 2.000.000 Realizat 

Agenda Culturală O1.2. 76.000.000 16.923.488 Realizat 
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Realizarea de conexiuni rutiere între rețeaua rutieră a 
Municipiului Sibiu și cea a comunei Șelimbăr și a orașului 

Cisnădie 
O1.3. 27.988.911 6.232.500 Realizat parțial 

Modernizarea rețelei de străzi de pământ O2.1. 117.586.063 18.620.000 Realizat 

Continuarea reabilitării / modernizării pachetelor de străzi 
din cartierele Gușterița, Lazaret și Reșița 

O2.1. 47.100.000 10.488.109 În implementare 

Continuarea reabilitării / modernizării pachetelor de străzi 
din cartierele Țiglari, Tineretului, Veterani, Terezian 

O2.1. 25.500.000 5.678.276 În implementare 

Continuarea reabilitării / modernizării pachetelor de străzi 
din cartierele Ștrand și Turnișor 

O2.1. 13.700.000 3.050.681 În implementare 

Continuarea reabilitării / modernizării pachetelor de străzi 
din cartierele Calea Dumbrăvii, Calea Poplăcii, Trei Stejari 

și în Zona Gării 
O2.1. 19.200.000 4.275.407 În implementare 

Reabilitarea infrastructurii rutiere din Păltiniș O2.1. 11.500.000 2.560.791 În implementare 

Realizarea de străzi noi, în zonele de restructurare urbană O2.1. 169.913.909 37.836.000 Realizat parțial 

Accesibilizare si viabilizare edilitara zona – zona cartier 
Turnișor - Câmpușor 

O2.1. 69.980 15.582,97 În implementare 
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Extinderea rețelei de străzi (străpungeri) O2.1. 511.951 114.000 PUZ 

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii O2.1. 21.423.913 1.500.000 În implementare 

Construcția de poduri peste bariere naturale și antropice 
(râu) 

O2.1. 26.360.996 5.870.000 În implementare 

Expertize tehnice pentru toate lucrările de artă cu poduri, 
existente 

O2.1. 1.122.700 250.000 În implementare 

Reabilitarea podului peste râul Cibin / Șoseaua Alba Iulia O2.1. 6.736.200 1.500.000 În achiziție de lucrări 

Reabilitarea unui pod peste bariere naturale (podul de 
piatră peste Cibin din dreptul Străzii Gladiolelor) 

O2.1. 4.365.058 972.000 PT în realizare 

Reabilitarea principalelor arterelor rutiere din oraș 
(Bulevardul General Vasile Milea, Strada Malului, Strada 
Râului, Strada Cibinului, Strada Metalurgiștilor, Șoseaua 

Alba Iulia) 

O2.1. 22.454.000 5.000.000 Realizat parțial 

Modernizarea infrastructurii și a spațiilor publice din 
cartierele Hipodrom I (Dioda) și Hipodrom II 

O2.1. 21.307.291 4.744.654 Realizat 

Modernizarea infrastructurii și a spațiilor publice din 
cartierele Ștrand, Valea Aurie, Broscărie și Turnișor 

O2.1. 89.816.000 20.000.000 În implementare 

Modernizarea infrastructurii și a spațiilor publice din 
cartierul Hipodrom III și Hipodrom IV 

O2.1. 9.952.655 2.216.232 În implementare 
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Modernizarea infrastructurii și a spațiilor publice din alte 
cartiere de locuințe colective ale orașului 

O2.1. 22.454.000 5.000.000 SF 

Parcări rezidențiale (reducerea parcării pe carosabil prin 
crearea de parcări multi-etajate / parcări rezidențiale) 

O2.1. 136.792.446 30.460.596.33 În implementare 

ProSigur Sibiu O2.1. 44.009.840 9.800.000 Realizat 

Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Scolii 
Gimnaziale nr.1 Sibiu 

O2.2. 4.062.580 904.645 În implementare 

Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței 
cu program prelungit nr. 36 Sibiu 

O2.2. 3.032.010 675.160 În implementare 

Construcție grădiniță nouă cu program prelungit cu 10 
grupe în cartierul Reșița O2.2. - - SF realizat 

Construcție grădiniță nouă cu program prelungit cu 10 
grupe / nr. 19, în cartierul Terezian 

O2.2. - - Realizare PT 

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale 
destinată creșelor și grădinițelor 

O2.2. - - În implementare 

Extindere funcțională prin mansardare corp nou Școala 
Gimnazială Regina Maria 

O2.2. 3.475.544.32 773.925.42 Realizat 

Extindere corp școală la Școala Gimnazială I.L. Caragiale O2.2. 12.510.746 2.785.861.31 În implementare 
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Extindere corp scoala si construire sală de sport la Școala 
Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu 

O2.2. 8.097.610 180.315.33 În implementare 

Extindere corp scoala și construire Sală de sport la Scoala 
Gimnaziala Regele Ferdinand 

O2.2. 11.768.693 2.620.622.82 În implementare 

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale și 
sportive destinată ciclului gimnazial 

O2.2. - - În implementare 

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta 

 
O2.2. 6.738.897.58 1.500.600.70 În implementare 

Reabilitare și extindere Cămin din str. Oituz nr.31 Sibiu în 
vederea mutării Liceului de Artă 

O2.2. 25.136.681 6.000.000 În implementare 

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale și 
sportive destinată unităților de învățământ liceal, 

profesional și dual 
O2.2. - - În implementare 

Modernizarea Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu O2.3. 21.400.077 2.000.000 În implementare 

Construirea și dotarea unui nou Spital Județean de 
Urgență 

O2.3. 538.896.000 120.000.000 Autorizare 
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Modernizarea si extinderea serviciilor pentru persoanele 
fără adăpost ‐  Turnișor 

O2.3. 5.838.040 1.300.000 Licitație proiectare și execuție 

Creare spații pentru activități culturale/ 
educaționale/recreative pentru comunitățile defavorizate 

O2.3. 
7.444.088 

 
1.657.630.71 În implementare 

Complex de agrement si sport  (Aquapark) O2.4. 76.343.600 17.000.000 PUZ 

Reabilitarea și modernizare Baia Populară O2.4. 12.683.030 2.824.225 Realizat 

Extindere, etajarea și reamenajare a Casei de Cultură a 
Municipiului Sibiu 

O2.4. 5.388.960 1.200.000 Realizat 

Amenajarea spații de agrement și recreere O2.4. 
33.288.145.69 

 
7.412.520.20 Realizat parțial 

Extinderea rețelei de locuri de joacă, cu dotări adecvate 
copiilor de vârste diferite 

O2.4. 8.981.600 2.000.000 Realizat 

Modernizarea stadionului municipal Sibiu O2.4. 

Etapa 1   
4.810.941,41 

Etapa 2 
159.438.527,64 

36.574.656,87 În implementare 

Amenajarea terenului secundar al Stadionului Municipal 
Sibiu (terenuri de sport, zone recreative, de agrement și 

spațiu educativ) 
O2.4. 11.590.441 52.050.354 Realizat 

Amenajare Skatepark O2.4. 5.192.446 1.156.241 Realizat 
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Agenda Sportivă O2.4. 44.908.000 10.000.000 Realizat 

Amenajarea unor terenuri sportive în curțile instituțiilor 
de învățământ pre-universitar. 

O2.4. 3.000.000 668.032 Realizat 

Creare traseu pietonal și pentru bicicliști în lungul Râului 
Cibin, adiacent albiei 

O2.4. 56.459.580 4.240.000 
În implementare - etapa 1 (intre Sos. Alba 

Iulia - si Șos. de centură) 

Reamenajarea Parcului din Cartierul Ștrand O2.4. 2.577.930 574.047 Realizat 

Registrul parcurilor și zonelor verzi O2.4. 4.490.800 1.000.000 În implementare 

Amenajare zonă de agrement Lacul lui Binder O2.4. 11.590.441 2.580.930 În implementare 

Amenajarea Parcului Sub Arini O2.4. 8.981.600 2.000.000 SF în curs 

Amenajarea spațiilor adiacente căii ferate prin dotarea cu 
diverse funcțiuni destinate petrecerii timpului liber 

(grădini urbane, spații de promenada) 
O2.4. 1.000.000 222.677 În implementare 

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

54 
 

TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Amenajarea parcurilor și a scuarurilor din oraș O2.4. 8.981.600 2.000.000 În implementare 

Reconversia unor terenuri din oraș, în vederea creșterii 
suprafeței de spații verzi 

O2.4. 13.472.400 3.000.000 În implementare 

Intervenții pentru reorganizarea unor străzi și piațete 
urbane cu prioritate pentru pietoni, în perimetrul zonei 

istorice 
O2.5. 33.534.600 7.467.400 În implementare 

Crearea unui coridor favorabil deplasării nemotorizate 
pentru a face legătura între zona de sud-vest cu funcțiuni 

de interes general, zona istorica pietonizată și gară 
O2.5. 8.981.600 2.000.000 În implementare 

Serviciu de închiriere biciclete în regim self-service (bike-
sharing ) 

O2.5. 13.417.880 1.800.000 În implementare 

Extinderea infrastructurii pentru deplasarea cu bicicleta în 
condiții de siguranță 

O2.5. 12.619.148 2.810.000 În implementare 

Introducerea transportului ecologic de capacitate mică în 
zona centrală O2.5. 11.450.950 2.000.000 Realizat 

Achiziționarea de autobuze electrice și ecologice pentru 
îmbunătățirea și modernizarea transportului public de 

călători 
O2.5. 98.091.231 21.842.707,53 În implementare 

Modernizarea stațiilor de transport public O2.5. 198.493.360 44.200.000 În implementare 
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Creșterea eficienței transportului public prin 
modernizarea Sistemului Automat de Taxare, completarea 
Sistemului de Management al Flotei și crearea Sistemului 

de Informare Dinamică a Călătorilor în vehicule și stații 

O2.5. 4.782.702 1.065.000 În implementare 

Facilități de alimentare pentru autobuze electrice / hibride O2.5. 8.981.600 2.000.000 În implementare 

Reorganizarea programului de transport (trasee, 
frecvențe, etc.) 

O2.5. 11.855.712 2.640.000 Realizat 

Crearea de benzi dedicate pentru transportul public cu 
autobuze, corelată cu proiectele de modernizare / 

realizare de infrastructuri stradale și pentru transport cu 
bicicleta 

O2.5. 224.540 50.000 În implementare 

Efiecientizarea sistemului de operare a transportului 
public 

O2.5. 673.620 150.000 În implementare 

Introducerea transportului ecologic de mare capacitate cu 
autobuze pentru îmbunătățirea conectivității zonei 

industriale vest cu zona sud 
O2.5. 89.816 20.000 În implementare 

Introducerea transportului electric în Sibiu - tren urban O2.5. 53.283.342 11.865.000 Studiu de trafic 

Instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice sau 
hibride (mașini, biciclete, autobuze de capacitate mică) 

O2.5. 72.661.144 16.180.000 SF 

Politică de impozitare locală care să încurajeze achiziția de 
vehicule electrice O2.5. 449.080 100.000 Realizat 

http://www.poca.ro/
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Sistem de management de trafic O2.5. 23.576.700 5.250.000 SF 

Puncte intermodale la limita zonei centrale, dotate cu 
parcări supraterane, multietajate sau subterane (cu sistem 

de informare) 
O2.5. 191.308.080 42.600.000 În implementare 

Reevaluarea tarifelor de parcare și utilizarea fondurilor 
obținute pentru gestionarea și îmbunătățirea sistemului 

de parcare 
O2.5. 224.540 50.000 Realizat 

Implementarea / introducerea zonelor de parcare de 
scurtă durată 

O2.5. 449.080 100.000 Realizat 

Urmărirea aplicării legislației în domeniul gestionării 
sistemului de parcare 

O2.5. 44.908 10.000 Realizat 

Sistem de parcare utilizând telefonul mobil O2.5. 224.540 50.000 Realizat 

Implementarea unei politici de parcare turistică, corelată 
cu programe de încurajare a utilizării transportului public 

în scop turistic 
O2.5. 224.540 50.000 Realizat 

Implementarea unei politici de parcare rezidențială, 
bazată pe definirea de zone cu acces restricționat și plată 

diferențiată 
O2.5. 89.816 20.000 În implementare 

Proiect pilot privind măsuri de implementare pentru 
staționarea de scurtă durată în zona spațiilor de interes 

public 
O2.5. 134.724 30.000 În implementare 

http://www.poca.ro/
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Reorganizarea instituțională la nivelul municipalității în 
vederea întăririi capacității de implementare a 

componentelor de mobilitate urbană 
O2.5. 89.816 20.000 În implementare 

Instituirea de reglementări privind programul de 
aprovizionare al magazinelor, organizarea aprovizionării în 

ferestre de timp pe durata nopții 

 

O2.5. 449.080 100.000 Realizat 

Proiect privind implementarea de planuri de mobilitate ce 
vizează deplasarea de la/spre serviciu pentru companiile 
din Zona Industrială Vest, pentru evitarea aglomerării la 

orele de vârf 

O2.5. 449.080 100.000 În implementare 

Realizarea de campanii de educație rutieră și privind 
staționarea, parcarea și deplasarea cu bicicleta sau pe jos 

O2.5. 1.010.430 225.000 În implementare 

Campanii de conștientizare a conceptului de car sharing / 
bike sharing (utilizarea vehiculelor partajat, reducând 

necesitatea de proprietate) 
O2.5. 224.540 50.000 În implementare 

Campanii de comunicare și marketing dedicate promovării 
mobilității durabile (transport nemotorizat și transport 
public) și schimbării comportamentului de călătorie al 

locuitorilor 

O2.5. 5.388.960 1.200.000 În implementare 

Reabilitare Școala Gimnazială nr.1 Sibiu în vederea 
îmbunătățirii eficienței energetice 

O2.6. 7.982.816 1.777.593 Realizat 

Reabilitare Școala Gimnazială nr.21 Sibiu în vederea 
îmbunătățirii eficienței energetice 

O2.6. 7.459.259 1.661.009 Realizat 

http://www.poca.ro/
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Reabilitare Școala Gimnazială Radu Selejan Sibiu în 
vederea îmbunătățirii eficienței energetice 

O2.6. 7.284.711 1.622.141 Realizat 

Reabilitare Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu în 
vederea îmbunătățirii eficienței energetice 

O2.6. 7.545.167 1.680.139 Realizat 

Reabilitarea clădirilor de locuințe colective, în vederea 
creșterii eficienței energetice. 

O2.6. 2.173.256 483.935 În implementare 

Reabilitare corp C al Colegiului Economic O2.6. 4.500.000 1.002.048,63 În achiziție execuție 

Modernizarea sistemului de iluminat public în parcuri O2.6. 2.000.000 445.354,95 Realizat 

Iluminat public eco-eficient pe Bulevardul Vasile Milea, 
Bulevardul Corneliu Coposu, Șoseaua Alba - Iulia și Calea 

Dumbrăvii (tronson bvd.V. Milea - bvd. M. Viteazu) 
O2.6. 1.000.000 222.677,50 Realizat 

Realizare infrastructură metropolitană în Municipiul Sibiu 
pe Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Vasile Milea, 

Calea Dumbrăvii și Șoseaua Alba - Iulia, în cadrul 
proiectului Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă 

O2.6. 11.547.600 2.571.390 Realizat 

Amenajare platforme gunoi menajer O2.6. 5.558.000 1.237.641 Realizat 

Implementarea de sisteme informatizate de management 
si monitorizare a diverselor servicii publice 

O3.1 3.102.012 200.000 În implementare 

Elaborarea unui set materiale, proceduri și standarde 
pentru o comunicare eficientă 

O3.1. 449.080 100.000 Realizat 

http://www.poca.ro/
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TITLU PROIECT/MĂSURĂ/PROGRAM OBIECTIV 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 
VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 
STADIU DE IMPLEMENTARE 

Reorganizarea modului de funcționare a Centrului de 
Informații Cetățeni și optimizarea circuitului intern al 

documentelor 
O3.1. 1.347.240 300.000 Realizat 

Platforme de acțiune civică O3.2. 898.160 200.000 În implementare 

Agenda Comunității O3.2. 5.838.040 1.300.000 Realizat 

TOTAL 3.506.331.530,59 780.781.048,05 

Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015-2021

http://www.poca.ro/
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În ultimii ani, bugetul local al Sibiului a înregistrat creșteri considerabile, astfel că primăria a reușit să 
desfășoare proiecte de anvergură, ceea ce dovedește capacitatea autorității locale de a acoperi cheltuieli 
mari din fonduri proprii 14. Astfel, pe baza informațiilor oferite de Primăria Municipiului Sibiu cu privire la 
stadiul implementării proiectelor propuse prin strategia anterioară, dar și a valorilor estimate ale acestora, 
se poate remarca faptul că, în ceea ce privește proiectele realizate și cele care se află în implementare, 
acestea sunt finanțate în cea mai mare parte din bugetul local și din alte surse (precum BERD, EEA Grants, 
parteneriate public-private etc). Totuși, se observă că în cadrul perioadei anterioare de programare, 
primăria a accesat inclusiv fonduri prin POR, cu scopul de a implementa un număr cât mai mare de proiecte. 
Rezultatul este unul mulțumitor, astfel că un număr foarte mare de proiecte care se aflau în 
responsabilitatea Primăriei Municipiului Sibiu au fost demarate și unele chiar finalizate. 

Bugetul total estimat al tuturor proiectelor propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020 (atât cele realizate, cât și cele aflate în implementare) a fost de aproximativ 370 de 
milioane de lei. Această sumă reprezintă aproximativ 10% din bugetul total al celor trei obiective strategice 
propuse în cadrul strategiei anterioare (proiecte implementate și în curs de implementare). 

Dintre proiectele aflate în curs de implementare, următoarele au primit finanțare prin intermediul POR 
2014-2020 15 16:  

• Proiecte care se regăsesc în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului 
Sibiu 2015-2021: 

o Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu; 

o Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin; 

o Sistem automat de închiriere biciclete în regim self-service - Sibiu BikeCity; 

o Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1; 

o Construcție nouă cu destinația creșă în incinta grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu; 

o Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independența; 

o Extindere corp școală la Școala Gimnazială I. L. Caragiale Sibiu; 

o Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu; 

o Extindere corp școală și sală de sport la Școala Gimnazială Regele Ferdinand; 

o Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice – 
conform informațiilor oferite de Primăria Municipiului Sibiu, acest proiect a fost deja 
realizat; 

o Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței 
energetice – conform informațiilor oferite de Primăria Municipiului Sibiu, acest proiect a 
fost deja realizat; 

• Alte proiecte: 

 

14 Municipiul Sibiu prezintă una dintre cele mai ridicate rate a veniturilor proprii (incluzând cotele din 
impozitul pe venit) prin comparație cu celelalte municipii reședință de județ din toată țara 
15 https://www.inforegio.ro/ro/implementare/lista-proiectelor-
finantate?fbclid=IwAR1__l9C5td9niWtuKXfjSa08BxZm5M1d-8lnoPuk-oP2W_0LkWSF1Wwzdc 
16 Valoarea totală a acestora se ridică la aproximativ 355 de milioane RON 



 

 
www.poca.ro 

 
61 

 

o Reabilitarea termică - blocuri de locuințe din municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței 
energetice; 

o Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu; 

o Linia verde de transport public a municipiului Sibiu; 

o Modernizarea transportului public din municipiul Sibiu; 

o Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrală și 
parcul Sub Arini; 

o Crearea unui parc în zona cartierului Tilișca; 

o Crearea unui centru multifuncțional în zona străzii Oțelarilor, destinat comunităților 
marginalizate; 

o Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu; 

o Creștere capacitate medicină de urgență pediatrică în spațiile existente. 

Situația distribuirii bugetelor pentru realizarea proiectelor propuse prin strategia anterioară, pornind de la 
valorile transmise de către Primăria Municipiului Sibiu, a celor menționate în cadrul listelor proiectelor 
contractate prin POR 2014-2020 17, dar și a analizei proprii detaliate în cadrul capitolului de Capacitate 
Administrativă, este prezentată în continuare: 

FIGURA 2 - DISTRIBUIREA BUGETELOR DUPĂ SURSE DE FINANȚARE 18 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

Așadar, se observă faptul că cheltuielile raportate cu proiecte FEN sunt destul de reduse în contextul 
Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, așa încât valoarea care trebuie acoperită este alocată atât din 
surse proprii ale primăriei, cât și din alte surse de finanțare. Cu scopul de a contura un ordin de mărime 
orientativ, venitul total mediu al Primăriei Municipiului Sibiu din ultimii 5 ani (perioada 2016-2020) a fost 

 

17 Până la data de 30.06.2021 
18 * informații furnizate de Primăria Municipiului Sibiu / ** informații preluate din cadrul listelor proiectelor 
contractate prin POR 2014-2020 
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de aproximativ 416.700.000 lei pe an, iar cheltuielile de aproximativ 394.500.000 lei. Astfel, deși bugetul 
rezultat pentru realizarea de proiecte, din suma rămasă cu potențial de a fi alocată, este considerabil mai 
mic prin comparație cu alte primării de municipii reședință de județ, au fost necesare în consecință 
demersuri susținute pentru obținerea de finanțări de amploare și din alte surse. În continuare, pentru 
perioada 2021-2023, municipiul își propune investiții de capital consistente finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, care vor fi extrem de importante mai ales în contextul implementării proiectelor 
nerealizate încă, acestea însumând o valoare totală de peste 220.000.000 lei. 

Pornind de la concluziile identificate anterior, se observă faptul că municipiul Sibiu reprezintă un exemplu 
la nivel național din perspectiva dezvoltării din ultimii ani. Cu toate acestea, se conturează o serie de paliere 
de intervenție care pot reprezenta baza de dezvoltare continuă pentru următoarea perioadă. Astfel, luând 
în considerare inclusiv ariile de intervenție unde încă nu au fost demarate proiecte din cele propuse în 
cadrul strategiei anterioare, dar și elementele de potențial care pot fi valorificate în continuare, eforturile 
administrației publice locale se îndreaptă către 19: 

• Dezvoltarea unei infrastructuri de educație moderne, cu accent pe învățământul preuniversitar 
(liceal și profesional); 

• Dezvoltarea învățământului dual și a noilor industrii; 

• Dezvoltarea rețelei de spații verzi la nivelul întregului oraș; 

• Dezvoltarea ofertei de petrecere a timpului liber; 

• Dezvoltarea accesibilizării spațiilor publice; 

• Managementul parcărilor (reorganizarea parcărilor la stradă în parcări multietajate); 

• Sporirea conectivității municipiului cu zona periurbană; 

• Dezvoltarea infrastructurii sociale și cea de sănătate; 

• Eficientizarea sistemelor de iluminat public; 

• Valorificarea continuă a potențialului cultural, Sibiul reprezentând una dintre cele mai importante 
destinații culturale din țară; 

• Încurajarea deplasărilor nemotorizate; 

• Promovarea transportului electric; 

• Încurajarea locuitorilor în vederea adoptării unui mod de viață responsabil cu impact cât mai redus 
asupra mediului înconjurător; 

• Dezvoltarea unei comunități proactive și implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. 

Așadar, municipiul Sibiu prezintă toate premisele necesare pentru o dezvoltare sustenabilă, beneficiază de 
o multitudine de avantaje competitive și are capacitatea de a își planifica evoluția cu responsabilitate față 
de generațiile viitoare, în contextul unei dezvoltări urbane integrate și a conceptului smart city. 

Sibiul va reuși prin intermediul unei abordări integrate să își consolideze în continuare în următorii ani 
propria identitate prin promovarea caracteristicilor locale, să promoveze un mediu economic dinamic, să 
asigure un echilibru între interesele socio-economice și impactul acestora asupra mediului, să promoveze 

 

19 Având în vedere inclusiv repere menționate în cadrul Ghidului de Dezvoltare a Municipiului Sibiu 2014-
2024 
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vitalitatea culturală și creativă, să își mențină rolul de pol urban de importantă regională (chiar de lider în 
Regiunea de Dezvoltare Centru) dar și cel de centru economic și cultural deosebit de important de la nivel 
național, respectiv să asigure o bună guvernare la nivel local. 
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3. STUDIEREA ZONEI URBANE FUNCȚIONALE 
ȘI STABILIREA ARIEI DE INFLUENȚĂ CARE VA 
FACE OBIECTUL ANALIZEI 

3.1. INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE 

Prezenta secțiune urmărește definirea zonei de studiu a Strategiei Integrate de Dezvoltare (SIDU) a 
municipiului Sibiu, prin identificarea principalelor relații de interdependență între municipiu și unitățile 
administrativ-teritoriale din vecinătate. Scopul acestui demers este de a analiza relațiile existente, precum 
și potențialul de dezvoltare a unor noi astfel de relații, în vederea conturării unor acțiuni de cooperare între 
UAT-uri la nivel periurban / metropolitan. Pentru asta, au fost luate în considerare principalele tendințe și 
abordări de la nivel global, european și național orientate către gestionarea integrată a teritoriilor 
complexe, ce prezintă atât o serie de elemente de potențial, cât și o serie de provocări comune. 

Modul de dezvoltare al sistemelor teritoriale a fost de-a lungul timpului unul dintre subiectele principale 
abordate la nivel global și european, evidențiindu-se nevoia cooperări pe diferite niveluri teritoriale în 
vederea soluționării unor probleme comune, utilizării mai eficiente a resurselor, precum și pentru a face 
față competitivității regăsite la nivelul zonelor similare, fie pe plan local, fie pe plan internațional. Un astfel 
de concept este cel de zone funcționale ce fac referire la teritorii „care funcționează ca un sistem unitar 
din punct de vedere politic și/sau social și/sau economic”, „unde se regăsesc caracteristici comune și relații 
de interdependență ce determină coezivitate și le deosebesc față de alte teritorii” 20. În cadrul acestor zone 
sunt cuprinse și zonele urbane funcționale (ZUF), acestea fiind definite drept „reprezentarea spațială a 
relației bidirecționale dintre un centru urban și teritoriul său adiacent, bazată pe relații și fluxuri socio-
economice care includ navetismul (privit ca relația dintre oferta de locuri de muncă și forța de muncă 
disponibilă în teritoriu) sau oportunități legate de educație și oferta serviciilor (publice sau private) 21. 

În același timp, este necesară diferențierea dintre multipli termeni existenți în cadrul proceselor de definire 
a cooperării dintre teritorii, precum zonă urbană funcțională, zonă metropolitană sau zonă periurbană. 
Astfel, primele două concepte sunt orientate cu precădere către analiza navetismului și a fluxurilor de 
persoane, precum și schimburile economice. În plus, zonele periurbane presupun și analiza tendințelor și 
modului de utilizare a terenului, în vedere identificării mixității funcționale din zona de influență imediată 
a centrelor urbane. De asemenea, în cele mai multe dintre cazuri, zonele urbane funcționale au rolul de 
analiză și cercetare în scopul fundamentării politicilor publice, pe când zonele metropolitane sunt o 
asociere voluntară a unităților administrativ-teritoriale, în vederea gestionării și planificării dezvoltării 
teritoriului, iar zonele periurbane devin relevante în cadrul activităților de proiectare și planificare spațială.  

 

20 MDRAP, 2017. Zonele funcționale în statele membre ale Consiliului Europei. Studiu pregătitor pentru a 
XVII-a sesiune a Conferinței Consiliului Europei a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului 
(CEMAT)  
21 Ibidem 
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La nivelul municipiului Sibiu și al teritoriului învecinat sunt deja prezente o serie de delimitări ce vizează 
asocierea mai multor UAT-uri, acestea fiind după cum urmează 22: 

• ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI SIBIU | Zona Metropolitană Sibiu este alcătuită dintr- o 
serie de UAT-uri asociate voluntar în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Zona 
Metropolitană Sibiu (A.D.I. Z.M.S.), respectiv Șura Mare, Șura Mică, Șelimbăr și Roșia, precum și 
UAT-uri asociate în cadrul Zonei Metropolitane Sibiu prin Hotărârea 23/15.05.2020 emisă de 
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu, respectiv Sibiu, Avrig, Cisnădie, Ocna Sibiului, 
Săliște, Tălmaciu, Cristian, Gura Râului, Orlat, Poplaca, Rășinari, Roșia, Șelimbăr, Șura Mare, Șura 
Mică, Sadu, Râu Sadului, Loamneș, Slimnic, Vurpăr, Racovița, Turnu Roșu și Boița; 

• ZONA PERIURBANĂ A MUNICIPIULUI SIBIU | Zona periurbană a fost definită și constituită prin 
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal (PATZ) Periurban al Municipiului Sibiu în anul 2005 și 
cuprindea UAT-urile Sibiu, Cisnădie, Șura Mică, Cristian, Poplaca, Rășinari, Șelimbăr, Șura Mare. 
Ulterior, au fost incluse și o serie de UAT-uri adiționale, respectiv Râu Sadului, Tălmaciu, Sadu, 
Orlat, Avrig, Săliște, Roșia, Ocna Sibiului, Slimnic și Gura Râului; 

• ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ | ADI „Asociația de Apă Sibiu”, înființată la nivelul 
anului 2007, ce cuprinde UAT-uri din județele Sibiu (Sibiu, Avrig, Ocna Sibiului, Cisnădie, Șura Mică, 
Sadu, Poiana Sibiului, Păuca, Șura Mare, Loamneș, Vurpăr, Luduș, Apoldu de Jos, Rășinari, Roșia, 
Jina, Slimnic, Marpod, Tilișca, Săliște) și Brașov (Beclean, Voila, Lisa, Mândra, Recea, Hârseni) și ADI 
Eco Sibiu din care fac parte toate UAT-urile județului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu.  

Acestora li se adaugă și Zona Urbană Funcțională a municipiului Sibiu, delimitată în cadrul studiului Băncii 
Mondiale privind Orașe Magnet. Migrație și navetism în România 23. Astfel, Zona Urbană Funcțională Sibiu 
este alcătuită din 33 de unități administrative, localizate pe teritoriul județelor Sibiu și Vâlcea, după cum 
urmează: 

• Municipiul reședință de județ Sibiu; 

• Orașele Avrig, Cisnădie, Ocna Sibiului, Săliște și Tălmaciu; 

• Comunele Alțina, Apoldu de Jos, Axente Sever, Boița, Cristian, Gura Râului, Loamneș, Marpod, 
Mihăileni, Nocrich, Orlat, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racoviță, Rășinari, Râu Sadului, Roșia, Sadu, 
Șeica mare, Șelimbăr, Slimnic, Șura Mare, Șura Mică, Turnu Roșu și Vurpăr din județul Sibiu; 

• Comunele Boișoara și Câineni din județul Vâlcea.  

În acest context, pentru delimitarea zonei de studiu a strategiei și, implicit, pentru identificarea legăturilor 
funcționale urban-rural din zona urbană funcțională a municipiului Sibiu, prezenta analiza va pleca de la 
delimitarea zonei urbane funcționale a municipiului Sibiu prezentată anterior și se va baza pe o serie de 
indicatori relevanți din domenii cheie atât pentru conturarea legăturilor între localități, cât și pentru 
dezvoltarea cooperării teritoriale a UAT-urilor. Astfel, sunt vizate structura socio-demografică și serviciile 
publice, profilul spațial și urbanismul, economia și turismul, precum și mobilitatea și transporturile. 

 

 

 

22 Primăria Municipiului Sibiu, PUG Sibiu – Studiu de fundamentare privind relațiile periurbane în teritoriu, 
2021 
23 Banca Mondială, ORAȘE-MAGNET: Migrație și navetism în România, 2017 
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FIGURA 3 - DOMENII CHEIE ȘI ASPECTE ABORDATE ÎN ANALIZA LEGĂTURILOR TERITORIALE ÎN ZUF SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

3.2. DELIMITAREA ZONEI DE STUDIU 

Pentru evidențierea relațiilor de interdependență dintre mediile urban și rural, un prim aspect relevant 
este cel care vizează ACCESIBILITATEA. Accesibilitatea centrului polarizator, în cazul de față municipiul 
Sibiu, este dată pe de o parte de infrastructura de transport existentă în teritoriu, iar pe de altă parte de 
oferta de servicii de transport. Astfel, zona urbană funcțională Sibiu este caracterizat de o accesibilitate 
relativ ridicată raportată la municipiul Sibiu, izocrona de 30 de minute atingând și localități din a doua și a 
treia coroană de localități, în special în lungul principalelor căi de comunicație precum coridorul European 
4, drumul E68/E81 (drumul național DN1), DN 7 sau DN 14. Totodată, toate localitățile din zona urbană 
funcțională Sibiu pot fi accesate pe cale rutieră într-un interval de maxim 60 de minute, această izocronă 
depășind limita zonei urbane funcționale, delimitată conform studiului Băncii Mondiale. UAT-urile cu cea 
mai ridicată accesibilitate sunt Cisnădie, Cristian, Poplaca, Rășinari, Roșia, Șelimbăr, Șura Mare și Șura Mică, 
acestea fiind accesibile într-un interval de maxim 20 de minute din municipiul Sibiu.  

Din punct de vedere al accesibilității pe cale feroviară, doar 19 dintre cele 33 de UAT-uri din zona urbană 
funcțională Sibiu (incluzând municipiul Sibiu) sunt deservite de rețeaua feroviară, acestea fiind concentrate 
în lungul magistralei CF 200 și a liniilor secundare 204 și 208. Municipiul Sibiu este singurul nod feroviar de 
pe teritoriul zonei urbane funcționale 24, acesta beneficiind de 4 stații de cale ferată, respectiv Gara Sibiu, 
Halta Sibiu, Atelier Zona H și Turnișor. UAT-urile Alțina, Voișoara, Boița, Câineni, Gura Râului, Loamneș, 
Marpod, Mihăileni, Nocrich, Poplaca, Rășinari, Râu Sadului, Șura Mare și Vurpăr nu au acces direct la 
rețeaua feroviară, fiind necesară deplasarea către unul dintre UAT-urile învecinate ce dispun de astfel de 
infrastructură. Distanțele feroviare către municipiul Sibiu sunt cuprinse între 15 minute și 1h și 30 de 
minute, cele mai scăzute durate regăsindu-se în legăturile către localitățile din prima și a doua coroană de 
localități din jurul municipiului (ex. Șelimbăr, Cristian, Tălmaciu).  

Așa cum a fost menționat și anterior, accesibilitatea reprezintă un factor important în analiza legăturilor în 
teritoriu, aceasta facilitând accesul populației la o gamă largă de servicii și dotări cuprinse, în general, în 
marile centre urbane și, totodată, asigură deplasarea facilă a populației în teritoriu. Astfel, accesibilitatea 
se află în strânsă legătură și cu NAVETISMUL potențial, marcat de ponderea salariaților ce au locul de 
muncă și domiciliul în localități diferite, fiind astfel necesare deplasări zilnice pentru realizarea activităților 
de muncă. Analizând navetismul la nivelul județului Sibiu, se remarcă faptul că ponderea populației care 

 

24 CFR, Harta Generală a Rețelei CFR, 2021 
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lucrează în municipiul Sibiu scade odată cu scăderea accesibilității. De asemenea, fluxurile de navetiști sunt 
influențate de distribuția zonelor industrial-logistice la nivelul municipiului Sibiu, acestea concentrând un 
bazin de forță de muncă ridicat și, totodată, determinând axele de dezvoltare economică ce se extind și în 
UAT-urile limitrofe. Astfel, principalele zone de acest tip din municipiul Sibiu sunt Zona industrială Viile 
Sibiului (nord), Zona industrială est (sud-est), Zona industrială Gușterița (est) și Zona industrială Vest (vest).   

Cele mai ridicate valori ale navetismului potențial se regăsesc în cadrul primei coroane de localități din jurul 
municipiului Sibiu, cu precădere în zonele de vest și de sud ale acestuia, fiind evidențiate UAT-urile Cristian, 
Ocna Sibiului, Poplaca, Rășinari, Șelimbăr, Șura Mare și Șura Mică ca având între 40 și 60% din salariați cu 
un loc de muncă în municipiul Sibiu. Acestora li se adaugă și UAT-ul Slimnic, acesta aflându-se în a doua 
coroană de localități, dar înregistrând valori similare (40-60%).  

Totodată, analizând principalele fluxuri de trafic din județ, se remarcă faptul că municipiul Sibiu colectează 
cea mai mare parte din fluxurile totale ce intră pe teritoriul zonei urbane funcționale, respectiv circa 87% 
din total 25. Fluxurile sunt orientate pe direcțiile est-vest și nord-sud, cu precădere către municipiul Sibiu. 
Cele mai ridicate sunt înregistrate pe autostrada A1 și drumurile E81, E68 și DN14, acestea înregistrând 
valori de peste 5.000 de vehicule zilnic. 

 

25 Recensământul de trafic, 2015 
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FIGURA 4 - IZOCRONE DE ACCESIBILITATE FAȚĂ DE MUNICIPIUL SIBIU ÎN ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ, 
NUMĂR MINUTE 

 

Sursa: https://classic-maps.openrouteservice.org 

https://classic-maps.openrouteservice.org/
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FIGURA 5 - NAVETISM POTENȚIAL 26 ÎN ZUF SIBIU, 2011, % 

 

Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011 

 

26 Navetismul potențial reprezintă ponderea salariaților (%) din total salariați, ce au locul de muncă în 
municipiul Sibiu și domiciliul în una dintre unitățile administrativ-teritoriale din zona urbană funcțională 
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FIGURA 6 - FLUXURILE DE TRAFIC DIN ZUF SIBIU, 2015, NUMĂR VEHICULE 

 

Sursa: Recensământul de trafic, 2015 

În înțelegerea și analiza sistemului de transport și mobilitate de la nivelul unui teritoriu, este relevantă și 
dezvoltarea zonelor construite, tendințele de dezvoltare, în special în zonele suburbane, fiind un factor 
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direct de influență asupra infrastructurii de transport existente, punând o presiune adițională pe aceasta. 
În acest context, conturarea cât mai clară a profilului spațial a teritoriului și identificarea zonelor de 
expansiune sunt necesare nu numai pentru dezvoltarea coerentă a teritoriului, dar și pentru asigurarea 
unei bune funcționări a sistemului de transport în zona de influență a centrului urban.  

Astfel, în ceea ce privește DEZVOLTAREA TERITORIALĂ la nivelul zonei urbane funcționale Sibiu, se remarcă 
o tendință în ultimii ani, de apariție a noilor dezvoltări în proximitatea orașelor Sibiu și Avrig, cu precădere 
în UAT-urile Șelimbăr, Cisnădie, Șura Mică, Cristian, Poplaca, Râul Sadului și Racovița. 
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FIGURA 7 - EXPANSIUNEA ZONELOR CONSTRUITE ÎN ZUF SIBIU, 2014-2020 

 

Sursa: ANCPI 

În ceea ce privește intensitatea utilizării terenului 27, se remarcă faptul că cea mai ridicată intensitate se 
regăsește la nivelul municipiului Sibiu, acesta înregistrând o valoare de 23,9%. Valori ridicate se regăsesc și 

 

27 Intensitatea utilizării terenului reprezintă ponderea pe care suprafață ocupată cu construcții și căi de 
comunicații o are din suprafața totală a UAT-ului 
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în cazul UAT-urilor Șelimbăr, Avrig, Cristian, Șura Mică, Ocna Sibiului și Apoldu de Jos, acestea având o 
intensitate cuprinsă între 5 și 10%. La polul opus se regăsesc UAT-urile Râu Sadului și Boița, ce înregistrează 
valori mai mici de 1%. Este de menționat faptul că aceste UAT-uri se află în lungul principalelor căi de 
comunicație rutieră din zona urbană funcțională, fiind deservite inclusiv de autostrada A1, aspect ce 
reprezintă un element favorabil dezvoltării mai accentuate la nivelul localităților traversate. Astfel, 
expansiunea zonelor construite contribuite în mod direct la o intensitate mai ridicată a utilizării terenului.  

În ultimii ani, o contribuție semnificativă la expansiunea zonelor construite au avut-o dezvoltările 
rezidențiale, evoluția numărului de locuințe fiind un alt indicator relevant în identificarea tiparelor de 
dezvoltare teritorială.  Astfel, la nivelul UAT-urilor zonei urbane funcționale Sibiu s-a înregistrat o creștere 
a numărului de locuințe în perioada 2007-2020 în majoritatea UAT-urilor din zona urbană funcțională, 
excepție făcând UAT-urile Boița și Apoldu de Jos, ce au înregistrat scăderi de 1%, respectiv 0,5% în perioada 
analizată. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în comuna Șelimbăr, la nivelul anului 2020 existând 
8.518 locuințe, cu 6.621 (349%) mai multe față de anul 2007. O creștere accentuată se remarcă și în comuna 
Cisnădie, numărul locuințelor crescând cu 21,6% în perioada analizată. Se remarcă faptul că cele două 
comune se află în imediata vecinătate a municipiului Sibiu, cele două înregistrând o dezvoltare accentuată 
a zonelor construite în ultimii 7 ani (2014-2020) ca urmare a fenomenului de suburbanizare prezent în din 
ce în ce mai multe orașe atât la nivel național, cât și pe scară globală. Astfel, se remarcă o tendință de 
extindere a zonelor rezidențiale în teritorii ce pot oferi o calitate a locuirii mai ridicată28 și care dispun de o 
bună accesibilitate către centrul urban, fiind astfel facilă deplasarea între domiciliu și posibilele destinații 
ale populației (de exemplu, loc de muncă, zone comerciale, zone de petrecere a timpului liber etc.). 

 

28 Teritoriile din mediul rural dispun de resurse mai extinse de teren, ce permit amenajarea unor locuințe 
cu o suprafață locuibilă mai extinsă, precum și facilități aferente dimensionate corespunzător (ex. locuri de 
joacă, parcări etc.), în comparație cu mediul urban unde densitatea este deja una ridicată, iar resursele de 
teren sunt limitate 
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FIGURA 8 - INTENSITATEA UTILIZĂRII TERENULUI PE UAT ÎN ZUF SIBIU, 2014, % 

 

Sursa: INS Tempo Online 
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FIGURA 9 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCUINȚE ÎN UAT-URILE DIN ZUF SIBIU, 2007-2020, % 

 

Sursa: INS Tempo Online 

Procesul de planificare integrată a unui teritoriu este marcat și de CARACTERISTICILE SOCIO-ECONOMICE 
ale acestuia, în special în raportul dintre zona de influență și centrul urban polarizator, marcat pe de o parte 
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de populația locală, iar pe de altă parte de fluxurile de persoane și de bunuri dintre așezări. Astfel, un aspect 
important în delimitarea zonei de studiu îl reprezintă evoluția populației, precum și bilanțul migrator la 
nivelul UAT-urilor componente ale zonei urbane funcționale.  

În ceea ce privește populația, în perioada 2007-2020, județul Sibiu a înregistrat o evoluția pozitivă a 
populației, tendință înregistrată într-un număr redus de județe de la nivel național. Această tendință se 
fundamentează pe evoluția pozitivă a populației din unitățile administrativ teritoriale din prima sau chiar 
din a doua coroană de localități din jurul municipiului Sibiu, remarcându-se un proces de periurbanizare 
accentuată. De asemenea, este vizibilă o concentrare a UAT-urilor cu o evoluție pozitivă a populației pe 
direcția NE-SV, o distribuție atipică luând în considerare dispunerea principalelor căi de circulație din 
teritoriu (acestea sunt orientate pe direcția nord-sud și est-vest). Cu toate acestea, distribuția este 
justificată de accentuarea procesului de periurbanizare prezent la nivelul județului, precum și de 
amplasarea celorlalte centre urbane din județ, aflate în vecinătatea municipiului Sibiu, precum orașele 
Agnita sau Mediaș, aflate în imediata vecinătate a zonei urbane funcționale Sibiu.  

Evoluția populației este direct corelată și cu bilanțul migratoriu aferent zonei analizate. Astfel, în aceeași 
perioadă 2007-2020, UAT-urile care au înregistrat cea mai ridicată creștere a populației, au înregistrat și 
cel mai ridicat bilanț migratoriu. Astfel, UAT-uri precum Șura Mică, Șura Mare, Șelimbăr și Cisnădie au 
înregistrat o valoare a bilanțului migratoriu mai ridicată de 500, cu cele mai ridicate valori fiind în Șelimbăr 
(8.563) și Cisnădie (5.454).  

În cazul municipiului Sibiu, orașului Avrig și comunele Rășinari, Râu Sadului, Racovița și Axente Sever s-a 
înregistrat un bilanț migratoriu negativ, evidențiindu-se astfel un număr mai ridicat de plecări cu domiciliul 
în comparație cu sosirile cu domiciliul în localitățile componente ale unităților administrativ-teritoriale 
vizate. Cu excepția orașului Avrig, restul UAT-urilor anterior menționate au cunoscut scăderi ale populației 
în perioada analizată, cele mai accentuate fiind în cazul comunei Râu Sadului (-10,6%). În cazul orașului 
Avrig, creșterea populației a fost una ușoară, de doar 1,1%. 
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FIGURA 10 - EVOLUȚIA POPULAȚIEI ÎN ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ SIBIU, PE UAT, 2007-2020, % 

Sursa: INS Tempo Online 
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FIGURA 11 - BILANȚUL MIGRATORIU ÎN UAT-URILE DIN ZUF SIBIU, 2007-2020, NUMĂR PERSOANE 

 

Sursa: INS Tempo Online 

În paralel cu dimensiunea socială, un aport important îl aduce și dimensiunea economică, astfel că au fost 
analizați indicatori precum numărul de salariați, cifra de afaceri sau sporul natural al întreprinderilor, ce 
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evidențiază o activitate economică mai accentuată în anumite unități administrativ teritoriale, precum și 
oportunități de dezvoltare a teritoriului și de menținere a unei atractivități ridicate atât pentru forța de 
muncă, cât și pentru locuire. Astfel, la nivelul zonei urbane funcționale, cele mai ridicate creșteri ale 
numărului de salariați (peste 60%) se înregistrează în UAT-urile Șelimbăr, Alțina, Marpod, Orlat și Turnu 
Roșu. Dintre acestea, numai comunele Șelimbăr și Orlat se află în prima, respectiv a doua coroană de 
localități din jurul municipiului Sibiu, restul UAT-urilor fiind orientate în jurul altor centre urbane precum 
Tălmaciu sau Agnita (nu se află în ZUF Sibiu). La polul opus de situează UAT-urile Șeica Mare, Mihăileni și 
Poplaca, acestea înregistrând scăderi cuprinse între 20 și 56% în perioada analizată. 
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FIGURA 12 - CREȘTEREA PROCENTUALĂ A SALARIAȚILOR LA NIVEL DE UAT ÎN INTERVALUL 2014-2019, % 

 
Sursa: INS Tempo Online 

În ceea ce privește cifra de afaceri a întreprinderilor active, cele mai ridicate creșteri în perioada 2014-2019 
s-au remarcat în UAT-urile Altina, Marpod și Ocna Sibiului, acestea înregistrând creșteri de peste 500%. 
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Cea mai scăzută creștere a fost în cazul municipiului Sibiu, acesta înregistrând o creștere de 25,1%. Este de 
menționat faptul că UAT-urile cu creșteri ridicate (peste 100%) sunt concentrate în jurul centrelor urbane 
din zona urbană funcțională (de exemplu, Șura Mare, Cristian, Turnu Roșu) sau în imediata vecinătate a 
acestora (ex. Altina, Marpod în vecinătatea orașului Agnita). Apropierea de centrele urbane, precum și 
poziționarea în jurul marilor artere de circulație reprezintă un mediu mai favorabil dezvoltării economice, 
atât din punct de vedere logistic, cât și din punct de vedere al atractivității pentru investitori și operatori 
economici.  

Acest lucru este evidențiat și de sporul natural al întreprinderilor din UAT-urile din zona urbană funcțională 
Sibiu. Astfel, la nivelul anului 2019, cel mai ridicat spor natural se înregistra în UAT-urile Mihăileni, Vurpăr, 
Poplaca, Cisnădie, Ocna Sibiului, Șelimbăr, Altina, Cristian și Tălmaciu, acestea înregistrând valori de peste 
100. O parte dintre aceste UAT-uri, precum Tălmaciu, Cristian sau Ocna Sibiului înregistrează și creșteri 
semnificative ale sporului natural în perioada 2014-2019. La polul opus se regăsesc UAT-urile Slimnic, Șeica 
Mare, Sadu, Porumbacu de Jos, Roșia, Râu Sadului, Axente Sever, Marpod și Nocrich, ce prezintă un spor 
natural al întreprinderilor negativ la nivelul anului 2019. 
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FIGURA 13 - SPORUL NATURAL AL ÎNTREPRINDERILOR ÎN UAT-URILE DIN ZUF SIBIU, 2019 

 

Sursa: eDemos 

Relevantă pentru dimensiunea economică este și distribuția teritorială a obiectivelor economice majore, 
acestea reprezentând zone ce atrag un bazin de populație mai ridicat, precum și principala forță de muncă 
din teritoriu. La nivelul zonei analizate în prezentul studiu, acestea sunt în mare parte amplasate la nivelul 
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municipiului Sibiu, localitățile învecinate dispunând punctual de comerț de proximitate și, în unele cazuri, 
de centre industriale și logistice (Șura Mică, Cristian, Șelimbăr și Cisnădie). Astfel, municipiul Sibiu 
concentrează trei zone industrial-logistice localizate în zonele de nord, de sud-est și de vest ale 
municipiului, în cadrul cărora se regăsesc Zona industrială Viile Sibiului, Zona industrială Est, Zona 
industrială Gușterița și Zona industrială Vest, ce determină totodată și axele de dezvoltare economice în 
UAT-urile limitrofe. Totodată, se poate observa că dispunerea centrelor economice a influențat și modul 
de dezvoltare a localităților limitrofe precum Șelimbăr, Cristian, Șura Mică și Cisnădie prin crearea unor 
afinități funcționale cu acestea. 
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FIGURA 14 - OBIECTIVE ECONOMICE MAJORE DE INTERES 

 

Sursa: Google Maps 

TURISMUL reprezintă o altă componentă importantă în ceea ce privește dezvoltarea economică, 
obiectivele și serviciile turistice reprezentând un element important în activitățile economice locale cu 
potențial de a atrage atât populația zonei urbane funcționale, cât și vizitatori de la nivel regional, național 
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sau chiar internațional. Sibiul, împreună cu împrejurimile sale, reprezintă una dintre cele mai vizitate zone 
turistice din România, obiectivele turistice locale generând relații teritoriale accentuate. La nivelul 
municipiului Sibiu, obiectivele turistice sunt marcate de zona centrală, nucleul de la care a pornit 
dezvoltarea așezării urbane și care este reprezentat de trei piețe principale – Piața Mare, Piața Mică și Piața 
Albert Huet, înconjurate de bijuteriile arhitecturale transilvănene precum Muzeul Brukenthal, Casa 
Albastră, Biserica Parohială Româno-Catolică sau Casa Haller. Alte resurse turistice majore sunt zona 
Mărginimii Sibiului, cu elementele de interes ridicat din zonele Săliște-Sibiel-Gura Râului, respectiv 
Cisnădie- Cisnădioara. 

Pe lângă resursele turistice antropice care se regăsesc cu precădere în municipiul Sibiu (etno-folclorice, 
istorico-arhitecturale, religioase), în cadrul zonei urbane funcționale sunt prezente și resurse turistice 
naturale ce pot varia de la peisaje montan-alpine, la forme de relief speciale. Resursele turistice majore din 
jurul municipiului Sibiu sunt peisajul submontan și montan al zonei Rășinari, factorii terapeutici de la Ocna 
Sibiului și Zona Avrigului 29.  

Proiectele de infrastructură inițiate de Ministerul Transporturilor prin Planul Investițional pentru 
Dezvoltarea Infrastructurii de Transport în perioada 2020-2030, ce vizează zona Sibiului, au ca scop 
realizarea unor linii de tren metropolitan, ce vor contribui inclusiv la deservirea obiectivelor turistice 
existente. Astfel, sunt propuse următoarele linii de tren metropolitan: 

• Avrig – Săliște, via Tălmaciu, Veștem, Șelimbăr, cartierul Vasile Aaron, Gara  Sibiu, Turnișor, 
Cristian, Orlat și Săcel; 

• Cisnădia – Ocna Sibiului, via Șelimbăr, Vasile Aaron și Gara Sibiu; 

• Traseu Mocăniță; 

• Traseu în interiorul Sibiului, via zona industrială Gușterița,  fabrica de cărămidă Wienerberger,  
Vasile Aaron, Gara Sibiu, Aeroportul Internațional Sibiu și Zona industrială Vest. 

Existența unor obiective turistice de interes major, atrage după sine și un număr ridicat de turiști și un 
consum mai ridicat al ofertei turistice locale. Astfel, în perioada 2007-2019, numărul sosirilor turistice din 
zona urbană funcțională Sibiu a crescut cu 92,3%. Cele mai accentuate creșteri s-au înregistrat în UAT-urile 
Sadu, Orlat, Gura Râului, Cisnădie și Sibiu. Este de menționat faptul că există și o serie de UAT-uri în cazul 
cărora numărul sosirilor turistice a scăzut în perioada analizată, fiind vorba despre orașul Ocna Sibiului și 
comunele Cristian, Porumbacu de Jos, Rășinari și Șelimbăr, acestea înregistrând scăderi cuprinse între 60 
și 25%. 

 

3.3. CONCLUZII 

În urma analizei indicatorilor realizată în secțiunea anterioară, se evidențiază faptul că cele mai accentuate 
legături teritoriale se conturează la nivelul primei coroane de localități din jurul municipiului Sibiu, acestea 
devenind mai reduse începând cu cea de a doua coroană de UAT-uri, ce înregistrează fie o dezvoltare mai 
redusă din punct de vedere socio-economic, fie se dezvoltă ca centre urbane de sine stătătoare, având o 
dependență mai redusă față de municipiul Sibiu.  

 

29 Masterplan pentru domeniul turismului în județul Sibiu 
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Analizând indicatorii pentru fiecare UAT din zona urbană funcțională Sibiu în parte și realizându-se o 
corelare între aceștia, au fost identificate UAT-urile cu cele mai puternice legături cu municipiul Sibiu și al 
căror potențial de dezvoltare poate fi valorificat mai eficient prin intermediul unor procese și abordări de 
cooperare la nivel teritorial. UAT-urile identificate vor face astfel parte din zona de studiu a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană Sibiu. Tabelul următor centralizează principalele concluzii și motivația 
pentru includerea UAT-urilor în zona de studiu.  

NUME UAT 
POTENȚIAL DE A FI INCLUS 

ÎN ZONA DE STUDIU A 
STRATEGIEI 

MOTIVAȚIE 

Sibiu ✓ UAT-ul este centrul urban polarizator față de care sunt create 
principalele legături de interdependență la nivelul zonei urbane 
funcționale.  

Avrig  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. Totodată, statutul acestuia de oraș face ca UAT-ul 
să se dezvolte ca un centru urban de sine stătător, care permite 
conturarea propriilor legături periurbane.  

Cisnădie ✓ UAT-ul are potențial de a fi inclus în zona de studiu, întrucât 
dispune de o accesibilitate ridicată către centrul urban, aflându-se 
în raza izocronei de accesibilitate pe cale rutieră de 20 de minute 
față de centrul urban. Totodată, UAT-ul dispune de un navetism 
potențial de peste 30%. UAT-ul a cunoscut o expansiune 
accentuată a zonelor construite, precum și printre cele mai mari 
creșteri ale numărului de locuințe, atrăgând după sine și o creștere 
de peste 20% a populației. Totodată, UAT-ul dispune și de una 
dintre cele mai ridicate valori ale bilanțului migratoriu din zona 
urbană funcțională. Nu în ultimul rând, UAT-ul dispune de o serie 
de obiective economice majore și se conturează ca una dintre 
principalele zone turistice din teritoriu.   

Ocna Sibiului  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională. Cu toate acestea, proximitatea față de municipiul 
Sibiu și valorile pozitive ale unora dintre indicatori conturează un 
viitor potențial de includere a UAT-ului în cadrul unei potențiale 
zone de cooperare teritorială.  

Săliște  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. Totodată, statutul acestuia de oraș face ca UAT-ul 
să se dezvolte ca un centru urban de sine stătător, care permite 
conturarea propriilor legături periurbane. 

Tălmaciu  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. Totodată, statutul acestuia de oraș face ca UAT-ul 
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NUME UAT 
POTENȚIAL DE A FI INCLUS 

ÎN ZONA DE STUDIU A 
STRATEGIEI 

MOTIVAȚIE 

să se dezvolte ca un centru urban de sine stătător, care permite 
conturarea propriilor legături periurbane. 

Altina  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Apoldu de Jos  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Axente Sever  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Boita  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Cristian ✓ UAT-ul are potențial de a fi inclus în zona de studiu, întrucât 
dispune de o accesibilitate ridicată către centrul urban, aflându-se 
în lungul drumului european E81 și în raza izocronei de 
accesibilitate pe cale rutieră de 20 de minute față de centrul 
urban. Totodată, UAT-ul dispune de un navetism potențial de 
peste 40%. UAT-ul a cunoscut o expansiune accentuată a zonelor 
construite, precum și de o intensitate ridicată a utilizării terenului. 
Totodată, UAT-ul a înregistrat o creștere a populației de peste 
10%, precum și valori ridicate (300-500) ale bilanțului migratoriu 
din zona urbană funcțională. Nu în ultimul rând, UAT-ul dispune 
de obiective economice majore, ce atrag după sine un bazin ridicat 
de forță de muncă.  

Gura Râului  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională. 

Loamneș  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Marpod  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 
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NUME UAT 
POTENȚIAL DE A FI INCLUS 

ÎN ZONA DE STUDIU A 
STRATEGIEI 

MOTIVAȚIE 

Mihăileni  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Norcrich  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Orlat  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională. 

Poplaca  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională. Cu toate acestea, proximitatea față de municipiul 
Sibiu și valorile pozitive ale unora dintre indicatori conturează un 
viitor potențial de includere a UAT-ului în cadrul unei potențiale 
zone de cooperare teritorială. 

Porumbacu de 
Jos 

 UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Racovița  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Rășinari  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională. Cu toate acestea, proximitatea față de municipiul 
Sibiu și valorile pozitive ale unora dintre indicatori conturează un 
viitor potențial de includere a UAT-ului în cadrul unei potențiale 
zone de cooperare teritorială. 

Râu Sadului  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Roșia  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională. Cu toate acestea, proximitatea față de municipiul 
Sibiu și valorile pozitive ale unora dintre indicatori conturează un 
viitor potențial de includere a UAT-ului în cadrul unei potențiale 
zone de cooperare teritorială. 
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NUME UAT 
POTENȚIAL DE A FI INCLUS 

ÎN ZONA DE STUDIU A 
STRATEGIEI 

MOTIVAȚIE 

Sadu  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Șeica Mare  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Șelimbăr ✓ UAT-ul are potențial de a fi inclus în zona de studiu, întrucât 
dispune de o accesibilitate ridicată către centrul urban, aflându-se 
în lungul drumului european E68 și în raza izocronei de 
accesibilitate pe cale rutieră de 20 de minute față de centrul 
urban. Totodată, UAT-ul dispune de un navetism potențial de 
peste 40%. UAT-ul a cunoscut o expansiune accentuată a zonelor 
construite, precum și cea mai mare creștere a numărului de 
locuințe, atrăgând după sine și o creștere de peste 20% a 
populației. Totodată, UAT-ul înregistrează printre cele mai ridicate 
valori ale bilanțului migratoriu din zona urbană funcțională. Nu în 
ultimul rând, UAT-ul dispune de obiective economice majore, ce 
atrag după sine un bazin ridicat de forță de muncă. 

Slimnic  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Șura Mare ✓ UAT-ul are potențial de a fi inclus în zona de studiu, întrucât 
dispune de o accesibilitate ridicată către centrul urban, aflându-se 
în lungul drumului național DN14 și în raza izocronei de 
accesibilitate pe cale rutieră de 20 de minute față de centrul 
urban. Totodată, UAT-ul dispune de un navetism potențial de 
peste 40%. UAT-ul a cunoscut creșteri semnificative ale numărului 
de locuințe, atrăgând după sine și o creștere de peste 20% a 
populației. Totodată, UAT-ul înregistrează printre cele mai ridicate 
valori ale bilanțului migratoriu din zona urbană funcțională.  

Șura Mică ✓ UAT-ul are potențial de a fi inclus în zona de studiu, întrucât 
dispune de o accesibilitate ridicată către centrul urban, aflându-se 
în raza izocronei de accesibilitate pe cale rutieră de 20 de minute 
față de centrul urban. Totodată, UAT-ul dispune de un navetism 
potențial de peste 40%. UAT-ul a cunoscut o expansiune 
accentuată a zonelor construite, precum și creșteri semnificative 
ale numărului de locuințe, atrăgând după sine și o creștere de 
peste 20% a populației. Totodată, UAT-ul înregistrează printre cele 
mai ridicate valori ale bilanțului migratoriu din zona urbană 
funcțională. Nu în ultimul rând, UAT-ul dispune de obiective 
economice majore, ce atrag după sine un bazin ridicat de forță de 
muncă. 
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NUME UAT 
POTENȚIAL DE A FI INCLUS 

ÎN ZONA DE STUDIU A 
STRATEGIEI 

MOTIVAȚIE 

Turnu Roșu  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Vurpăr  UAT-ul înregistrează o evoluție mai slabă a principalilor indicatori 
analizați în comparație cu celelalte UAT-uri din zona urbană 
funcțională, aflându-se totodată și la o distanță mai mare față de 
centrul urban. 

Boișoara  UAT-ul se află în a 5-a coroană de localități din jurul municipiului 
Sibiu, aflându-se totodată și în aria de influență a centrelor urbane 
din județul Vâlcea. Luând în considerare faptul că UAT-ul se află pe 
teritoriul administrativ al unui alt județ, se va avea în vedere 
identificarea posibilităților de cooperare pe viitor astfel încât să fie 
respectată legislația în vigoare. 

Câineni  UAT-ul se află în a 4-a coroană de localități din jurul municipiului 
Sibiu, aflându-se totodată și în aria de influență a centrelor urbane 
din județul Vâlcea. Luând în considerare faptul că UAT-ul se află pe 
teritoriul administrativ al unui alt județ, se va avea în vedere 
identificarea posibilităților de cooperare pe viitor astfel încât să fie 
respectată legislația în vigoare. 

 

În acest context, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) va prelua drept zonă de studiu teritoriul 
format din UAT-urile: Sibiu (centrul urban), Cisnădie, Cristian, Șelimbăr, Șura Mare și Șura Mică, acestea 
fiind UAT-urile care înregistrează cele mai intense legături cu centrul urban Sibiu. Totodată, trebuie avută 
în vedere posibilitatea cooperări pe viitor și cu alte UAT-uri din zona urbană funcțională Sibiu, în funcție de 
evoluția indicatorilor analizați, precum și a tendințelor de dezvoltare ce se vor evidenția în anii următori la 
nivelul teritoriului. Noi investiții, dezvoltări majore ale infrastructurii, precum și schimbările socio-
economice de la nivelul teritoriului pot constitui factori cheie în dezvoltarea și/sau modificare legăturilor 
de interdependență din teritoriul analizat, astfel că pot fi reconfigurate nevoile de cooperare pe viitor. 
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FIGURA 15 - ZONA DE STUDIU A SIDU SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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4. PROFIL SPAȚIAL ȘI FUNCȚIONAL 

4.1. CONTEXT 

SCOP | Scopul analizei profilului spațial și funcțional este acela de a evidența principalele zone funcționale 
ale municipiului, modul de relaționare dintre acestea, respectiv evoluția lor recentă. Astfel, acest capitol 
tratează următoarele teme principale: evoluția spațială, zonificarea funcțională și identificarea zonelor de 
dezvoltare, locuirea, spațiile publice, spațiile verzi și peisajul în vederea identificării relațiilor teritoriale și 
pentru evidențierea nevoilor și oportunităților de dezvoltare. 

ORGANIZARE ȘI CENTRALITATE | Municipiul s-a dezvoltat de-a lungul unei axe pe direcția NV-SE, respectiv 
arterele Strada Sibiului, Bulevardul General Vasile Milea, Strada Andrei Șaguna, Șoseaua Alba Iulia. Cele 
două direcții ale axei joacă rolul de porți principale de acces pe cale rutieră, la care se adaugă inclusiv Gara 
Sibiu-poarta de est (din zona de est a municipiului), respectiv Aeroportul Internațional Sibiu –poarta de 
vest (din zona de vest a municipiului). În raport cu cele două direcții ale axei, se observă modul în care se 
concentrează în teritoriu majoritatea dotărilor de interes public. Zona centrală/centrul istoric reprezintă 
nucleul de la care a pornit dezvoltarea așezării ce se concentrează în jurul celor trei piețe – Piața Mare, 
Piața Mică, Piața Albert Huet, înconjurate de construcțiile arhitecturale transilvănene precum Muzeul 
Brukenthal, Casa Albastră, Biserica Parohială Româno-Catolică, Casa Haller, Turnul Sfatului, Clădirea 
vechilor hale, Podul Minciunilor.   

În imediata vecinătate a zonei istorice se regăsesc dotările de interes public aferente Pieței Unirii, precum 
Teatrul Național Radu Stanca, Hotel Ramada, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Biblioteca Județeană Astra, 
Instituția Prefectului Județean Sibiu, Colegiul Național Octavian Goga, Parcul Casa de Cultură.  Cele mai 
multe dintre dotările din afara acestei zone se concentrează în lungul celor două axe principale, deși se 
remarcă și prezența unor centralități secundare (de exemplu, în cadrul cartierelor Micălaca, Aurel Vlaicu, 
Alfa). 

De asemenea, la nivelul municipiului se remarcă două culoare majore de circulație rutieră (pe direcția N-S 
și NV-SE), respectiv E68, ce constituie axă de dezvoltare, fondul construit fiind totodată constrâns de un 
culoar feroviar – limită artificială dată de magistrala 200 Brașov – Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos – Simeria 
– Arad – Curtici și axa naturală ce străbate municipiul pe direcția SV-NE, reprezentată de râul Cibin. Ca 
elemente distinctive importante asociate profilului spațial al municipiului și zonei sale periurbane putem 
remarca: o limită artificială dată de autostrada A1, care a limitat dezvoltarea spațială a  fondului construit 
periurban spre nord-est și a determinat o extindere preponderentă spre sud-vest, precum și o densitate 
ridicată a așezărilor. 

EVOLUȚIE SPAȚIALĂ | Analizând în timp modul în care municipiul a evoluat din punct de vedere morfologic, 
se pot observa constrângerile și condițiile favorabile care au stat la baza conturării profilului spațial din 
prezent. Municipiul Sibiu face parte din lista orașelor vechi care au apărut și au evoluat pe fondul unei 
funcții comerciale și de transporturi (fiind localizat la intersecția unor importante drumuri comerciale și 
strategice și într-o zonă cu potențial economic), având un rol important la nivel național - printre primele 
așezări săsești din sudul Transilvaniei, ce datează încă din secolul al XII-lea. Ulterior, la începutul secolului 
al XIV-lea, la Sibiu a fost desemnat primul scaun menționat în istorie, ce constituie începutul organizării 
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săsești în scaune - sedii ale puterii juridice săsești.30 Acest statut de capitală a scaunului omonim a fost 
păstrat timp de trei secole.  

Specific imaginii actuale a centrului istoric Sibiu este în primul rând împărțirea lui în Orașul de sus și Orașul 
de jos. Astfel, în prima etapă, așezarea săsească era formată dintr-o zonă de apărare comună, plasată la 
limita viitorului Oraș de Sus, separată de țesutul urban care începuse să se contureze în valea Cibinului. 
Nucleul așezării era compus din biserica parohială amplasată pe locul actualei biserici parohiale 
evanghelice din Piața Huet și fortificațiile care o înconjurau. Ulterior, extinderea liniei de apărare a cetății 
prin realizarea unei centuri defensive a cuprins și Orașul de Jos, repartizată ulterior breslelor pentru 
întreținere și apărare.31 Astfel, un element important ce a determinat dezvoltarea cetății îl reprezintă 
evoluția economiei sibiene, mai precis prezența breslelor. Acestea reprezintă grupuri de meșteșugari, 
conduși de un staroste, secondat de un sfat, ce datează încă din secolul al XIV-lea. În a doua jumătate a 
secolului, în Sibiu se aflau 19 bresle cu 25 de meserii, iar modul acestora de organizare și funcționare a fost 
folosit drept model pentru celelalte așezări săsești.32 Ulterior după instaurarea imperiului austro-ungar în 
1867, breslele de meșteșugari au decăzut treptat datorită lipsei de autoritate politică și în absența 
monopolului, acestea fiind transformate în așa numitele “corporații industriale”, fapt determinat și de 
tendințele de dezvoltare a micii industrii33. Celelalte 3 centuri construite ulterior delimitează zona centrului 
istoric, ce se întinde pe o suprafață de peste 90 ha și cuprinde aproximativ 1.200 de clădiri.  

Având parte de o evoluție urbană îndelungată, de-a lungul timpului vechea cetate a Sibiului a înglobat 
masiv și din zona extra muros o serie de nuclee de organizare exclusiv săsească, intitulate “vecinătăți”, 
prima prelungire a țestului urban în afara zidurilor cetății fiind cartierul Iozefin la începutul secolului al XIX-
lea. Ulterior, în baza unor planuri ale orașului, au fost realizate extinderi ale acestuia:  

• În intervalul de timp cuprins între 1936 și sfârșitul celui de-al doilea război mondial, orașul include 
în intravilan zone adiacente cartierelor de locuit în special în partea de sud-vest, înspre pădurea 
Dumbrava; 

• În perioada 1948-1989 sunt incluse fostele sate Turnișor și Gușterița și arii înspre UAT Șelimbăr.  

Analizând caracteristicile tramei stradale și tipologia parcelarului, se poate remarca însă o diferență clară 
între modul în care s-au dezvoltat cartierele din proximitatea vechii cetăți și zona istorică34. 

Astfel, din perspectiva cartierelor dezvoltate, primele care au apărut în afara zonei cetății/zonei centrale 
sunt: Centrul Istoric, Lazaret, Turnișor, Trei Stejari, Ștrand, Calea Dumbrăvii. Ulterior, în secolele următoare 
(XIX-XX), s-au dezvoltat cartierele de locuințe individuale Turnișor și Gușterița, iar mai târziu au apărut 
cartierele Vasile Aron și  Calea Poplăcii. 

 

 

 

 

 

 

30 H.Moldovan, Studiul General privind evoluția istorică a țesutului urban al Orașului Sibiu, 2009 
31 H.Moldovan, Studiul General privind evoluția istorică a țesutului urban al Orașului Sibiu, 2009 
32 Ibidem 
33 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Istoria_Sibiului 
34 H.Moldovan, Studiul General privind evoluția istorică a țesutului urban al Orașului Sibiu, 2009 
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FIGURA 16 - EVOLUȚIA ȚESUTULUI URBAN DIN MUNICIPIUL SIBIU, 1829-1845 

 

Sursa: Studiul general privind evoluția istorică a țesutului urban al orașului Sibiu 
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FIGURA 17 - DELIMITAREA CARTIERELOR DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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Ca elemente distinctive importante, asociate profilului spațial al municipiul, se remarcă:  

• Axă naturală care străbate municipiul (râul Cibin); 

• Două culoare majore de circulație rutieră (pe direcția Sud-Est, Nord-Vest, drumul european E68);  

• Un culoar feroviar principal ce străbate municipiul pe direcția Sud-Est, Nord-Vest și care asigură 
de-a lungul magistralei o gară în zona central-estică a municipiului (Gara Sibiu), două gări 
secundare (Halta Sibiu și Atelier Zona H) și un culoar secundar pe direcția Sud-Vest, Nord-Est. 

Alte elemente distinctive constau în diferența dintre suprafețele ocupate și distribuția teritorială a zonelor 
de locuire colectivă față de cea individuală, cea din urmă fiind mult mai întinsă, precum și dispunerea 
zonelor industriale concentrate în partea de est și vest a municipiului. 

Municipiul a avut parte de-a lungul timpului de o expansiune urbană bine controlată, realizată în baza unor 
planuri și anteproiecte urbanistice, dar și studii menite să stabilească strategia de dezvoltare a orașului încă 
din prima jumătate a secolului XX-lea. Cu excepția cartierului Gușterița din zona de nord-est, care este 
conectat la oraș doar prin calea Gușteriței și este izolat artificial față de restul centrului urban din cauza 
autostrăzii A1, restul teritoriului a fost dezvoltat uniform. Acest aspect este dovedit prin faptul că nevoia 
de fond locativ a fost susținută de-a lungul timpului de așezările învecinate, care au beneficiat de o serie 
amplă de dezvoltări, populația din UAT-urile din imediata apropiere (Șura Mare, Șura Mică, Șelimbăr, 
Cristian și Cisnădie) înregistrând creșteri cuprinse între 7,13% și 88,42% în intervalul 2014-2021, timp în 
care populația municipiului a scăzut cu 1,5 %. 

FIGURA 18 - EVOLUȚIA SPAȚIALĂ ÎN ZONA DE NORD-VEST A MUNICIPIULUI SIBIU, 2014 (PRIMA IMAGINE) 
– 2021 (A DOUA IMAGINE) 
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Sursa: Imagini preluate din Google Earth 

Analizând evoluția recentă a orașului, se remarcă faptul că pe fondul unei accesibilități sporite (mai ales 
din perspectiva rolului de nod de legătură pe care îl deține, pe ruta Nădlac – Sibiu), acesta s-a orientat 
puternic către activitățile industriale și logistice ce s-au constituit în zona vestică, la intrarea în municipiu. 
Se poate observa astfel că, în prezent, în cazul dezvoltării terenurilor industriale, acestea au ocupat 
suprafețe de tip greenfield din țesutul urban.  

Totodată, pornind de la ideea că planificarea celor mai recente dezvoltări a urmărit în general o logică 
bazată pe gestiunea cât mai eficientă a resurselor, zonele rezidențiale au fost extinse prin convertirea unor 
resurse de teren din interiorul orașului sau din vecinătatea directă a periferiilor în scopul asigurării unui 
acces cât mai facil la infrastructura tehnico-edilitară și de transport (și, totodată, de a limita extinderea 
necontrolată a suprafeței intravilanului). Excepțiile din acest punct de vedere sunt dezvoltările imobiliare 
necontrolate cu deficit de dotări și infrastructură din zona Ștrand 2, malul sudic al Văii Săpunului pe 
teritoriul UAT-ului Șelimbăr. 
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FIGURA 19 - EVOLUȚIA EXPANSIUNII URBANE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2020 

 

Sursa: Prelucrarea consultantului pe baza datelor de la ANCPI 

Din perspectiva expansiunii urbane, se observă faptul că limitele intravilanului nu au suferit modificări mari, 
astfel că municipiul și-a menținut caracterul compact, prin comparație cu alte municipii de talia sa. 
Dezvoltările realizate de-a lungul timpului au fost planificate în așa fel încât să ocupe spații libere localizate 
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în interiorul orașului pe cât posibil (zona din nord a cartierului Tineretului, zona de sud a cartierului Turnișor 
– până la limita naturală creată de râul Cibin), cu excepția zonei rezidențiale realizate la sud de Parcul 
Natural Dumbrava Sibiului. 

Analizând inclusiv evoluția numărului de autorizații de construire eliberate, se observă tendințele de 
dezvoltare în anumite zone din periurban. Astfel, pentru categoria clădirilor rezidențiale (exclusiv cele 
pentru colectivități) 35 în perioada 2015-2020, cea mai importantă creștere se remarcă în cazul orașelor 
Cisnădie și Șelimbăr. Se observă o creștere de 39% pentru intervalul specificat în cazul municipiului Sibiu 
36, iar ca număr total de autorizații pentru toată zona municipiului și zona periurbană, numărul acestora a 
scăzut cu 4,04% 37. 

FIGURA 20 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRILE 
REZIDENȚIALE (EXCLUSIV CELE PENTRU COLECTIVITĂȚI) PENTRU UAT-URILE DIN ZONA PERIURBANĂ A 
MUNICIPIULUI SIBIU, 2015-2020, NUMĂR DE AUTORIZAȚII 

 

Sursa: Prelucrarea consultantului după baza de date INSSE Tempo Online 

 

 

35 Reprezintă acele clădiri rezidențiale utilizate drept locuințe pentru colectivități, cum ar fi: leagăne și case 
pentru copii, cămine și cămine spital pentru bătrâni etc 
36  Pentru clădirile rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) – creștere de 11,11% și pentru 
hoteluri/clădiri similare/clădiri pentru comerț cu ridicata și cu amănuntul/alte clădiri – 20,51% 
37 Sunt incluse în cadrul calculului doar clădirile rezidențiale pentru colectivități 
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4.2. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI IDENTIFICAREA 
ZONELOR DE DEZVOLTARE 

Zonele funcționale principale din cadrul municipiului Sibiu sunt: zona centrală, zonele de locuințe 
(individuale și colective), cele industriale și cele mari de comerț și servicii, respectiv cele de sport și 
agrement. 

ZONA CENTRALĂ | Zona centrului istoric este compusă din clădiri medievale, biserici, ziduri medievale, 
piețe și străzi sinuoase care s-au menținut de-a lungul timpului, în unele zone ansamblul completându-se 
cu construcții în stilul gotic târziu, baroc și contemporan. Centrul istoric se remarcă prin faptul că este 
alcătuită dintr-o varietate de funcțiuni, cele dominante fiind cele culturale și de comerț, fiind prezente o 
serie de obiective de interes local și regional. Se regăsesc instituții de învățământ și culturale, culte, instituții 
publice și dotări, dar și zone cu caracter rezidențial. Astfel, această zonă se evidențiază prin faptul că 
numără cea mai mare parte a obiectivelor de interes local, județean și regional (după caz), întreg 
ansamblul, ca monument istoric fiind recunoscut și pe plan internațional, însă o susținere concretă pentru 
menținerea imaginii medievale s-a limitat până de curând numai la intervenții izolate.  

Zona centrală este și cea mai vulnerabilă din perspectiva degradării fondului construit. Degradarea 
progresivă a substanței originale, reabilitarea necorespunzătoare, densitatea mare a populației și condițiile 
precare de locuire sunt simptomele cele mai evidente ale unei periclitării masive a centrului istoric. Cauzele 
acestei degradări sunt lipsa conceptelor și a documentațiilor de reabilitare. Astfel, zona istorică necesită 
intervenții de regenerare/revitalizare pentru păstrarea caracterului viu al moștenirii culturale și 
transformarea acesteia într-o resursă durabilă, dar și pentru îmbunătățirea calității spațiilor publice. 
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FIGURA 21 - ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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ZONELE DE LOCUINȚE INDIVIDUALE | Această categorie acoperă cea mai mare parte din suprafața totală 
a municipiului, cartierele fiind distribuite radial pe întreg teritoriul municipiului, având ca centru zona 
istorică. Caracteristic acestor cartiere este, în general, trama stradală regulată, cu un profil generos în cazul 
majorității arterelor (lățimea aproximativă a zonei carosabile este de 6 m - câte o bandă de 3 m pe sens), 
spațiu generos alocat vegetației de aliniament pe bulevardele principale, spațiu pietonal asociat circulației 
pietonale subdimensionat și parcelele generoase. 

Din punct de vedere funcțional, este obligatoriu ca zonele de locuințe să beneficieze de dotări de 
proximitate de interes cotidian (spații comerciale, farmacii, grădinițe etc.), de acces facil la spații publice 
amenajate (scuaruri, locuri de joacă pentru copii etc.) și de acces la transportul public, toate acestea pe 
raza unor izocrone care să nu depășească 30 de minute ca durată asociată deplasării pietonale. Aceste 
aspecte reprezintă principalele probleme care ar trebui rezolvate în cadrul cartierelor. De exemplu, unele 
dintre zonele puternic defavorizate sunt: cartierele periferice Gușterița, Țiglari, Lazaret, care sunt 
constituite în proximitatea siturilor industriale și în cadrul cărora nu sunt prezente spații publice, ceea ce 
atrage după sine necesitatea utilizării sporite pentru deplasări a automobilelor și o calitate a locuirii 
scăzută. 
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FIGURA 22 - ZONELE DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ALE MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

ZONELE DE LOCUINȚE COLECTIVE | Ansamblurile de locuințe colective se concentrează, cu mici excepții, 
în grupări localizate de-a lungul sau în proximitatea axei de dezvoltare NV-SE. Această poziționare 
favorizează accesul facil la diferite dotări de interes comunitar pentru o mare parte dintre locuitori (din 
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cartierele Ștrand, Turnișor). Aceste dotări includ centre comerciale (în special cele mari, care se 
concentrează în general de-a lungul acestei axe la nivelul întregului oraș), dar și unități de învățământ și 
servicii publice.  

Regimul de înălțime dominant în cadrul cartierelor de locuințe colective este de maxim P+4, cu excepția 
Bulevardului Mihai Viteazu care este placate cu blocuri de P+10. Acest regim mediu de înălțime face ca 
zonele de locuințe colective să fie gândite mai aproape de scara umană ceea ce oferă un plus de confort. 

Cu excepția unor cartiere care nu sunt eficient deservite de dotări de interes comunitar (amintite anterior), 
o altă problemă foarte importantă o reprezintă modul în care sunt utilizate spațiile interstițiale. Astfel, cele 
mai multe dintre acestea sunt gestionate în defavoarea comunității, alocând spațiul aproape exclusiv 
pentru asigurarea parcărilor, ceea ce anulează rolul lor principal inițial de zone de socializare, de realizare 
a activităților de agrement/loisir etc. În condițiile creșterii indicelui de motorizare de-a lungul timpului (prin 
comparație cu perioadele de proiectare a ansamblurilor de locuințe colective), generând o nevoie tot mai 
mare de spații de parcare, este cu atât mai mult obligatoriu ca aceste spații să fie reconfigurate pentru a 
putea reda aceste spații publice comunității, și implicit a contribui la sporirea calității vieții locutorilor. Zona 
Hipodrom II este excepția în acest caz, unde este asigurată o suprafață mai mare de spații verzi interstițiale 
față de celelalte ansambluri. Astfel trebuie avută în vedere creșterea calității vieții prin extinderea rețelei 
de dotări publice, de spații publice și spații verzi în cartierele Hipodrom I-IV și Vasile Aaron. Totodată, este 
necesară reabilitarea spațiilor publice din cadrul centrelor de cartier (Cireșica, Cedonia, Luptei, Mihai 
Viteazu, Piața Rahovei, Piața Vasile Aaron), ce va impulsiona dezvoltarea economică a acestora și va 
diversifica profilul lor funcțional. 

În urma realizării acestor intervenții, este esențial ca accentul să fie pus pe valorificarea spațiilor 
recuperate, respectiv pe amenajarea de spații verzi, locuri de joacă și recreere, dar și pe alocarea unui 
spațiu suficient pentru căi de acces și circulații pietonale. 
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FIGURA 23 - ZONELE DE LOCUINȚE COLECTIVE ALE MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

ZONELE INDUSTRIALE | Din punct de vedere al distribuției teritoriale a obiectivelor economice, municipiul 
Sibiu concentrează trei zone industrial-logistice: în partea de nord - Zona industrială Viile Sibiului, în partea 
de Sud-Est - Zona industrială est, Zona industrială Gușterița și în partea de vest - Zona industrială Vest, ce 
determină totodată și axele de dezvoltare economice în UAT-urile limitrofe. Totodată, se poate observa 
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faptul că dispunerea centrelor economice a influențat și modul de dezvoltare a localităților limitrofe prin 
crearea unor afinități funcționale cu acestea, cum este cazul în Șelimbăr, Cristian, Șura Mică și Cisnădie.  

Principalele ramuri economice cu pondere ridicată la economia municipiului sunt: producția de 
componente pentru industria automobilelor, domeniul logisticii și ambalajelor, industria alimentară, a 
confecțiilor textile, serviciilor și producția meșteșugărească, iar în ultimii ani a început să se dezvolte 
industria electronică și tehnologia informatică. Activitatea de producție este prin urmare dezvoltată, astfel 
se înregistrează o ponderea ridicată a salariaților în industria prelucrătoare 43%, comparativ cu media 
europeană (conform PUG Sibiu în vigoare). Cele mai importante zone industriale sunt amplasate la intrarea 
în localitate, după cum urmează: 

• Zona Industrială Est – se situează de-a lungul căii ferate dinspre Brașov și Râmnicu Vâlcea, la ieșirea 
spre Agnita. Aceasta este alcătuită din întreprinderile Bilstein Compa (industria constructoare de 
mașini), Mondex (Industria confecțiilor), Scandia (industria alimentară), Flaro (rechizite școlare); 

• Zona Industrială Vest – înființată în anul 2003, se situează la ieșirea spre Sebeș, în 
apropierea Aeroportului și a Autostrăzii A1. Platforma industrială număra în 2010 31 de firme 
profilate pe producția de rulmenți pentru cutiile de viteză, componente electronice pentru 
sistemele de frânare, roboți industriali de asamblare, matrițe și mase plastice. Cele mai cunoscute 
firme de pe platformă sunt: Kuhnke Production Romania (componente electrice și electronice), 
Continental Automotive Systems (anvelope, sisteme de frânare), S.N.R. Roulments (rulmenți 
pentru cutii de viteză), Grupul german Siemens (echipamente electrice, curele de transmisie), 
Takata-Petri (air-baguri), Kuhn-Technology (Matrițe și scule pentru caroserii), Marquardt (sisteme 
electromecanice și electrice pentru automobile), Gubrig O.H.G (scule așchietoare), RUD 
Kettenfabrik Rieger & Dietz (lanțuri industriale și antiderapante), Bramac (producător de învelitori 
pentru acoperișuri), Polisano Pharmaceuticals (medicamente); 

• Zona Industrială Viile Sibiului – se situează la ieșirea nordică din municipiu, fiind accesibilă prin 
intermediul drumului național DN14. Printre întreprinderile care își au sediul aici se numără Helmi 
Company, Ke Kelit Innovative Pipe Systems, ACCU – Quality Services și Electric Com 3M SRL; 

• Zona Industrială Gușterița – se situează în zona de nord-est a municipiului, în vecinătatea Centurii 
Sibiu, fiind accesibilă din drumul județean DJ106. Aceasta conține întreprinderi precum Scandia, 
Sameday Courier sau Fan Courier, acoperind astfel și servicii de logistică.  

Deși în prezent nivelul de asigurare a condițiilor de funcționare a zonelor industriale este satisfăcător, este 
necesar ca pentru noi dezvoltări/conversii funcționale să fie luate în considerare aspecte precum: 
facilitarea accesului la rețele tehnico-edilitare, dar și la transport public și infrastructură logistică eficientă 
(spații de depozitare, cu zone de parcare și infrastructură de transport adaptată cererii etc), acestea fiind 
condiții minime obligatorii pentru menținerea unui nivel sporit de atractivitate pentru noi investiții. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Agnita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sebe%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aeroportul_Interna%C8%9Bional_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A1_(Rom%C3%A2nia)
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FIGURA 24 - ZONE INDUSTRIALE ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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ZONE DE COMERȚ ȘI SERVICII | Marile centre comerciale se localizează la nivelul municipiului, îndeosebi 
de-a lungul axelor principale de transport, fiind  dispuse radial față de zona centrală, ușor accesibile datorită 
amplasării acestora pe un traseu important de transport. În general, pentru realizarea acestora au fost 
utilizate resurse de teren de tip brownfield, de dimensiuni considerabile. Centrele comerciale de 
dimensiuni medii, precum supermarketurile, sunt amplasate tot radial față de zona centrală, fiind 
concentrate către zonele periferice ale orașului. Centrele comerciale de proximitate sunt prezente la 
nivelul tuturor cartierelor din municipiu, remarcându-se o concentrare mai redusă a acestora în cartierele 
Țiglari, Turnișor și Gușterița. 
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FIGURA 25 - ZONELE DE COMERȚ ȘI SERVICII ALE MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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ZONELE DE SPORT ȘI AGREMENT | Municipiul este străbătut de un coridor de agrement din zona Parcului 
Natural Dumbrava Sibiului (respectiv zona Lunca Mureșului) până în zona stadionului municipal, respectiv 
Parcul Sub Arini care este unul din cele mai vechi parcuri din România (1856). Valoarea ecologică a acestuia 
este desemnată de cele peste 80 de specii de copaci și arbuști, din care 33 sunt specii exotice aduse din 
Extremul Orient și America de Nord38. Pe lângă acesta, municipiul Sibiu dispune și de areale compacte de 
păduri precum Dealul Gușteriței și Pădurea Dumbrava. Totuși, se observă nevoia de a dezvolta acest coridor 
de agrement și mai mult, în special în ceea ce privește legăturile dintre acesta și celelalte zone ale orașului. 
În afara zonei de deservire a coridorului de agrement, întâlnim parcuri de mici dimensiuni amplasate 
preponderent în zona centrală și în jurul acesteia. 

Dotări de tip sportiv și de agrement se regăsesc punctual în teritoriu, fiind distribuite în multe dintre 
cartierele municipiului (cartiere precum Ștrand, Trei Stejari, Lazaret, Calea Dumbrăvii). Majoritatea 
elementelor componente ale infrastructurii sportive și de agrement se situează însă în aproprierea parcului 
Sub Arini, și anume Stadionul Municipal și Stadionul de Rugby Bebe Potoc (care necesită însă lucrări de 
modernizare). Alte obiective sportive de dimensiuni considerabile sunt Complexul de Natație Olimpia Sibiu 
și Baia Populară ce oferă servicii de tip spa, însă nevoia cea mai mare de dezvoltare a obiectivelor sportive 
este identificată în cadrul cartierelor periferice. În ansamblu, cu cât aceste tipuri de zone vor fi mai mult 
dezvoltate, cu atât va fi definit mai bine criteriul lor funcțional, contribuind inclusiv la creșterea nivelului 
de atractivitate al municipiului pentru comunitatea locală și pentru vizitatori. 

Se remarcă prezența unor propuneri de proiecte de revitalizare a unor astfel de spații și de crearea unor 
zone de agrement, după cum urmează: 

• Revitalizarea zonei dea lungul albiei râului Cibin – Axa Cibin Vest și Est ce au ca funcțiune centrală, 
agrementul (conform PUG Sibiu 2009-2019). Parcul Cibin Vest (Câmpușor) va constitui rezultatul  
amenajării luncii inferioare a Cibinului (suprafață inundabilă), de la intrarea acestuia în oraș până 
la Șoseaua Alba Iulia. Parcul urmează să deservească în primul rând cartierele riverane Turnișor și 
Câmpușor (planificat), prin asigurarea spațiilor verzi, a dotărilor de recreere, agrement și sport 
necesare, precum și prin aportul ecologic direct. În al doilea rând, parcul are un rol important la 
nivelul întregului oraș, găzduind dotări sportive de anvergură (ex: ștrand, bază hipică, terenuri de 
sport, camping etc) și trasee ciclistice și pietonale majore în lungul Cibinului); 

• Versantul terasei nordice a Cibinului (la sud de aeroport) – cu rol principal de protecție a cartierului 
Turnișor față de zona industrială și față de aeroport, va fi împădurit în întregime, în completarea 
pădurii existente (PUG  Sibiu 2009);   

• Parcul sportiv Vest (Lunca Mare) – principala zonă de agrement din cadrul extinderii nord-vestice 
a orașului, parcul deservește atât viitoarele cartiere dezvoltate în lungul Căii Șurii Mici, cât și 
unitățile Centrului Economic Vest. Parcul acționează pe post de barieră verde între concentrarea 
de activități industriale și zona rezidențială. Extremitatea vestică a parcului, beneficiind de 
accesabilitatea de excepție (str. Salzburd, centura, tren urban), este rezervată pentru amplasarea 
în perspectivă a unui nou stadion municipal (PUG  Sibiu 2009);  

• Parcul Cibin Est – amenajat în lunca Cibinului între cartierul Gușterița și ieșirea râului din oraș. 
Parcul ocupă o zonă inundabilă și este menit să echilibreze distribuția zonelor de agrement în oraș 
(situate predominant în zona de vest) (PUG  Sibiu 2009). 

 

38 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sibiu 2014 
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FIGURA 26 - ZONELE DE SPORT ȘI AGREMENT ALE MUNICIPIULUI SIBIU

 

Sursa: Prelucrare proprie 

 



 

 
www.poca.ro 

 
112 

 

CENTRALITĂȚI ȘI ACCESUL LA DOTĂRI DE INTERES PUBLIC | La nivelul municipiului Sibiu se evidențiază 
zona centrală care definește centralitatea 39 principală a orașului, fiind traversată de două axe principale 
ale orașului (pe direcțiile Sud-Est și Nord-Vest) respectiv strada Constituției și strada Tribunei. Această zonă 
concentrează cea mai mare varietate și cel mai mare număr de obiective de interes cotidian, printre care 
se numără și instituții publice cu rol local, județean sau chiar regional, și se întinde dinspre zona centrului 
istoric  până în zona Pieței Unirii, respectiv gara Sibiu.  

În plus față de această centralitate puternică, se identifică la nivelul întregului municipiu o serie de 
centralități secundare. Fiind de dimensiuni reduse prin comparație cu zona centrală, acestea se compun 
din grupări de diferite tipuri: fie concentrează unități de învățământ, fie centre comerciale. Cu toate că 
acestea sunt destul de răspândite, există cartiere care nu beneficiază de astfel de zone, ceea ce atrage 
atenția asupra nevoii de a asigura (mai ales în zonele periferice) dotări de interes cotidian, implicit de a 
dezvolta noi centralități secundare (care să includă și dotări de agrement și dotări culturale). În acest sens, 
se pot utiliza resursele de teren disponibile în cadrul orașului (sau chiar construcții existente ce pot fi 
utilizate), atât în vederea echilibrării mai eficiente a distribuției funcțiunilor în teritoriu, cât și pentru a 
decongestiona zonele aglomerate din punct de vedere al traficului rutier, ce afectează îndeosebi arterele 
principale nivelul orașului (E68, DN14). 

Din perspectiva densității dotărilor de interes public, zona centrală se remarcă prin densitatea ridicată 
comparativ cu alte cartiere din municipiu. În cazul cartierelor din imediata vecinătate a zonei centrale (ex. 
Vasile Aaron, Lazaret, Calea Dumbrăvii etc.), densitatea este una medie, marcată de acces facil la dotări de 
proximitate, precum și la diferite servicii. Totuși, există și cartiere unde densitatea dotărilor este redusă, 
acestea fiind amplasate în zonele periferice ale municipiului Sibiu, respectiv în cartierele Turnișor, 
Gușterița, Calea Poplăcii și Țiglari. 

 

39 Prin aceasta se înțelege un ansamblu de obiective de interes (instituții publice, unități comerciale, spații 
publice ample etc) care atrag atât locuitorii orașului, cât și vizitatori 
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FIGURA 27 - DENSITATEA DOTĂRILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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FIGURA 28 - CENTRALITĂȚILE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE ALE MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

BILANȚUL TERITORIAL ȘI RESURSELE DE TEREN |  În ceea ce privește bilanțul teritorial, se remarcă faptul 
că cea mai mare pondere din suprafața totală (33,53%) este alocată locuirii, fiind urmată de căile de 
comunicație și transport (16,57%), spații verzi, parcuri, sport, agrement, protecție (12,28%), respectiv de 
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unitățile industriale și depozite (15,39%) și instituții și servicii de interes public (4,62%). Ca imagine de 
ansamblu, bilanțul teritorial este în general echilibrat (cu excepția fondului dedicat instituțiilor și serviciilor 
de interes public, care ar trebui să ocupe o suprafață mai mare). Procentul alocat activităților industriale 
ar fi putut fi mai ridicat, dat fiind faptul că suprafețe considerabile de teren nu sunt utilizate în totalitate 
(de exemplu, segmente considerabile din Zona Industrială Cibin). Deși ocupă o suprafață semnificativă, 
amplasarea dotărilor de agrement și a spațiilor verzi în teritoriu nu satisface condiția de asigurare a 
dotărilor de proximitate în toate cartierele orașului (cea mai dezvoltată astfel de concentrare de funcțiuni 
este zona Parcului Sub Arini). Ca element de potențial, se observă faptul că terenurile neproductive (sau 
utilizate ocazional pentru agricultură) cumulează un procent de 1,13%, aceste zone putând fi valorificate 
în vederea unei gestionări cât mai eficiente a zonelor funcționale privite ca și componente ale întregului 
sistem urban și a relațiilor dintre acestea. 

FIGURA 29 - BILANȚUL TERITORIAL EXISTENT LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIBIU, 2011, % 

 

Sursa: Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului Sibiu 

0.87%

4.62%

6.54%

33.53%

15.39%1.13%

1.38%

16.57%

12.28%

0.40%

0.99%

3.87%

2.42%

Zona centrală

Instituții și servicii

Zona mixtă

Locuințe de toate tipurile

Unități industriale și depozite

Unități agro-zootehnice, teren agricol

Zonă de gospodărire comunală, cimitire

Căi de comunicație și transport

Zone verzi, parcuri, sport, agrement, 
protecție

Construcții tehnico-edilitare

Ape

Păduri și suprafețe destinate împăduririi

Zone cu destinație specială



 

 
www.poca.ro 

 
116 

 

FIGURA 30 - LOCALIZAREA RESURSELOR DE TEREN (DE TIP BROWNFIELD ȘI GREENFIELD) 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

După cum a fost menționat anterior, Zona Industrială Cibin (situată în partea nordică a zonei centrale) 
dispune de resurse considerabile de teren, în special de tip brownfield. Deși acestea prezintă un potențial 
sporit de a fi utilizate pentru noi dezvoltări și/sau dotări din perspectiva localizării în oraș (accesibilitate 
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sporită; amplasarea favorabilă în apropierea zonei centrale), este important de făcut distincția și de 
menționat nivelul de atractivitate mai scăzut al intervențiilor de acest tip pentru investitori, prin 
comparație cu terenurile de tip greenfield 40. Cauza o reprezintă costurile mai ridicate pentru a interveni în 
cadrul terenurilor de tip brownfield, care de cele mai multe ori necesită intervenții complexe de 
decontaminare a solului 41 sau demolări. Cu toate acestea, fiind foste zone industriale, prezintă și avantaje, 
de exemplu, datorită posibilității de asigurare, în cele mai multe dintre cazuri, a infrastructurii tehnico-
edilitare, ceea ce poate compensa o bună parte din investiție și, în consecință, anumite proiecte să devină 
fezabile. În prezent, aceste suprafețe sunt subutilizate și deseori blochează legăturile în oraș, conferind 
totodată și un aspect neîngrijit. Aceste resurse de teren pot fi folosite pentru dezvoltări cu funcțiuni 
reprezentative specifice zonei centrale. Conform PUG în vigoare, reglementările propuse vizează 
restructurarea zonei industriale și amenajarea unei zone de instituții și servicii.  

O altă resursă de teren importantă la nivelul municipiului este și cea asociată malului râului Cibin, pe toată 
lungimea acestuia (în special partea dinspre zona centrală). În acest spațiu soluția cea mai potrivită, 
raportată la nevoile orașului, este de a amenaja spații publice, zone verzi (grădini, scuaruri, parcuri), ce ar 
trebui proiectate în contextul unui sistem de spații care să definească rețeaua de spații verzi de la nivelul 
orașului în conexiune cu parcul Sub Arini.  

De asemenea, orașul dispune de terenuri de tip greenfield cum sunt zona Câmpșor, situată între cartierele 
Ștrand și Turnișor, respectiv zona Calea Șurii Mici, amplasată în imediata apropriere a Autostrăzii A1 și a 
Zonei Industriale Vest. Acestea au un regim de proprietate privat, cu terenuri de tip agricol care necesită 
operațiuni complexe și coordonate de comasare și dezmembrare ulterioară. 

În zona cartierelor Țiglari și Turnișor se află numeroase terenuri de mici dimensiuni ce pot fi utilizate pentru 
a dezvolta dotări de interes pentru cartierele din jur (spații publice, dotări de agrement, piațete, centre 
comunitare etc) pentru a răspunde nevoilor comunității. 

 

4.3. LOCUIRE 

4.3.1. FONDUL LOCATIV 

Se remarcă faptul că la nivelul municipiului locuințele ocupă cel mai mare procent ca suprafață (33,53%) 42 
din totalul intravilanului, locuințele individuale fiind principala tipologie de locuire.  

La nivelul municipiului Sibiu, în anul 2020, existau puțin peste 71.000 locuințe, valoare care, raportată la 
populația municipiului determină o medie de 2,37 locuitori/locuință. În perioada 2015-2020, numărul de 
locuințe a crescut cu aproximativ 4.500 (6,8% în termeni procentuali), în timp ce populația s-a redus cu 
0,9%. Pe termen mediu și lung, această tendință poate fi interpretată drept o creștere a calității locuirii43. 
Din totalul de locuințe înregistrat în toată perioada analizată, peste 98% din locuințe se aflau în proprietate 
privată, ceea ce înscrie și municipiul Sibiu în specificul național. Totuși, și numărul locuințelor aflate în 

 

40 Resursă de teren (de obicei fără construcții și, de multe ori, fără infrastructură tehnico-edilitară) 
41 https://www.investopedia.com/ask/answers/043015/what-difference-between-green-field-and-
brown-field-investment.asp 
42 PUG al municipiului Sibiu, 2011 
43 Baza de date INSSE Tempo Online 
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proprietate publică a crescut constant, cu 9,8%, însumând 88 de locuințe noi finalizate în intervalul 2015-
2016.   

FIGURA 31 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCUINȚE EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2015-2020, NUMĂR 
LOCUINȚE 

 

Sursa: Baza de date INSSE Tempo Online 

Din perspectiva locuirii, în general nu s-au realizat extinderi masive în ultimii 10 ani, la nivelul orașului. Cu 
toate acestea fondul locativ al UAT-urilor învecinate a înregistrat creșteri considerabile (Șelimbăr – 3.941 
locuințe noi, 86,1% creștere) și Cisnădie – 3.652 locuințe noi, 47,4% creștere, fiind notabil interesul 
dezvoltatorilor pentru aceste locații cu resurse de teren. 

 

4.3.2. CALITATEA LOCUIRII 

Calitatea locuirii nu reprezintă un indicator singular, ce poate fi analizat strict cantitativ, ci mai degrabă 
reprezintă un cumul de factori interni și externi locuinței. Cea mai mare parte a factorilor externi sunt 
analizați în detaliu în alte capitole ale prezentei strategii, printre care se numără: proximitatea serviciilor și 
dotărilor publice și de petrecere a timpului liber, existenței infrastructurii tehnico-edilitare, proximitatea 
spațiilor verzi, calitatea factorilor de mediu (poluare, zgomot), calitatea infrastructurii de transport și 
distribuția infrastructurii de transport public, dar și altele.  

În continuare, analiza se concentrează pe factorii interni, precum suprafața locuibilă / locuitor și pe locuință 
sau numărul de locuitori/locuință. O altă categorie de factori interni se referă la dotările aferente 
locuințelor, precum existența dependințelor, însă indicatorii relevanți sunt colectați cu ocazia 
recensămintelor populației și locuințelor (ultimul desfășurat fiind din anul 2011), ceea ce face ca datele să 
nu reflecte întocmai realitatea. 

Suprafața locuibilă raportată la locuință în municipiul Sibiu s-a menținut la un nivel aproximativ constant 
în intervalul 2015-2020 (în jurul valorii de 51,3 mp). Această valoare este similară celei observate la nivelul 
municipiului Cluj-Napoca și superioară celei din municipiul Brașov (48,1 mp). Comparativ cu alte localități 
unde numărul de locuințe a crescut masiv în ultimii ani – Cisnădie, Șelimbăr, în municipiul Sibiu locuințele 
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sunt mai mari, în cele două localități observându-se și o tendință de reducere a suprafeței locuibile aferentă 
unei locuințe. 

FIGURA 32 - EVOLUȚIA SUPRAFEȚEI LOCUIBILE PE LOCUINȚĂ, 2015-2020, MP 

 

Sursa: Baza de date INSSE Tempo Online 

În ceea ce privește suprafața locuibilă aferentă fiecărui locuitor (suprafața totală raportată la populație 
după domiciliu), în anul 2020 în municipiul Sibiu aceasta este de 21,7 mp/loc., peste suprafața minimă 
locuibilă de 18 mp/loc. prevăzută de Legea locuinței nr. 114/1996, valoare aflată în creștere în tot intervalul 
analizat. Totuși, comparativ cu alte municipii, valoarea este mai redusă – 22,1 mp/loc în Cluj-Napoca, 
respectiv 24,5 mp/loc. în Brașov, dar și comparativ cu Cisnădie (23,1 mp/loc) sau Șelimbăr (34,2 mp/loc.), 
aceasta din urmă fiind favorizată de dezvoltarea imobiliară din ultimii ani.   
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FIGURA 33 - EVOLUȚIA SUPRAFEȚEI LOCUIBILE PE LOCUITOR, 2015-2020, MP 

 

Sursa: Baza de date INSSE Tempo Online 

Nu în ultimul rând, numărul de locuitori / locuință indică câte persoane locuiesc, în medie, într-o locuință. 
În paralel cu indicatorii anterior, observăm că în locuințele din municipiul Sibiu locuiesc, în medie, mai 
multe persoane (2,4),  cărora le revine o suprafață locuibilă mai mică, comparativ cu alte municipii (Brașov, 
Cluj-Napoca), dar în special cu principalele zone de expansiune din periurban – Șelimbăr și Cisnădie.  

FIGURA 34 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE LOCUITORI/LOCUINȚĂ, 2015-2020, NUMĂR MEDIU DE 
LOCUITORI 

 

 

Sursa: Baza de date INSSE Tempo Online 
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În ceea ce privește noile dezvoltări rezidențiale, este evidențiat faptul că în ultimii ani acestea au fost 
dezvoltate la nivelul întregului municipiu, fiind realizate fie sub forma unor inserții în cadrul țesutului 
existent, fie prin utilizarea unor terenuri libere din zonele periferice ale municipiului (ex. Magnolia 
Residence – Calea Șurii Mici). Totodată, se remarcă faptul că noile dezvoltări au fost concentrate în 
jumătatea vestică a municipiului, cu precădere în cartierele Țiglari și Turnișor, în restul cartierelor fiind mai 
degrabă dezvoltări punctuale. 
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FIGURA 35 - LOCALIZAREA NOILOR DEZVOLTĂRI REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: imobiliare.ro, korter.ro 
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4.4. SPAȚII PUBLICE ȘI SPAȚII VERZI 

În cadrul acestui capitol vor fi tratate aspecte cu privire la spațiile publice și spațiile verzi din municipiul 
Sibiu, fiind vizate rețelele conturate la nivelul celor două elemente.  

Spațiile publice din cadrul municipiului Sibiu pot fi clasificate din perspectiva configurării spațiale în 
următoarele tipologii majore: 

• Cele de tip suprafață – parcuri, grădini sau alte tipuri de spații publice de mari dimensiuni; 

• Cele de tip punct – scuaruri, piețe sau alte tipuri de spații publice de mici dimensiuni; 

• Cele de tip linear – bulevarde, străzi care dispun de zone pietonale generoase și care sunt flancate 
total sau parțial de diferite obiective de interes.  

Analizând teritoriul municipiului, se remarcă faptul că cele trei categorii de spații publice sunt evidențiate 
în teritoriu după cum urmează: spațiile de tip suprafață sunt concentrate cu precădere pe direcția Nord-
Sud, în diferite cartiere (în special cele aflate către periferie – ex. Parc Cartier Tineret, Parcul Sub Arini etc.) 
și în zona centrală și imediata vecinătate a acesteia (ex. Parcul Cetății, Parcul Tineretului etc.). Astfel, la 
nivelul municipiului se identifică 14 spații de tip suprafață, marcate de parcuri situate în cartierele Calea 
Poplăcii, Ștrand, Calea Dumbrăvii, Centru și Țiglari. Cel mai amplu astfel de spațiu este marcat de axa verde 
conturată de Parcul Sub Arini, ce asigură legătura cu zona sudică a municipiului, respectiv cu Parcul Natural 
Dumbrava Sibiului, acesta având o suprafață totală de cca. 18,8 ha, desfășurându-se în cartierele Calea 
Poplăcii și Calea Dumbrăvii. Totodată, cartierul Centru este cel care concentrează cele mai multe spații 
publice de tip suprafață, fiind vorba despre parcurile Petofi Sandor, Astra, Bulevard, Casa de Cultură, 
Corneliu Coposu, Cetății, Spitalului și Tineretului. Cu excepția Parcului Cetății ce se desfășoară pe o 
suprafață mai amplă, restul parcurilor din zona centrală sunt de dimensiuni reduse. Un număr mai ridicat 
de astfel de spații publice se regăsesc și în cartierul Țiglari unde sunt prezente 4 parcuri, respectiv Piața 
Cluj, Reconstrucției, Terezian și Cartier Tineret, fiind vorba despre parcuri de dimensiuni mai reduse, 
amplasate în vecinătatea zonelor de locuințe. Punctual, mai există un parc și în cartierul Ștrand – Parcul 
Ștrand, acesta fiind amplasat în zona cartierului de locuințe colective și în imediata vecinătate a Bisericii 
Sfinții Mihail și Gavril.  

Spațiile publice de tip punct sunt concentrate în zona centrală a municipiului, în special în zona centrului 
istoric, ca urmare a amenajării spațiilor interstițiale generate de țesutul organic dezvoltat de-a lungul 
timpului în această zonă. Astfel, municipiul dispune și de o rețea extinsă de spații publice de tip punct, 
marcată de piețe precum Piața Mică, Piața Mare, Piața Albert Huet, Piața Friedrich Schiller sau Piața 
Teatrului. În ceea ce privește spațiile publice de tip linear, acestea se regăsesc pe de o parte în zona 
centrală, marcată de străzi exclusiv pietonale (ex. str. Nicolae Bălcescu), iar pe de altă parte la nivelul 
marilor artere de circulații din municipiu (ex. Bd. Corneliu Coposu, Bd. Mihai Viteazu).  

Culoarul verde asociat malului râului Cibin nu este suficient valorificat în prezent, malurile râului nefiind 
amenajate corespunzător utilizării de către cetățeni ca spațiu public. Totuși, acesta prezintă un potențial 
ridicat de amenajare, putând deveni un spațiu public de tip linear reprezentativ la nivelul municipiului Sibiu, 
conturându-se un coridor/o promenadă în zona de nord a centrului istoric, pe direcția est-vest. Amenajarea 
râului Cibin este și una dintre posibilele intervenții identificate de către cetățeni în cadrul chestionarului 
adresat populației locale.  
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FIGURA 36 - RÂUL CIBIN, MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Google Street View 

Luând în considerare faptul că zona centrală reprezintă una dintre principalele zone funcționale ale 
municipiului, precum și una dintre principalele zone de atracție atât în rândul populației locale, cât și în 
rândul vizitatorilor, este necesar conturarea unor zone de acces bine definite către aceasta. Astfel, se 
remarcă următoarele axe secundare cu potențial de a fi valorificate din perspectiva spațiilor publice, 
asigurând totodată și legături facile cu zona centrului istoric: 

• Amenajare spațiu public Piața Gării (deasupra parcării subterane) – proiect planificat, se vor 
amenaja 5.500 mp de alei pietonale și peste 2.000 mp de spații verzi – proiectul va fi corelat cu un 
traseu pietonal Piața Gării, str. General Magheru, str. Filarmonici și str. Avram Iancu, propus spre 
amenajare în vederea facilitării accesului către zona centrală pentru pietoni și îmbunătățirea 
legăturilor Gară – Centru 44; 

• Pietonalizare Piața Aurarilor și Piața Huet – traseu Piața Aurarilor – Piața Mică – Piața Huet; 

• Traseu Piața Mică – str. Ocnei – str. Târgul Fânului – râul Cibin – potențial de dezvoltare ulterior 
amenajării coridorului din lungul râului Cibin, în vederea asigurării unei legături facile între acesta 
și zona centrală.  

 

44 Primăria Municipiului Sibiu, Parcarea subterană din Piața Gării și coridorul pietonal dintre Piața Gării și 
Piața Mare,  mai aproape de realizare, 2021 (https://sibiu.ro/primaria/comunicat/9475) 

https://sibiu.ro/primaria/comunicat/9475
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FIGURA 37 - REȚEAUA DE SPAȚII PUBLICE A MUNICIPIULUI SIBIU 
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Sursa: Prelucrare proprie 

În ceea ce privește spațiile verzi, conform Registrului Local al Spațiilor Verzi al municipiului Sibiu, la nivelul 
municipiului se înregistrează o suprafață a spațiilor verzi de 38,45 ha, rezultând o suprafață de numai 2,28 
mp/locuitor, mult sub media națională recomandată de 26 mp/locuitor 45.  

Spațiile verzi se concentrează cu precădere în zona centrală a municipiului, în zonele de locuințe colective, 
precum și în lungul râului Cibin. Cele mai extinse suprafețe de spațiu verde sunt amplasate în zona sudică 
a municipiului fiind marcate de Parcul Sub Arini și de Parcul Natural Dumbrava Sibiului, conturând astfel o 
axă verde la intrarea în Sibiu. La nivelul zonei centrale, spațiile verzi sunt marcate de o rețea de parcuri 
alcătuită din parcurile Cetății, Corneliu Coposu, Astra, Bulevard, Casa de Cultură, Tineretului și Spitalului, 
precum și de suprafețele de spațiu verde de dimensiuni reduse regăsite la nivelul scuarurilor și/sau piețelor.  

FIGURA 38 - PARCUL CETĂȚII, MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Google Street View 

În cazul zonelor de locuințe colective, spațiile verzi sunt evidențiate prin vegetația existentă în jurul 
blocurilor de locuințe (grădinile blocurilor), precum și de spațiile interstițiale dintre blocuri. Cu toate 
acestea, în unele dintre cazuri acestea nu sunt amenajate corespunzător, fiind vorba despre spații de o 
calitate redusă, ce pot beneficia de pe urma unor reabilitări/modernizări.  

La nivel general, analizând răspunsurile cetățenilor la chestionarul adresat, se remarcă faptul că spațiile 
publice/spațiile verzi/spațiile de recreere se află printre ultimele locuri în rândul dotărilor accesibile, cu 
32,26% dintre respondenți considerând ca acestea sunt dificil accesibile sau fără acces. Printre zonele 
identificate ca având cel mai dificil acces sau chiar lipsa acestuia se numără Veteranilor, Zona Arhitecților, 

 

45 Conform OUG nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția 
mediului 
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Turnișor, Lazaret, Broscărie & Zona Industrială Est, Lupeni, Gușterița, Tineretului, Vasile Aaron și Zona Căii 
Șurii Mici.  

Totodată, reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi se află pe locul doi în rândul măsurilor considerate 
prioritare de către cetățeni pentru dezvoltarea durabilă a municipiului în următorii ani, cu 80% dintre 
respondenți alocând note de 4 și 5 (unde 5 reprezintă cel mai important). Acestor măsuri li se adaugă și 
cele dedicate reabilitării și modernizării spațiilor publice și a spațiilor dintre blocuri, unde respondenți au 
răspund în proporție de 73% cu note de 4 și 5.  



 

 
www.poca.ro 

 
128 

 

FIGURA 39 - SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL SIBIU 
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Sursa: Registrul Local al Spațiilor Verzi 

FIGURA 40 - IZOCRONELE SPAȚIILOR PUBLICE VERZI DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

În ceea ce privește accesul la spații publice verzi, accesibilitatea cea mai îngreunată (se depășesc 20 de 
minute de mers pe jos) este în cazul următoarelor zone: cartierul Turnișor, Vasile Aaron, Gușterița, cea mai 
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mare parte a cartierului Lazaret (cu excepția zonei de sud a acestuia). Astfel, în cazul acestor zone este 
necesar să se realizeze intervenții de regenerare/amenajare a spațiilor publice verzi (inclusiv prin folosirea 
în acest scop a resurselor libere de teren) pentru a putea spori accesul la aceste dotări. 

 

4.5. PEISAJ 

Conform Convenției Europene a Peisajului, peisajul reprezintă o parte importantă a calității vieții 
oamenilor, fiind un element esențial al bunăstării sociale și individuale. Ca stat membru al Consiliului 
Europei, inclusiv România se angajează să identifice peisajele și caracteristicile acestora, să le urmărească 
transformările, să le evalueze, în scopul de a realiza demersuri pentru a introduce dimensiunea peisajeră 
în programele și politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism și în cele culturale, de mediu, agricole, 
sociale și economice, precum și în alte politici cu posibil impact direct sau indirect, pentru a pregăti și 
implementa proiecte de punere în valoare a acestuia, scopul fiind protecția, managementul și/sau 
amenajarea peisajului 46 . În acest context este deosebit de important să înțelegem individualitatea, 
personalitatea și originalitatea orașului din perspectiva peisajului care îl definește.  

Tipurile principale de peisaj care definesc municipiul Sibiu sunt următoarele:  

• Peisajul rezidențial;  

• Peisajul cursurilor de apă;  

• Peisajul industrial.  

Peisajul rezidențial este definit de mai multe tipologii majore, acestea fiind marcate de cartierele de 
locuințe individuale, cartierele de locuințe colective și zona centrală, cu clădirile aparținând centrului 
istoric. Astfel, cartierele de locuințe individuale sunt predominante la nivelul municipiului, acestea fiind 
marcate de parcele de dimensiuni mai mici, cu un front discontinuu, respectând totodată și o retragere 
față de aliniament. 

 

46 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37056    
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FIGURA 41 - PEISAJ REZIDENȚIAL DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, STRADA NEGOI, CARTIER TREI STEJARI 
(SUS) / STRADA VASILE ALECSANDRI, CARTIER DUMBRĂVII (JOS) 

 

 

Sursa: Google Street View 

În cazul peisajului rezidențial de locuințe colective, se remarcă o amplasare diferită a clădirilor în plan, 
acestea fiind distribuite liniar sau în formă de L/U, generând astfel spații interstițiale utilizate pentru alte 
facilități conexe (ex. grădini, locuri de parcare, locuri de joacă etc.). Regimul de înălțime este unul mai 
ridicat, fiind evidențiate clădiri cu o înălțime ce variază între P+4 și P+10. O caracteristică specifică a acestui 
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peisaj sunt mașinile parcate în vecinătatea blocurilor, acestea ocupând suprafețe considerabile din spațiul 
public. În ultimii ani au avut loc multiple proiecte de regenerare urbană în cartierele de locuințe colective, 
orientate însă din păcate mai mult pe satisfacerea nevoii de parcări rezidențiale și mai puțin de oferta de 
spațiu public. Cu toate acestea, există încă foarte multe locații care necesită intervenții de regenerare 
urbană, unele păstrând până în prezent garaje improvizate de către rezidenți (ex. str. Lungă – cartier 
Terezian). 

FIGURA 42 - PEISAJ REZIDENȚIAL DE LOCUINȚE COLECTIVE, CARTIER TEREZIAN  

 

Sursa: Arhiva consultantului 

Peisajul zonei centrale și, implicit a centrului istoric, este dominat de clădiri încadrate drept monumente 
istorice, amplasate în lungul unor străzi cu un profil mai redus și având un regim de înălțime redus (în 
general P+1-P+2). Clădirile sunt construite pe aliniament, cu acoperiș în șarpantă unde lucarnele reprezintă 
un specific local. Aceste caracteristici contribuie la formarea unui front continuu în lungul străzilor și un 
caracter unitar al zonei centrale. În ultimii ani, o parte importantă din piețele centrului istoric au fost 
revitalizate ca parte unui proces amplu de pietonalizare. Cu toate acestea, parcările ocupă încă o suprafață 
semnificativă din zona centrală, acestea obturând adesea perspectiva către construcțiile cu o valoare 
arhitecturală importantă. Totodată, există și o serie de clădiri aflate în stare de degradare, acestea 
contribuind negativ la armonizarea peisajului zonei centrale, în special din punct de vedere al atractivității 
pentru vizitatori.  
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FIGURA 43 - PEISAJ AL ZONEI CENTRALE  - CENTRULUI ISTORIC, PIAȚA MICĂ (SUS-STÂNGA) / PIAȚA HUET 
(SUS-DREAPTA) / PIAȚA AURARILOR (JOS)  

 

Sursa: Arhiva consultantului 

Peisajul cursurilor de apă este dominat de râul Cibin și a malurilor acestuia. Cu toate acestea, există o serie 
pâraie secundare din care doar Pârâul Tinkbach este valorificat. Partea principală a Cibinului este în curs 
de amenajare, la fel și Parcul Sub Arini. Principala provocare în acest proces de valorificare a cursurilor de 
apă (proces care trebuie continuat) este modul în care sunt îmbinate caracteristicele naturale cu cele 
antropice, mai precis, cât ar trebui intervenit cu amenajări precum piste pentru biciclete, alei pietonale, 
dotări etc. și cât ar trebui păstrat natural47. 

 

47 Au avut deja loc importante dezbateri locale pe acest subiect - http://aios.ro/parcul-sub-arini-concluziile-
dezbaterii-profesionale/ 
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FIGURA 44 RÂUL CIBIN - POD GLADIOLELOR 

 

Sursa: Arhiva consultantului 

În ceea ce privește peisajul industrial, acesta este evidențiat în cele 4 zone industriale din oraș, respectiv 
Zona Industrială Est, Zona Industrială Vest, Zona Industrială Viile Sibiului și Zona Industrială Gușterița. În 
mare parte acesta este un peisaj dominat de construcții de mari dimensiuni (ca suprafață), caracterizate 
de un aspect destructurat și neunitar. Totodată, acestea sunt amplasate în zonele periferice ale 
municipiului, dispunând astfel de o amenajare mai precară a circulațiilor și a spațiilor publice din punct de 
vedere al peisajului. Se păstrează totuși și situri industriale la marginea centrului istoric (Orașul de Jos) cum 
ar fi fostele Uzine Rieger. Localizarea acestora în proximitatea centrului istoric le conferă un potențial 
foarte ridicat de conversie funcțională. 
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FIGURA 45 PEISAJ INDUSTRIAL LA MARGINEA CENTRULUI ISTORIC - FOSTELE UZINE RIEGER 

 

Sursa: Arhiva consultantului 



 

 
www.poca.ro 

 
136 

 

5. PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

5.1. STRUCTURA DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI 

La 1 ianuarie 2021, potrivit Institutului Național de Statistică, municipiul Sibiu avea o populație totală de 
167.124 locuitori, reprezentând 35,65% din populația totală a județului Sibiu (468.831 locuitori). Din 
perspectiva demografică, județul Sibiu prezintă un nivel de urbanizare de 66,52%, peste media totală la 
nivel național (56,97%). 

Totodată, la nivel județean, municipiul Sibiu este primul centru urban al județului Sibiu ca număr de 
locuitori, fiind urmat de municipiul Mediaș (56.021 locuitori) și orașul Cisnădie (24.385 locuitori). O 
caracteristică importantă este reprezentată de faptul că municipiul Sibiu se înscrie în categoria municipiilor 
de dimensiuni mari din punct de vedere al numărului de locuitori. 

Iar conform Recensământului Populației și al Locuințelor din 2011, populația stabilă a municipiului Sibiu 
era de 147.245. Raportată la numărul total de persoane din județ (397.322 locuitori), populația 
municipiului Sibiu reprezintă un procent de 37,06%. În contextul național, municipiul Sibiu este al 14-lea 
oraș ca mărime a populației, situându-se între municipiile Pitești (155.383 locuitori) și Bacău (144.307 
locuitori).  

TABEL 5 – IERARHIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA DUPĂ NUMĂRUL TOTAL DE LOCUITORI, 2011 

NR. CRT. NUME MUNICIPIU NUMĂR LOCUITORI 

1 Municipiul București 1.883.425 

2 Municipiul Cluj-Napoca 324.576 

3 Municipiul Timișoara 319.279 

4 Municipiul Iași 290.422 

5 Municipiul Constanța 283.872 

6 Municipiul Craiova 269.506 

7 Municipiul Brașov 253.200 

8 Municipiul Galați 249.432 

9 Municipiul Ploiești 209.945 

10 Municipiul Oradea 196.367 

11 Municipiul Brăila 180.302 

12 Municipiul Arad 159.074 

13 Municipiul Pitești 155.383 

14 Municipiul Sibiu 147.245 

15 Municipiul Bacău 144.307 
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Sursa: www.recensamantromania.ro 

În România, scăderea demografică este un fenomen care s-a manifestat constant în ultimele decenii. 
Numărul de locuitori a înregistrat o tendință descendentă, observată atât în cadrul recensămintelor, cât și 
al datelor prezentate de Institutul Național de Statistică. Prin raportare numărul de persoane de la 
recensămintele din anii 1992 și 2002, se observă că populația municipiului Sibiu a înregistrat o scădere 
constantă. Declinul demografic în perioada de timp 1992-2011 este de -13,19%, respectiv 22.365 locuitori. 

Populația României a scăzut între anii 1992 și 2011 cu aproximativ 12% de la 22.810.035 locuitori la 
20.121.641 locuitori. Este important de remarcat faptul că la nivel regional evoluția populației prezintă 
valori negative, de -0.8% în perioada 2014-2021. Doar județele Sibiu (1,2%) și Brașov (1,4%) prezintă 
creșteri al populației în perioada 2014-2021, iar județele Alba, Mureș, Covasna și Harghita prezintă valori 
situate între -1.9% și -3.5%.  

Scăderea numărului de locuitori este ușor mai accentuată, cu 1% la nivelul municipiului Sibiu față de 
scăderea populației la nivel național. Tendința de declin demografic ușor mai accentuată decât media 
națională se observă în orașele dezvoltate ale României. Se observă astfel o tendință de stabilire a 
populației în afara zonei urbane, în timp ce activitățile locuitorilor (activitatea profesională, școlară, 
activități comerciale sau de petrecere a timpului liber) se desfășoară în mare parte în cadrul municipiului 
Sibiu. Un factor important al navetismului către municipiul Sibiu din mediul periurban constă în prezența 
zonelor industriale periferice, prezentând un număr ridicat de locuri de muncă.  De asemenea, poate fi 
menționată o tendință la nivelul național, în cadrul căreia centrele universitare și de afaceri dezvoltate 
economic atrag o parte din populația tânără din restul țării.  

FIGURA 46 – EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ, MUNICIPIUL SIBIU, NUMĂR LOCUITORI, 1992-2011 

 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

Datele prezentate în cadrul Recensământului Populației, deși au un grad mai ridicat de precizie, există doar 
până la nivelul anului 2011. Structura demografică a unei localități este în continuă schimbare, astfel este 
importantă utilizarea celor mai recente date existent (ex. populația după domiciliu din baza de date Tempo 
online a INS).  

În ceea ce privește analiza tendințelor demografice, la nivel național se observă o tendință descendentă a 
numărului de locuitori. Această tendință este mai accentuată în mediul urban (-1,43%), decât în mediul 
rural (-0,79%). Județul Sibiu nu reprezintă o excepție, evoluția demografică descendentă fiind remarcată în 
aproape întreg mediul urban. Există câteva excepții totuși în orașele Cisnădie (creștere de aprox. 29% în 
ultimii 7 ani), Săliște și Tălmaciu (creșteri de aprox. 1,5% în ultimii 7 ani). Tendința de depopulare a 
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municipiului Sibiu este echilibrată de trendul pozitiv demografic înregistrat în prima coroană de comune 
din proximitatea municipiului. Rata de creștere medie prezentă la nivelul localităților Cisnădie, Cristian, 
Poplaca, Rășinari, Roșia, Șelimbăr, Șura Mare și Șura Mică este de aproximativ 18% în intervalul 2014-2021, 
respectiv un plus mediu de aproximativ 2,56% anual (aproximativ 280 persoane anual). Cea mai rapidă 
creștere demografică se înregistrează în orașul Cisnădie (aproximativ 29%) și Șelimbăr (aproximativ 89%). 
Este important de menționat faptul că o parte dintre locuitorii ce s-au mutat în mediul periurban își 
păstrează domiciliul în municipiul Sibiu pentru a avea acces la dotările existente la nivelul acestuia. Astfel, 
tendința de migrare către comunele învecinate municipiului este și mai accentuată. Datorită acestor 
schimbării migratorii intrajudețene se pot observa valori pozitive la nivelul zonei urbane funcționale de 
aproximativ 4% creștere procentuală. 

FIGURA 47 – TENDINȚE DEMOGRAFICE MEDII ANUALE ÎN MEDIUL URBAN DIN JUDEȚUL SIBIU, 2014-2021 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Tendința de scădere a numărului de locuitori se va accentua în viitor. Conform ONU48, România va avea o 
populație de 15,2 milioane de cetățeni până în 2050, iar până în 2100 va avea 10,7 milioane de cetățeni. 
Tendința de scădere se manifestă vizibil și în municipiul Sibiu prin efecte negative ca îmbătrânirea 
populației, scăderea numărului celor care formează forța de muncă, presiune pe sistemul public de 
asigurări sociale și de sănătate, necesitatea de adaptare a infrastructurii pentru o populație în scădere, 
nevoia de servicii publice adaptate și proiectare urbană sustenabilă pentru grupurile de vârstă vulnerabilă. 
Declinul demografic are un impact negativ și din punct de vedere economic, existând riscul ca municipiul 
să nu reprezinte una dintre primele opțiuni ale investitorilor în căutare de forță de muncă și piețe de 
desfacere.

 

48  United Nations, Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United 
Nations Secretariat, 2017, World Population Prospects, http://esa.un.org/unpd/wpp/ - consultat in data 
de 10.08.2021 
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FIGURA 48 – EVOLUȚIA POPULAȚIEI DUPĂ DOMICILIU, ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ, 2014-2021, % 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

La nivelul municipiul Sibiu, din punct de vedere al tendințelor demografice, este înregistrată la 1 ianuarie 
2021 o cotă de depopulare. Prin raportare la anul 2000, declinul demografic este cu 5,3% mai mare decât 
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media la nivel județean, unde sunt înregistrate valori pozitive (-2,3% municipiul Sibiu, 3,11% județul Sibiu). 
Tendința demografică medie înregistrată în ultimii 21 de ani se prezintă cu o pierdere medie de aproximativ 
0,1% (aprox. 180 de locuitori) din populație anual la nivelul municipiului. Referitor la intervalul de timp 
2014-2021, se constată o scădere de la 169.741 în anul 2014 la 167.124 în 2021, ceea ce procentual se 
traduce printr-o scădere de -1.54%.  

FIGURA 49 – EVOLUȚIA POPULAȚIEI DUPĂ DOMICILIU, MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2021, NUMĂR 
LOCUITORI 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Evoluția numărului de locuitori la nivelul județului Sibiu, arată o creștere de aproximativ 1,2%, astfel că la 
nivel local se observă o scădere mai accentuată decât la nivel județean. Analiza aceluiași indicator la nivelul 
Regiunii Centru prezintă o scădere a populației de -0,8%, un procent mai redus decât cel înregistrat la 
nivelul municipiului Sibiu. De asemenea, tendința demografică generală a municipiului Sibiu a păstrat 
aceleași valori negative în ultima decadă. Acest trend negativ indică un anumit aspect ce trebuie luat în 
considerare, faptul că municipiul Sibiu este în competiție cu alți poli majori de atractivitate urbană aflați în 
deficit demografic (Brașov, Târgu Mureș, Alba Iulia etc.). Conform studiului realizat de World Bank, „Orașe 
Magnet” printre factorii care fac ca o zonă să fie atractivă pentru oameni constau în mărime, proximitatea 
față de orașele mari, proximitatea față de occident, prezența universităților, structura economică și 
calitatea vieții. Municipiul Sibiu bifează o parte importantă dintre factorii enumerați. Astfel orașele 
competitive, cu o economie dinamică și investiții străine semnificative atrag un număr ridicat de tineri. În 
special, orașele Cluj-Napoca, București, Oradea, Timișoara, dar și Sibiul au atras un procent ridicat de tineri 
(peste 50% dintre navetiști) etc.  

Este important de precizat faptul că principalele cauze ale declinului demografic se referă la scăderea ratei 
natalității și a soldului negativ al migrației, atât interne, cât și externe. Mai mult, acești factori au avut un 
impact negativ din ce în ce mai ridicat la nivelul întregii țări în ultimele 3 decenii. 
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FIGURA 50 – EVOLUȚIA POPULAȚIEI DUPĂ DOMICILIU, REGIUNEA CENTRU, 2014-2021, NUMĂR 
LOCUITORI 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Potrivit documentului „Proiectarea populației României în profil teritorial, la orizontul anului 2070”, se 
previzionează o scădere a populației cu -31,7% pentru intervalul 2019-2070 la nivel național. Acest procent 
este mult mai ridicat față de cel pentru Regiunea Centru (-21,8%) și față de cel al județului Sibiu (-8,7%). 49 
De asemenea, este important de menționat că județul Sibiu, alături de județele Iași (-6,6%) și Brașov (-
4,5%) prezintă cele mai scăzute valori de descreștere a populației la nivel național. Se evidențiază astfel 
potențialul ridicat de redresare demografică existent la nivelul municipiului.  

Printre cele mai importante motive care stau la baza acestor previziuni se numără migrația externă, care 
va influența procentul și distribuția populației pe grupe de vârstă, respectiv tendințele de îmbătrânire 
demografică. Astfel, numărul de tineri (0-15 ani) va scădea, iar numărul de vârstnici (peste 65 de ani) va 
crește, ceea ce va determina probleme din perspectiva dependenței demografice, respectiv a forței de 
muncă. Totuși, județul Sibiu este printre cele care se vor menține până în anul 2070 printre județele 
„tinere” cu ponderile cele mai mari ale populației tinere (peste 16%). 

TABEL 6 – POPULAȚIA REZIDENTĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN ANUL 2019 ȘI POPULAȚIA PREVIZIONATĂ PENTRU 
ANII 2040 ȘI 2070, VARIANTA MEDIE 

NIVEL 
TERITORIAL 

POPULAȚIE 2019 POPULAȚIE 2040 POPULAȚIE 2070 

SCHIMBAREA 
DEMOGRAFICĂ 
ÎNTRE 2019 ȘI 

2070, PERSOANE 

SCHIMBAREA 
DEMOGRAFICĂ 
ÎNTRE 2019 ȘI 

2070, % 

Județul Sibiu 401.185 410.660 366.148 -35.037 -8,7% 

Regiunea 
Centru 

2.316.825 2.159.497 1.812.266 -504.559 
-21,8% 

România 19.370.448 17.111.444 13.223.346 -6.147.102 -31,7% 

 

49 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/proiectarea_populatiei_pe_medii_de_rezidenta_l
a_orizontul_anului_2070.pdf 
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Sursa: Proiectarea populației României în profil teritorial, la orizontul anului 2070 

 

5.2. STRUCTURA POPULAȚIEI PE SEXE ȘI GRUPE DE 
VÂRSTĂ 

În ceea ce privește datele de la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011, structura populației pe 
grupe de vârstă arată că cea mai numeroasă grupă de vârstă este cea de 30-34 de ani cu 12.623 locuitori. 
De asemenea, se observă trei categorii ce caracterizează structura populației: generația postbelică, cu un 
vârf de natalitate în perioada 1955, urmat de un ușor declin, generația politicii pro-nataliste, cu un vârf de 
natalitate în perioada 1968-1969 și generația post-revoluție, marcată de declinul demografic de la 
începutul anilor 1990.  

FIGURA 51 – POPULAȚIA STABILĂ A MUNICIPIULUI SIBIU PE GRUPE DE VÂRSTĂ, 2011, NUMĂR 
LOCUITORI 

 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

Piramida vârstelor prezintă distribuția populației în funcție de sex și grupele de vârstă cincinale. Fiecare 
bară corespunde ponderii sexului și grupei respective de vârstă din totalul populației (bărbați și femei). 
Cele realizate la nivel local, județean, regional și național, prezintă o formă treflată cauzată în principal de 
următoarele fenomene demografice: 

• O bază îngustă, ce indică o rată a natalității scăzută – municipiul Sibiu prezintă o bază (0-24 de ani) 
mai îngustă în comparație cu județul, regiunea și țara, cele mai mari diferențe observându-se în 
cadrul categoriei de vârstă 15-24 de ani; 
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• Următorul segment, marcat de grupa de vârstă 25-29 de ani - este mult mai scăzută numeric decât 
grupa superioară de vârstă (30-54 de ani), marcat de finalul politicii pro-natalitate, rezultând un 
nivel al natalității ce nu a fost influențat de factori artificiali; 

• Segmentul cu grupele de vârstă situate între 30 și 54 de ani - este marcat de instaurarea politicii 
de creștere demografică din 1966 prin interzicerea metodelor de planificare a reproducerii 50, 
rezultând într-un număr ridicat de persoane; 

• Grupa de vârstă 50-54 de ani, evidențiată prin scăderea numărului de locuitori, reprezintă o 
discontinuitate față de grupele anterioare și posterioare – persoanele ce fac parte din această 
grupă de vârstă sunt născute înainte de anul 1966 și reprezintă un efect al influențelor socio-
culturale vestice și de liberalizarea contracepției; 

• Ultima categorie este reprezentată de generația „Baby Boomers”, ce reprezintă un efect al ratelor 
de natalitate ridicate de după cel de-al doilea Război Mondial – deși o parte dintre persoane încă 
activează în câmpul muncii, majoritatea din această generație înaintează spre vârful piramide și 
creează o presiune asupra forței de muncă viitoare. 

Analiza piramidei vârstelor la nivelul municipiului Sibiu indică o ușoară tendință de creștere în volum pentru 
segmentul 0-9 ani. Acest aspect este justificat de efectul creșterii vârstei la nașterea primului copil (vârsta 
medie la nivel național la prima creștere, conform INS, este de 28 de ani). Un alt factor important este 
faptul că grupa de vârstă 30-34 de ani prezintă valori ridicate, de peste 13.000 de persoane. 

 

50 Evoluția natalității și fertilității în România, INS 2012, 
http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20in%20Romania_n.
pdf 
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FIGURA 52 – PIRAMIDA VÂRSTELOR PENTRU POPULAȚIA MUNICIPIULUI SIBIU, A JUDEȚULUI SIBIU, A 
REGIUNII CENTRU ȘI A ROMÂNIEI, 2021, GRUPE DE VÂRSTĂ 
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Sursa: Baza de date INS Tempo, prelucrare proprie 

Pe termen mediu și lung se evidențiază provocări asociate adaptării serviciilor publice și a proiectării 
spațiului urban. Este necesar să fie urmărit procesul de dezvoltare al acestora pentru a răspunde cât mai 
eficient la nevoile populației pe baza fenomenelor demografice remarcate (dezvoltarea serviciilor sociale 
adresate vârstnicilor, accesibilitate grupelor vulnerabile în oraș etc.).  

Referitor la populația pe sexe la nivelul Uniunii Europene, România înregistrează printre cele mai mari 
diferențe de speranță de viață între bărbați și femei, de până la 7 ani. În municipiul Sibiu structura pe gen 
a populației, municipiul Sibiu prezintă 53% femei și 47% bărbați din totalul populației după domiciliu. 
Dinamica raportului de gen pe categorii de vârstă scoate în evidență o situație particulară municipiului 
Sibiu. Raportul tinde să fie favorabil bărbaților doar până la vârsta de 20 de ani spre deosebire de nivelul 
național unde raportul este înclinat în favoarea bărbaților până la 49 de ani. În municipiul Sibiu raportul se 
înclină în favoarea femeilor după vârsta de 29 de ani, tendința devenind și mai accentuată după 75 de ani. 
Acest aspect poate fi datorat faptului că orașul poate oferi femeilor oportunități de a progresa în ceea ce 
privește egalitatea de gen - în ceea ce privește accesul la protecții juridice sporite, înscrierea mai mare în 
învățământul terțiar, mai multe oportunități de angajare formală și relaxarea normelor sociale de gen. Un 
alt factor se referă la rolul de adulți care se ocupă în principal de educarea și îngrijirea copiilor. Astfel, există 
o necesitate mai ridicată a acestora de a avea acces rapid la dotări (sănătate, educație, cultură etc.).  

Așadar, este important de remarcat faptul că feminizarea populației este asociată diferenței speranței de 
viață la naștere între femei și bărbați, respectiv îmbătrânirea demografică (femeile fiind mai longevive), 
dar și cu migrația. Longevitatea sexului feminin se datorează atât unor aspecte genetice, cât și unor aspecte 
ce țin de adaptarea mai bună a serviciilor medicale la problemele de sănătate caracteristice femeilor. 

Raportul de dependență demografică 51 este important din perspectiva gradului de presiune a îngrijirii 
persoanelor vârstnice de către persoanele în vârstă activă. Totodată, acest aspect reprezintă o măsură a 
nivelului mediu de redistribuire a veniturilor unei persoane ocupate către ceilalți membrii ai familiei. Pentru 
anul 2021, raportul a fost de 497,12‰, mai exact la fiecare 1.000 de persoane active revin în îngrijire 497,12 
persoane inactive. Valoarea indicatorului este destul ridicată și în creștere față de anul 2014, când prezenta 
valoarea de 387,45‰ în municipiul Sibiu, de 468,07‰ în județul Sibiu, de 483, 8‰ în regiune și  466,64‰ 
la nivel național. Astfel, se creează un dezechilibru între grupa de vârstă activă a populației, care contribuie 
la bugetul public (central sau local) și grupele de vârstă inactive ale populației, care au nevoie de asistență 
și susținere din același buget. Tendința de creștere a valorilor raportului de dependență demografică se 
observă la toate cele patru niveluri, dar municipiul Sibiu înregistrează cea mai accentuată creștere în 
perioada 2014-2021. Se poate observa astfel că în anul 2014, municipiul Sibiu prezintă cea mai mică 
valoare, ajungând în anul 2021 la o valoare ce depășește media națională, regională și județeană.  

Raportul de dependență al persoanelor tinere 52, pe termen scurt, evidențiază nevoia de îngrijire pentru 
copii (nevoia de creșe, grădinițe, școli, școală după școală, bone etc.) și de controlul social (protecție, poliție 
locală, pază). Mai mult, pe fond de sărăcie, indicele este corelat cu nivelul de devianță juvenilă. Se poate 
observa astfel că există o serie de comune care prezintă un raport ridicat de peste 300‰ (Hochilag, Poiana 
Sibiului, Jina, Târnava, Brădeni, Brăteiu, Marpod, Roșia, Nocrich, Iacobeni, Vurpăr, Mihăileni) din zona 
urbană funcțională. Astfel, prin identificarea zonelor unde este nevoie de crește, unități școlare și dotarea 
acestor comune cu unitățile necesare (în special în zona periurbană), poate scădea presiune aflată pe 
sistemul de învățământ din municipiul Sibiu. În anul 2021, municipiul Sibiu înregistrează o valoare de 
208,48‰, în creștere față de 183,66‰ în 2014. La nivel național în aceeași perioadă se observă o tendință 

 

51 Suma persoanelor inactive (0-14 ani și peste 65 ani) raportată la volumul persoanelor active (15-64 ani) 
52 Raportul dintre tineri până în 15 și ani și populația cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani 
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negativă a indicatorului, de la 213,97‰ la 213,34‰, ceea ce indică cel mai probabil o scădere a numărului 
de tineri, explicabilă și prin scăderea natalității. Pe termen mediu și lung este necesar ca valoarea 
indicatorului să crească constant, pentru a crește numărul populației tinere ce va trebui să susțină 
generațiile vârstnice viitoare.  

Rata de dependență a persoanelor vârstnice53, în anul 2021, municipiul Sibiu arăta o valoare de 288,64‰, 
având o creștere de 203,79‰ în 2014. Acest aspect poate fi explicat prin tendința prezentă și la nivel 
național de îmbătrânire accentuată a populației. Rata de dependență a persoanelor vârstnice în municipiul 
Sibiu a depășit celelalte niveluri, observându-se un proces de îmbătrânire destul de accentuat. 
Îmbătrânirea populației în municipiul Sibiu este cauzată și de numărul ridicat de persoane tinere și adulte 
ce pleacă cu domiciliul în localitățile din imediata vecinătate. 

Gradul de îmbătrânire al populației 54 de aproape 1.384,48‰ din municipiul Sibiu, evidențiază un 
dezechilibru între cele două categorii, astfel că numărul de locuitori de peste 65 de ani este mai mare decât 
numărul de tineri cu vârsta sub 15 ani. De asemenea, rata de reînnoire a populației va avea de suferit pe 
termen mediu și lung. Peste 10-15 ani grupa de vârstă de 50-54 de ani actuală va ajunge la vârsta de peste 
65 ani, iar susținerea segmentului de persoane vârstnice de către persoanele active (cele care acum sunt 
de vârstă mică) va deveni problematică. Atât în municipiul Sibiu, cât și în județul Sibiu, Regiunea Centru și 
România, se înregistrează o tendință din ce în ce mai accentuată de îmbătrânire a populației. Municipiul 
Sibiu prezintă cea mai mare creștere a indicatorului, de la 1.109,92‰ în 2014 la 1.384,48‰ în 2021. 

Ponderea copiilor la nivelul municipiului Sibiu este relevantă pentru aprecierea populației active de peste 
10 ani. În comparație cu valorile înregistrate la nivelul județului (15,3%), nivelul regional (15,24%) și 
național (14,55%), proporția copiilor din municipiu este semnificativ mai scăzută (13,93%). Din punct de 
vedere al evoluției indicatorului, se poate observa o creștere ușoară în municipiul Sibiu de la 13,24% în anul 
2014 la 13,93% în 2021. Această tendință de creștere nu este prezentă și în cazul celorlalte nivele, care din 
contra se evidențiază printr-o ușoară scădere.  

Coeficientul de dependență a persoanelor vârstnice 55 prezintă o evoluție crescătoare pentru toate cele 
patru niveluri teritoriale analizate. Totuși municipiul Sibiu înregistrează o creștere mult mai ridicată a 
vârstnicilor în totalul populației, de aproximativ 2,5 procente.  

Indicele de senioritate 56  ilustrează la rândul său declinul demografic și îmbătrânirea accentuată a 
populației din regiune, ce trebuie luat în considerare pe viitor pentru a ajunge la un echilibru demografic. 
În municipiul Sibiu, indicele de senioritate prezintă valori mai ridicate față de nivelul județean, regional și 
național, ceea ce indică o longevitate mai ridicată a populației. De asemenea, din perspectiva unei strategii 
de dezvoltare, indicele de senioritate evidențiază un tip special de presiune socială referitoare la îngrijirea 
persoanelor vârstnice.  

Rata de înlocuire a forței de muncă 57 reprezintă măsura în care structura actuală a populației municipiului 
Sibiu asigură un volum suficient de copii și tineri pentru a înlocui forța de muncă ce v-a ieși la pensie în 
următorii 15 ani. La nivelul municipiului Sibiu sunt înregistrate cele mai scăzute valori ale indicatorului în 
ultimii 7 ani în comparație cu datele remarcate la nivelul județului, regiunii și țării. De asemenea, în cazul 
tuturor nivelurilor teritoriale de analiză se observă o tendință ascendentă. Cea mai accentuată creștere se 
observă la nivelul municipiului Sibiu, de la 550‰ în 2014 la 625‰ în 2021. Astfel, cu 625 de copii și tineri 

 

53 Raportul dintre vârstnici și persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani 
54 Raportul între populația de vârstnici de peste 65 de ani și populația de tineri sub 15 
55 Raportul dintre numărul persoanelor de peste 65 de ani și populația totală 
56 Raportul dintre numărul de persoane de peste 80 de ani și populația totală 
57 Raportul efectivului populației tinere la o treime din persoanele de vârstă activă – 15-64 ani 
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raportați la 1.000 de persoane de vârstă activă, rata de înlocuire a forței de muncă reprezintă o 
vulnerabilitate a municipiului Sibiu pe termen mediu și lung.  

TABEL 7 – INDICATORI DEMOGRAFICI PRINCIPALI, 2021 

INDICATOR 
MUNICIPIUL 

SIBIU 
JUDEȚUL SIBIU 

REGIUNEA 
CENTRU 

ROMÂNIA 

EVOLUȚIA 
PROCENTUALĂ 

MUNICIPIUL 
SIBIU (2014-

2021) 

Raportul de 
dependență 
demografică (‰) 

497,12* 468.07* 483,8* 466,64* 28,31% 

Coeficientul de 
dependență a 
persoanelor tinere 
(‰) 

208,43* 225,85* 226,16* 213,34** 13,52% 

Coeficientul de 
dependență a 
persoanelor 
vârstnice (‰) 

288,64* 242,25* 257,64* 253,29* 41,63% 

Gradul de 
îmbătrânire 
demografică (‰) 

1384,48* 1072,76* 1139,2* 1187,25* 24,77% 

Proporția 
persoanelor cu 
vârste între 0-14 ani 
(%) 

13,93% 

 

15,38% 

 

15,24% 

 

14,55% 

 
5,20% 

Proporția 
persoanelor cu 
vârste între 15-64 
ani (%) 

19,28% 16,50% 17,36% 17,27% 31,26% 

Proporția 
persoanelor de 65 
de ani și peste din 
populație (%) 

66,79% 68,12% 67,39% 68,18% -7,33% 

Indicele de 
senioritate (%) 

45,62* 39,96* 40,18* 42,3* 26,32% 

Rata înlocuirii forței 
de muncă (‰) 

625,45* 677,47* 678,48* 640,04** 13,52% 

*În creștere / ** În scădere 

Sursă: Baza de date INS TEMPO, prelucrare proprie 

Se constată că tendința descendentă a ponderii copiilor la nivelul populației este cauzat mai degrabă de 
scăderea proporției femeilor de vârstă fertilă, dar și de schimbarea unui comportament referitor la 
natalitate intervenit în ultimii ani. Pe termen scurt și mediu ar fi necesară pregătirea tinerilor și susținerea 
întemeierii de noi familii ce sunt pregătite să aibă copii. De asemenea, proporția crescută a persoanelor de 
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peste 65 de ani, indică, precum alți factori analizați anterior, un fenomen de îmbătrânire a populației mai 
accentuat decât în restul țării. Datele înregistrate la nivelul municipiului Sibiu atrag atenția asupra nevoii 
comunității de dezvoltare a serviciilor publice de îngrijire și de proiectare urbană destinate persoanelor 
vârstnice (spații de relaxare, aspecte referitoare la mobilitatea în spațiul urban al vârstnicilor, accesul în 
instituții și dotările publice). Un efect negativ al scăderii numărului de tineri și creșterii numărului de 
vârstnici constă și în apariția unui deficit de muncă de aproximativ 40% în următorii 10-15 ani. Astfel, este 
necesar să fie luate măsuri de atragere a forței de muncă și consolidare a populației tinere în teritoriu.  



 

 
www.poca.ro 

 
149 

 

FIGURA 53 – RAPORTUL DE DEPENDENȚĂ AL PERSOANELOR TINERE ÎN ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ, ‰, 
2021  

Sursa: Baza de date INS Tempo, prelucrare proprie 
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În ceea ce privește numărul de locuitori pe suprafață locuibilă se poate observa o scădere în intervalul 
2014-2020. În comparație cu numărul de locuitori în scădere din municipiul Sibiu, suprafața locuibilă a 
crescut de la 3.406.323 mp în 2014 la 3.652.020 mp în 2020. Reducerea densității populației la nivelul 
municipiului poate conduce la o serie de avantaje precum reducerea poluării, reducerea prețurilor la 
terenuri și imobile, îmbunătățirea condițiilor de viață în municipiu și scăderea presiunii spre locuirea 
zonelor suburbane. Totodată, pot apărea și aspecte negative referitoare la dezvoltarea economică și 
susținerea dotărilor publice pentru un număr redus de utilizatori.  

FIGURA 54 – DINAMICA RAPORTULUI NUMĂR DE LOCUITORI PE SUPRAFAȚĂ LOCUIBILĂ ÎN MUNICIPIUL 
SIBIU, 2014-2021 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo, prelucrare proprie 

În ceea ce privește distribuția teritorială a locuitorilor la nivelul municipiului Sibiu se poate observa o 
concentrare a acestora în centrul orașului, în cartierele Centru și Terezian, dar și în cartierele din est, 
Hipodrom III și Vasile Aaron. Cel mai scăzut număr de locuitori se regăsește în zona de sud în cartierele 
Veterani, Tineretului și Viile Sibiului. 
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FIGURA 55 – NUMĂRUL DE LOCUITORI PE CARTIERE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu 
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5.3. MIȘCAREA NATURALĂ ȘI MIGRATORIE 

Mișcarea naturală și migratorie a populației analizează evoluția numărului, compoziției și distribuției 
teritoriale a populației, dar și intrările și ieșirile (nașteri, decese, emigrare, imigrare etc.). În funcție de 
soldul acestor intrări și ieșiri se poate preconiza evoluția pe termen mediu și lung a populației. Astfel, se 
pot lua decizii de intervenții publice, care să contribuie la menținerea unei structuri echilibrate a populației. 
În acest context este necesară asigurarea unei evoluții care să susțină segmentelor inactive de populație 
(tinerii și vârstnicii) de către segmentele active (populația în vârstă de muncă). 

MIȘCAREA NATURALĂ  

Pentru mișcarea naturală, este importantă analiza unei serii de indicatori, precum numărul de născuți vii, 
rata natalității și sporul natural. În ceea ce privește numărul de născuți vii în Regiunea Centru, județul Sibiu 
și municipiul Sibiu, se poate observa o tendință descendentă în intervalul 2014-2020. Cea mai mare scădere 
a numărului de nou născuți se observă în cazul municipiului Sibiu, de aproximativ -19%. La nivelul județului 
Sibiu datele înregistrate marchează o scădere de aproximativ -15%, iar la nivelul Regiunii Centru de -
11,27%.  

Totodată, se poate observa că numărul de născuți vii a avut o evoluție complexă în ultimii 7 ani în contextul 
celor trei niveluri teritoriale. Perioada 2014-2016 marchează o perioadă relativ stabilă, urmată de anul 
2017 unde se observă cel mai ridicat număr de nașteri din perioada 2014-2020. Mai mult, următoarea 
perioada 2018-2020, afectată de presiuni sociale și de sănătate cauzate de pandemie, se evidențiază printr-
o scădere accentuată a numărului de nou născuți.   

Numărul de nașteri în localitățile din imediata apropiere a municipiului Sibiu prezintă situații diferite în 
intervalul 2014-2020. Localitățile ce înregistrează creșteri semnificative a numărului de născuți vii în anul 
2020 față de anul 2014, sunt orașul Cisnădie (36%) și comunele Șelimbăr (68%), Cristian, Poplaca, Șura 
Mare (cu valori situate între 14% și 28%). În cazul localităților Rășinari și Roșia se observă descreșteri ale 
numărului de născuți vii cu până la 3%, iar în Șura Mică de până la 18%.  

TABEL 8 – NUMĂRUL NAȘTERILOR ÎN LOCALITĂȚILE LIMITROFE MUNICIPIULUI SIBIU, 2014-2020 

UAT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2014-
2020 

Municipiul Sibiu 1.593 1.616 1.590 1.665 1.531 1.330 1.282 -19.5% 

Oraș Cisnădie 166 189 206 220 267 296 227 36.7% 

Cristian 39 48 46 55 43 45 50 28.2% 

Poplaca 14 18 22 16 13 17 16 14.3% 

Rășinari 68 62 62 72 53 60 66 -2.9% 

Roșia 89 106 82 87 113 79 87 -2.4% 

Șelimbăr 131 139 174 207 200 227 221 68.7% 

Sura Mare 50 53 44 60 60 68 59 18% 

Sura Mica 38 32 31 44 46 35 31 -18.4% 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Rata natalității are o evoluție complexă în ultimii 7 ani, reprezentând o consecință a numărului de nașteri. 
Se observă o diferență de aproximativ 1,5‰ între anul 2014 și 2020 în cadrul celor patru niveluri teritoriale, 
evidențiindu-se o evoluție descendentă. Totodată, este important de remarcat faptul că în intervalul 2015-
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2017 rata natalității prezintă o evoluție ascendentă de aproximativ 4‰. Atât în municipiul Sibiu, cât și în 
cazul județului, regiunii și țării, se observă cele mai ridicate valori ale ratei natalității în anul 2017.  

Printre cauzele recunoscute care contribuie la scăderea ratei natalității ce ar trebui explorate în detaliu, 
astfel încât să poată fi identificate soluții care să vină în sprijinul reechilibrării populației municipiului Sibiu 
pe termen mediu și lung sunt:  

• Scăderea în general a numărului persoanelor de vârstă fertilă; 

• Situații materiale relativ precare sau amânarea deciziei de a avea copii până la momentul atingerii 
unei stabilități economico-sociale care să susțină întemeierea unei familii; 

• Incidența sporită a divorțurilor; 

• Nivelul crescut de educație și de autonomie financiară a femeilor; 

• Dificultatea de a menține un parcurs profesional susținut imediat după nașterea copiilor; 

• Lipsa unor opțiuni viabile pentru îngrijirea copiilor de vârstă mică (de ex. creșe și grădinițe cu un 
nivel calitativ ridicat al serviciilor); 

• Probleme de fertilitate sau de sănătate în general; 

• Lipsa de asumare a unor roluri egale în gospodărie a ambelor sexe etc. 

Rata mortalității 58 în municipiul Sibiu și județul Sibiu prezintă valori mai mici (aproximativ 12‰) decât 
Regiunea Centru (12,85‰) și România (13,40‰). În ceea ce privește sporul natural al populației 59, privind 
cele 4 niveluri analizate se observă valori negative pentru majoritatea anilor analizați. Se remarcă câteva 
excepții în cazul municipiului Sibiu pentru anii 2015 și 2017, dar și pentru județul Sibiu pentru anii 2014 și 
2017. Per total, în perioada 2014-2020, au fost născute mai puține persoane decât au decedat. Este 
important de observat că, în anul 2020, datele înregistrate își dublează valorile sporului natural. 

În ceea ce privește rata sporului natural al populației 60, în intervalul de timp 2014-2020, atât municipiul 
Sibiu, cât și județul Sibiu prezintă o evoluție fluctuantă, ce marchează și valori pozitive (în anii 2024, 2015 
și 2017). Totodată, majoritatea datelor înregistrate în ultimii 7 ani de către sporul natural sunt negative, 
ceea ce înseamnă că numărul celor născuți este mai mic decât numărul celor decedați în fiecare an. În 
general, valorile negative ale sporului natural, corelate cu soldul migrației externe, sunt cele două cauze 
ale scăderii demografice cu care se confruntă România. Totuși, se observă o tendință descendentă 
accentuată în anul 2020, cauzată de rata mortalității crescute din timpul pandemiei. 

Rata mortalității infantile 61, la nivelul României, indicatorul are o valoare ridicată în comparație cu media 
Uniunii Europene. Astfel, dacă în Uniunea Europeană sunt 4 decese înregistrate în rândul copiilor cu vârste 
de sub 1 an la mia de născuți vii, România înregistrează în anul 2019 cca. 6 decese la mia de născuții vii62. 
În comparație cu țara, Regiunea Centru și județul, municipiul Sibiu prezintă o evoluție diferită. Deși în 

 

58 Raportul dintre numărul persoanelor decedate și populația curentă 
59 Este calculat ca diferența dintre numărul născuților vii și numărul persoanelor decedate dintr-un an de 
referință 
60 Indicatorul măsoară diferența algebrică între rata natalității si rata mortalității generale a populației 
61 Numărul de decese ale copiilor cu vârste de până la un an, raportat la numărul de născuți vii din același 
an și exprimat ca număr de decese la 1.000 de născuți vii 
62 Anuarul demografic al României 2015, INS 
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intervalul 2014-2019 prezintă cele mai scăzute valori ale indicatorului de mortalitate infantilă, ajunge la 
6,24 decese la mia de născuți vii în 2020, valoare peste media României.  

În municipiul Sibiu, numărul de căsătorii prezintă o evoluție descendentă, cu o scădere procentuală de -
41%. În intervalul analizat se remarcă perioada de creștere 2016-2018, ce atinge un vârf în anul 2016 de 
1.089 căsătorii. Perioada este urmată de un declin accentuat până în anul 2020, an în care numărul de 
căsătorii este de 605. Anul 2020 a fost un an dificil în perspectiva realizării de evenimente, în special în 
cazul căsătoriilor din cauza reglementărilor stabilite pe timpul pandemiei.  

Referitor la rata de nupțialitate 63 în perioada 2014-2017, municipiul Sibiu și județul Sibiu prezentau o rată 
mai crescută de nupțialitate față de Regiunea Centru și România. Dar în perioada 2019-2020 datele 
înregistrate încep să se omogenizeze, ajungând în anul 2020 cu valori de aproximativ 3,5‰ pentru cele 
patru niveluri teritoriale de analiză.  

În ceea ce privește analiza vârstei medii a soților la căsătorie în mediul urban din județul Sibiu prezintă o 
tendință de creștere. Astfel, dacă în anul 2014 femeile preferau să se căsătorească în medie la vârsta de 
29,4 ani, în 2020 acest eveniment are loc când femeia are 31,1 de ani. O diferență asemănătoare se observă 
și în cazul persoanelor de sex masculin care în 2014 se căsătoreau în medie la 32,4 ani, în anul 2020 aceștia 
se căsătoresc la 33,8 ani. 

Indicele de vitalitate64 are rolul în identificarea tendințelor privind evoluția numerică a populației sau 
structura populației pe grupe de vârstă. Se poate observa că majoritatea valorilor prezente pe cele patru 
niveluri teritoriale de analiză în ultimii 6 ani, sunt sub 1, ceea ce reflectă o tendință de scădere a numărului 
populației analizate. Atât municipiul Sibiu, cât și județul, prezintă până în anul 2018 valori mai mari decât 
mediile regionale și naționale. Totuși, în ultimii 2 ani, valorile indicelui de vitalitate a scăzut considerabil de 
la aproximativ 1 la 0.7. Municipiul Sibiu este mai afectat, ajungând în anul 2020 la 0.63, puțin peste media 
națională. Acest aspect este direct corelat cu numărul redus de nașteri din ultimii ani.  

Rata de divorțialitate 65 în anul 2019 prezintă un vârf al indicatorului, atât pentru municipiul Sibiu, cât și 
pentru celelalte trei niveluri teritoriale de analiză. După acest an, rata de divorțialitate a scăzut, ajungând 
la o valoare de 1,52‰ în municipiul Sibiu, valoare peste media națională, regională și județeană de 
aproximativ 1‰. 

TABEL 9 – PRINCIPALII INDICATORI AI MIȘCĂRII NATURALE, 2020 

INDICATOR 
MUNICIPIUL 

SIBIU 
JUDEȚUL SIBIU 

REGIUNEA 
CENTRU 

ROMÂNIA 

EVOLUȚIA 
PROCENTUALĂ  
ÎN MUNICIPIUL 

SIBIU (2014-
2020) 

Născuți vii 
1282 

 

3903 

 

22819 

 

178609 

 

-24,25% 

 

Rata natalității (‰) 7,61 8,31 8,68           8,04 -18,84% 

 

63 Se calculează prin raportarea numărului căsătoriilor încheiate într-un an calendaristic, la populația după 
domiciliu la 1 ianuarie pentru anul respectiv, la 1.000 de locuitori 
64 raportul dintre numărul născuților vii și numărul decedaților la un moment dat 
65 Se calculează prin raportarea numărului de căsătorii desfăcute în cursul unui an calendaristic la populația 
după domiciliu la 1 ianuarie din anul respectiv ce revin la 1.000 de locuitori 
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INDICATOR 
MUNICIPIUL 

SIBIU 
JUDEȚUL SIBIU 

REGIUNEA 
CENTRU 

ROMÂNIA 

EVOLUȚIA 
PROCENTUALĂ  
ÎN MUNICIPIUL 

SIBIU (2014-
2020) 

 

Decedați 
2043 

 

5664 

 

33781 

 

297345 

 

18,4% 

 

Rata mortalității 
(‰) 

12,13 12,06 12,85 13,39 23,59% 

Sporul natural -761 -1.761 -10.962 -118.736 -928,37% 

Rata sporului 
natural (‰) 

-4,52 -3,75 -4,16 -5,35 -937,09% 

Rata mortalității 
infantile (‰) 

       6,24 7,17 7,88 6,14 10.45 

Rata de nupțialitate 
(‰) 

3,59 3,47 3,42 3,66 -40,06% 

Indicele de 
vitalitate (‰) 

0,62 0,68 0,67 0,6 -34,33% 

Rata de 
divorțialitate (‰) 

1,52 1,17 1,08 1,02 -5,77 

Sursa: Baza de date INS Tempo, prelucrare proprie 

Datele evidențiază faptul că o parte semnificativă din populația de vârstă fertilă din municipiul Sibiu a 
migrat către localitățile limitrofe, contribuind astfel la menținerea unei creșteri a numărului de nașteri din 
localitățile respective. Totodată, acest aspect conduce la o scădere demografică a municipiului și o creștere 
a numărului de locuitori din comunele din proximitate.  

Tendința de creștere a vârstei la căsătorie este afectată de influențele vestice, dar și de presiunile sociale 
cărora sunt supuse familiile tinere (aspecte referitoare la venituri, confortul vieții și oportunitatea de 
creștere a copiilor). Este importantă susținerea întemeierii de familii tinere, deoarece creșterea vârstei la 
căsătorie este un alt factor care influențează natalitatea și poate fi folosit pentru a explica scăderea ratei 
natalității. 

Perioada 2019-2020 este marcată de prezența pandemiei de COVID-19 ce a avut efecte negative asupra 
sănătății locuitorilor, atât direct prin infectarea cu virusul și afectarea aparatului respirator, cât și indirect 
prin manifestarea unor boli endocrine, de nutriție și metabolism, boli ale aparatului circulator sau boli 
legate de tulburări mentale apărute în urma pandemiei. De asemenea, conform INS 66  și a studiului 

 

66 INS - Decese înregistrate în lunile ianuarie-noiembrie 2020, după cauza principală de deces 
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prezentat de către Our World in Data referitor la „Mortalitatea excesivă în perioada pandemiei 
Coronavirus”, COVID-19 a produs la nivel național cu 12% mai multe decese în 2020 decât era așteptat.67 

În contextul tendințelor descendente de evoluție demografică și efectul negativ avut de pandemia de 
COVID-19 asupra locuitorilor, declinul demografic este un fenomen ce ia amploare la nivel național, iar 
regenerarea populației devine un proces din ce în ce mai dificil de realizat.  

În ceea ce privește rata mortalității este necesar să fie luate măsuri pentru scăderea valorilor indicatorului. 
Având în vedere faptul că decesele infantile pot fi din cauze endogene (boli congenitale, imaturități la 
naștere) sau din cauze exogene (factori care țin de mediul în care trăiește nou-născutul și care produc 
efecte în marea lor majoritate în prima lună de viață), autoritățile trebuie să se concentreze pe eliminarea 
cauzelor exogene, asupra cărora poate fi intervenit și care pot fi prevenite. Este important de observat 
mortalitatea infantilă prin prisma evoluției numărului de nașteri. Se observă faptul că în anii în care a 
crescut numărul de nașteri, a scăzut și incidența fenomenelor care duc la mortalitate infantilă. Mai mult, 
în timp ce în anul în care numărul nașterilor a scăzut, a crescut indicatorul mortalității infantile.   

MIȘCAREA MIGRATORIE 

Mișcarea migratorie este un proces deosebit de complex, pentru evoluția demografică a unui teritoriu. 
Evoluția acestui fenomen poate echilibra sau dezechilibra bilanțul demografic. Alături de mișcarea naturală 
a populației, migrația internă și externă de la nivelul unei localități reliefează informații importante cu 
privire la tendințele de mobilitate a populației. 

Se observă faptul că evoluția ratei sosirilor și ratei plecărilor din municipiul Sibiu este relativ asemănătoare 
cu cea din județul Sibiu, încadrându-se în tendințele de mișcare ale populației județului. În ceea ce privește 
stabilirile de reședință în municipiu, se observă o evoluție relativ constantă între 2014 și 2020, observându-
se o creștere mai accentuată din 2017 către 2019. Tendința de creștere a stabilirilor de reședință apare și 
în cazul județului până în anul 2020, unde se remarcă cea mai ridicată valoare de 5.669 stabiliri. Plecările 
cu reședință înregistrează o creștere în 2020 în comparație cu 2014, anul 2020 fiind marcat de un număr 
ridicat de persoane ce pleacă atât din municipiu, cât și din județ. Soldul schimbărilor de reședință este un 
indicator ce reprezintă diferența între numărul de persoane sosite și numărul de persoane plecate. Se 
poate observa că în perioada 2014-2020 soldul schimbărilor de reședință este pozitiv, ceea ce arată că s-
au stabilit mai multe persoane decât au plecat, atât în cazul județului, cât și în cazul municipiului. Totodată, 
anul 2020 este marcat de un sold negativ de -73 în municipiul Sibiu.  

Indicatorul referitor la stabilirea cu domiciliu se referă la persoanele care au sosit în localitate și fac dovadă 
ca au asigurată locuința în acea localitate68. În municipiul Sibiu se observă o creștere de la 2.461 în 2014 la 
2.923 în 2019, urmată de o scădere bruscă în anul 2020 la 2.292 stabiliri cu domiciliul. În județul Sibiu se 
observă o creștere mai accentuată în aceeași perioadă de la 7.547 la 9.896 stabiliri, urmată de aceeași 
scădere bruscă în 2019 la 8.394 stabiliri. Această scădere bruscă poate fi cauzată și de apariția pandemiei, 
care a afectat rapid modul de viață al locuitorilor. În ceea ce privește plecările cu domiciliul din teritoriul 
de analiză se observă o evoluție ascendentă, cu un vârf al plecărilor în 2019, când au fost înregistrate 3.049 
de persoane care și-au stabilit domiciliul în altă localitate. În comparație cu municipiul, județul înregistrează 
o evoluție ascendentă mai accentuată cu vârful plecărilor în 2019 (8.301 de plecări cu domiciliul).   

 

 

67 https://ourworldindata.org/excess-mortality-covid 
68  Schimbările de domiciliu în cadrul aceleiași localități nu sunt incluse, iar datele includ migrația 
internațională 
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TABEL 10 – PRINCIPALII INDICATORI AI MIȘCĂRII MIGRATORII, 2020 

INDICATOR MUNICIPIUL SIBIU 
JUDEȚUL 

SIBIU 
REGIUNEA 

CENTRU 
ROMÂNIA 

EVOLUȚIA 
PROCENTUALĂ 
ÎN MUNICIPIUL 

SIBIU (2014-
2020) 

Stabiliri de reședință 1.859 5.669 30.157 278.961 -19,93% 

Plecări cu reședința 1.932 5.089 27.703 278.961 103,36% 

Soldul schimbărilor de 
reședință 

-73 580 2454 0 -105,32% 

Stabiliri de domiciliu 
(inclusiv migrația 
internațională) 

2.292 8.394 38.374 399.819 -6,86% 

Plecări cu domiciliul 
(inclusiv migrația 
internațională) 

2.717 7.378 37.613 388.600 18,95% 

Soldul schimbărilor de 
domiciliu (inclusiv 
migrația internațională) 

-425 1.016 761 11.219 -340,11% 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Ca urmare a datelor înregistrate pentru plecări și stabiliri cu domiciliul, soldul schimbărilor de domiciliu 
prezintă valori negative doar în cazul municipiului Sibiu, nu și a județului. Prin raportarea la creșterea 
numărului de locuitori din localitățile limitrofe, se poate concluziona că locuitorii au ales să se mute în 
zonele rurale, unde beneficiază de mai mult spațiu și confort, dar și de proximitatea față de municipiu.  

Este important de luat în considerare pe care pandemia de COVID-19 a avut asupra locuitorilor. Astfel 
aceștia au încercat să își mute domiciliul în afara orașului pentru un confort mai ridicat sau în afara țării 
pentru servicii și dotări mai bune. În cazul tinerilor (angajați și studenți), o parte din aceștia au ales să se 
întoarcă să locuiască cu părinții pe o anumită perioadă. 

Tendința de migrare către localitățile din imediata vecinătate a municipiului Sibiu se poate observa și din 
evoluția demografică a acestora în perioada 2014-2021. Localitățile cu cea mai ridicată creștere 
demografică sunt Șelimbăr, orașul Cisnădie, Șura Mică, Șura Mare, Roșia și Cristian. Se produce, așadar, un 
fenomen de suburbanizare, în principal pentru motive ce țin de calitatea locuirii, și nu de activitatea 
economică sau deservire.  

TABEL 11 – POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU ÎN UAT-URI ÎNVECINATE CU MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2020 

UAT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
SCHIMBAREA 

DEMOGRAFICĂ 2014-
2020 

Oraș 
Cisnădie 

18.949 19.347 20.118 21.029 22.220 23.434 24.385 28,69% 

Cristian 4.169 4.200 4.267 4.315 4.360 4.426 4.442 6,55% 
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UAT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
SCHIMBAREA 

DEMOGRAFICĂ 2014-
2020 

Poplaca 1.801 1.817 1.839 1.819 1.810 1.818 1.797 -0,22% 

Rășinari 5.780 5.751 5.736 5.736 5.718 5.684 5.659 -2,09% 

Roșia 5.691 5.774 5.851 5.923 6.018 6.124 6.144 7,95% 

Șelimbăr 8.400 9.252 10.347 11.381 12.500 13.705 14.718 75,21% 

Șura Mare 4.507 4.570 4.635 4.732 4.879 4.999 5.087 12,86% 

Șura Mica 2.985 3.048 3.109 3.182 3.280 3.370 3.448 15,51% 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Locuitorii municipiului Sibiu sunt atrași de localităților din vecinătate datorită faptului că sunt în continuare 
la o distanță de 10-20 de minute cu mașina de dotările zonei urbane, beneficiind de un mediu de trai mai 
confortabil și mai sănătos. Avantajele luate în considerare de către locuitori pentru a se muta în localitățile 
limitrofe constau în suprafețe de locuire mai mari, accesul la curte proprie, aer mai curat, peisaje atractive 
și prețurile mai scăzute față de cele din municipiul Sibiu.  

Fenomenul de migrație în străinătate, apărut la nivel național în ultimele decade, se face resimțit și în 
municipiul Sibiu. Această tendință este cauzată în principal de condițiile mai avantajoase de piața muncii 
statelor învecinate. Atât în municipiul Sibiu, cât și în județ se observă o evoluție ascendentă a numărului 
de emigranți definitivi în perioada 2014-2018. Anul 2018 marchează cel mai ridicat număr de emigranți în 
teritoriu, 382 de persoane în municipiul Sibiu și 803 în județul Sibiu. Totodată, ultimii doi ani analizați sunt 
marcați de o scădere a numărului de persoane emigrante. Este important de menționat faptul că migrația 
externă a urmat un parcurs ascendent încă de la începutul anilor 1990, prima decadă fiind marcată de un 
număr de aproximativ 400 de emigranți anual, perioadă urmată de o scădere bruscă la începutul anilor 
2000 la aproximativ 200 de emigranți anual și o creștere treptată până în 2018. 

TABEL 12 – PRINCIPALII INDICATORI AI MIȘCĂRII MIGRATORII INTERNAȚIONALE, 2020 

INDICATOR MUNICIPIUL SIBIU 
JUDEȚUL 

SIBIU 
REGIUNEA 

CENTRU 
ROMÂNIA 

EVOLUȚIA 
PROCENTUALĂ 
ÎN MUNICIPIUL 

SIBIU (2014-
2020) 

Emigranți definitivi 253 602 2.087 21.031 69,79% 

Imigranți definitivi 75 183 881 32.250 -18,47% 

Soldul migratoriu -178 -419 -1.206 11.219 212,28% 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Luând în considerare tendințele generale de emigrare, una dintre preocupările necesare pentru perioada 
următoare este cea a analizei profilului emigranților, a motivelor de emigrare, a conturării eventualelor 
rețele de emigranți, a identificării modalității prin care emigranții pot contribui la dezvoltarea orașului fie 
prin facilități acordat acestora fie prin utilizarea lor ca vectori de imagine, cunoaștere, relaționare și 
promovare a Sibiului în țările de destinație. De asemenea, este important de pus accentul pe aplicarea de 
măsuri pentru atragerea emigranților înapoi în orașul de origine (creșterea calității locuirii, locuri de muncă 
competitive, atractivitatea orașului etc.). 
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Totodată, municipiul Sibiu atrage și imigranți definitiv, dar numărul nu este suficient de ridicat pentru a 
compensa numărul de plecări și a avea un sold migrator pozitiv. Între anul 2014 și 2020, în municipiul Sibiu 
au imigrat aproximativ 650 de persoane. Imigrarea poate reprezenta un câștig pentru economia locală, o 
ușoară reducere a deficitului de forță de muncă (fie în profesii de înaltă calificare, fie pentru forța de muncă 
strict specializată, fie cu calificare redusă sau necalificată). De asemenea, se poate atenua procesul de 
îmbătrânire demografică și a tensiunilor create pe piața muncii (lucrătorii migranți sunt de regulă tineri, 
18-40 de ani). Astfel, este important să fie pus accentul pe atragerea tinerilor în municipiul Sibiu.  

Soldul migrator, reprezintă o consecință directă a evoluției emigrației și imigrației definitive. Atât la nivelul 
județului Sibiu, cât și în municipiu se observă o evoluție fluctuantă a valorilor negative. Iar soldul migrației 
internaționale atinge un vârf al valorilor negative în anul 2018 de -254 persoane în municipiul Sibiu și -511 
persoane în județul Sibiu.  

Se poate observa în cadrul teritoriului analizat faptul că impactul migrației internaționale, în special al 
emigrației, se resimte mai ales pe piața muncii. Efectele principale se referă la scăderea populației 
rezidente și îmbătrânirea populației, prin faptul că majoritatea persoanelor emigrante fac parte din 
populația activă în câmpul muncii. Astfel, crește presiunea asupra populației active rămase să susțină 
populația vârstnică și pe cea tânără. Pe de altă parte efectele migrației constau și în schimbări produse în 
structura pe vârste și sexe a populației, în evoluția fenomenelor demografice (în special asupra fertilității), 
dar și modificări ale componenței familiei (copii ce locuiesc cu un singur părinte, alte rude etc.). Deși în 
ultimii doi ani migrația a înregistrat o scădere, este necesară crearea de oportunități și locuri de muncă 
pentru populația activă disponibilă. 

În ceea ce privește aspectul planificării urbane, acest fenomen are implicații extinse asupra sistemelor de 
servicii sociale, de sănătate și educație. Crește astfel presiunea deservirii cu servicii și a îngrijirii persoanelor 
vulnerabile asupra administrației publice. De asemenea, migrația are un impact important asupra vieții 
culturale a locuitorilor și a imaginii urbane locale. Locuitorii români care pleacă în străinătate se întorc cu 
influențele vestice (tendințe, obiceiuri și idei legate de modernizarea locului). Conform studiului „Două 
Românii și o diasporă?” din 2014 realizat de Dumitru Sandu, localitățile afectate de migrațiune au ca efect 
o modernizare asemănătoare locului de destinație. Municipiul Sibiu prezintă un număr considerabil de 
emigranți în Germania, potrivit datelor de la Recensământul din 2011, astfel că marea parte a influențelor 
vor proveni de acolo.69 Acest aspect are un rol important în consolidarea culturii locale. 

 

5.4. PROFIL ETNIC ȘI CONFESIONAL 

STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ ETNIE 

Structura etnică a municipiului Sibiu, conform datelor de la recensământul din 2011, nu este foarte diversă, 
dar prezintă anumite aspecte reprezentative zonei. Astfel, la nivelul municipiului se evidențiază 
comunitatea românească în procent de 88,97%, comunitatea maghiară, cu o pondere de 1,47%, 
comunitatea germană cu o pondere de 1,06% și comunitatea romă cu o pondere de 0,39%. În categoria 
altor etnii a fost înregistrat un procent de  0,36%, din care fac parte ruși-lipoveni, turci, italieni, evrei, greci 
etc. Se poate observa că la nivelul municipiului, dar și al județului există un procent mai ridicat al 
persoanelor de etnie germană decât în restul țării.  

 

69 https://panorama.ro/obsesie/alta-harta-romania-diaspora-
europa/?fbclid=IwAR10WU7Lq0m6NqDcVzC_ILTBOLrV-lQT1z0ajiBdgSZwW8p00eYw8R_WUHs 
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Din punct de vedere evolutiv, analiza comparativă a structurii etnice din municipiul Sibiu, de-a lungul celor 
trei recensăminte (1992, 2002, 2011) determină că populația germană și maghiară se află într-un proces 
de diminuare (observându-se o tendință de scădere de la un recensământ la altul). Spre deosebire de 
acestea, minoritatea reprezentată de etnia romă prezintă o tendință ascendentă. 

FIGURA 56 – STRUCTURA ETNICĂ A POPULAȚIEI ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2011 

 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ RELIGIE 

Structura religioasă în municipiul Sibiu este determinată de conviețuirea mai multor etnii (români, germani, 
maghiari, romi și alte minorități). Așadar, structura confesională se suprapune parțial celei etnice. Cea mai 
numeroasă confesiune este cea a creștinilor ortodocși cu ponderea de 84,52%. Următorul loc este ocupat 
de reformați, ce se referă și la penticostali, baptiști, adventiști de ziua a șaptea, unitarieni, martorii lui 
Iehova, creștini după evanghelie etc. în procent de 2,86%. Greco-catolicii înregistrează un procent de 1,56% 
iar romano-catolicii înregistrează un procent de 1,35%. În procent de sub 1% se regăsesc alte religii precum 
musulmană, mozaică, creștină de rit vechi etc.   

TABEL 13 – STRUCTURA ETNICĂ A POPULAȚIEI ÎN DETALIU, ÎN ȚARĂ, JUDEȚ ȘI MUNICIPIU, 2011 

 ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 

Total 20.121.641 397.322 147.245 100% 

Ortodoxă 16.307.004 333.556 124.455 84,52% 

Romano-catolică 870.774 4.976 2.001 1,358% 

Reformată 600.932 5.800 1.052 0,714% 

Penticostală 362.314 4.922 975 0,662% 

Greco-catolica 150.593 7.612 2.307 1,566% 

Baptistă 112.850 3.117 1.075 0,73% 

Adventistă de ziua a șaptea 80.944 1.525 188 0,127% 

Musulmană 64.337 105 73 0,495% 

Unitariană 57.686 633 101 0,068% 

88.97%

1.47%
7.82%

0.28%
0.40% 1.06%

Români

Maghiari

Informație nedisponibilă

Altă etnie

Romi

Germani
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ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 

Martorii lui Iehova 49.820 933 221 0,15% 

Creștină după Evanghelie 42.495 2.440 616 0,418% 

Creștină de rit vechi 32.558 136 23 0,015% 

Evanghelică luterană 20.168 1.924 430 0,292% 

Ortodoxă sârbă 14.385 14 4 0,002% 

Evanghelică 15.514 1.402 720 0,488% 

Evanghelică de confesiune augustană 5.399 1.246 417 0,283% 

Mozaică 3.519 23 18 0,012% 

Armeană 393 12 0 0% 

Altă religie 30.557 509 295 0,2% 

Fără religie 18.917 430 187 0,126% 

Atei 20.743 415 261 0,177% 

Informație nedisponibilă 1.259.739 25.592 11.826 8,031% 

Sursa: www.recensamantromania.ro, prelucrare proprie 

 

5.5. ZONE DEZAVANTAJATE DIN PUNCT DE VEDERE 
SOCIO-ECONOMIC ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate 70, la nivelul anului 2011, 13,49% din totalul populației 
municipiului Sibiu trăia în zone urbane dezavantajate. După criteriile de marginalizare, 6,35% din populație 
trăia în zone urbane dezavantajate pe locuire, 2,90% în zone dezavantajate după capital uman, 0,41% în 
zone marginalizate și 3,83% în zone cu instituții sau sub 50 de locuitori. Nicio persoană din municipiul Sibiu 
nu trăia în zone dezavantajate pe ocupare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/857001468293738087/pdf/882420WP0P1430085232B0
0OUO0900Atlas.pdf, pg. 207 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/857001468293738087/pdf/882420WP0P1430085232B00OUO0900Atlas.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/857001468293738087/pdf/882420WP0P1430085232B00OUO0900Atlas.pdf
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FIGURA 57 – POPULAȚIA DIN ZONE MARGINALIZATE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2011 

 

Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate 

În anul 2021, conform informațiilor transmise de către Direcția de Asistență Socială Sibiu (DAS), zonele 
considerate a fi marginalizate/dezavantajate în municipiul Sibiu sunt următoarele:  

• Sibiu. Cartier Turnișor – zona Cascada Cibin/Câmpșor (Dalas): 

Număr locuitori: 121 de persoane, respectiv 29 de familii (81 de persoane majore și 40 de minori); 

Vulnerabilități specifice: 

o Zonă situată la periferia cartierului Turnișor, în câmp; 

o Acces dificil, pe un drum neasfaltat care deservește terenurile private din zonă sau prin 
traversarea râului Cibin, peste o punte; 

o Locuințe construite ilegal; 

o Lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor; 

o Locuințe neracordate la rețeaua de utilități; 

Soluții necesare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: 

o Creșterea accesului la condiții de locuire decente (locuințe sociale); 

o Centru de zi pentru copii; 

o Centru de consiliere pentru copil și familie; 

o Spații de joacă, în aer liber, pentru copii; 

• Sibiu. Cartier Gușterița – zona Măceșului, Drum Nou și Văii: 

Număr locuitori: 171de persoane, respectiv 14 familii (89 de persoane majore și 82 de minori); 
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Vulnerabilități specifice:  

o Locuințe construite ilegal; 

o Lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor; 

o Locuințe neracordate la rețeaua de utilități (energie electrică, apă curentă, gaze naturale); 

Soluții necesare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: 

o Intrarea în legalitate cu privire la terenuri și casele construite; 

o Conectarea locuințelor la utilități; 

o Asfaltarea străzilor; 

o Înființare centru social multifuncțional prin care sa fie oferite următoarele servicii: mediere 
socială, spălătorie socială, consiliere familială, centru de zi pentru copii; 

• Sibiu. Zona Ștefan cel Mare (canton CFR): 

Număr locuitori: 13 persoane, respectiv 3 familii (6 persoane majore și 3 minori); 

Vulnerabilități specifice:  

o Imobile construite ilegal, fără autorizație de construcție, pe proprietatea unei persoane fizice; 

o Locuințele nu sunt racordate la rețelele de electricitate, apă curentă și gaze naturale; 

Soluții necesare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: 

o Creșterea accesului la condiții de locuire decente (locuințe sociale); 

o Relocare într-o zonă cu acces la servicii publice; 

• Sibiu. Pădurea Dumbrava: 

Număr locuitori: 35 de persoane, respectiv 10 familii (20 de persoane majore și 3 minori); 

Vulnerabilități specifice:  

o Zona se află în pădurea Dumbrava iar accesul se face din Calea Dumbrăvii, pe un drum de 
pământ; 

o Locatarii trăiesc în imobile aparținând Complexului Muzeal Astra, fără forme legale, fără acces 
la rețeaua de utilități; 

Soluții necesare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: 

o Creșterea accesului la condiții de locuire decente (locuințe sociale); 

o Relocare într-o zonă cu acces la servicii publice; 

o Sprijin și consiliere pentru integrarea pe piața muncii; 

• Sibiu. Drumul Ocnei: 

Număr locuitori: 10 persoane, respectiv 2 familii (4 persoane majore și 6 minori); 

Vulnerabilități specifice:  

o Locuințele sunt foste muncitorești ale angajaților de la o fermă din zonă; 

o Există acces la apă curentă și electricitate; 
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o Încălzirea se realizează cu lemne; 

Soluții necesare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: 

o Asigurarea/facilitarea transportului în/din Sibiu pentru creșterea accesului la servicii publice și 
alte oportunități de dezvoltare; 

• Sibiu. Țiglari, bloc G1, bloc G2. Ștefan cel Mare, nr. 147, bloc 1-7 

Vulnerabilități specifice:  

o Aceste zone se situează la periferia municipiului iar locuirea se face în pâlcuri de blocuri 
construite înainte de anul 1989, destinația inițială a acestora fiind de locuințe muncitorești 
pentru nefamiliști, cu dependințe (toalete, bucătării) comune; 

o Locuitorii din aceste zone, majoritatea proprietari ai apartamentelor, sunt fără venituri sau cu 
venituri reduse; 

o Locuințele sunt supraaglomerate; 

o Majoritatea persoanelor trăiesc la limita sărăciei; 

o Nu toate locuințele sunt racordate la rețele de utilități (apă curentă, electricitate, gaze 
naturale); 

Soluții necesare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: 

o Înființare centru social multifuncțional prin care sa fie oferite următoarele servicii: mediere 
socială, spălătorie socială, consiliere familială, centru de zi pentru copii, club pentru persoane 
vârstnice; 

o Sprijin pentru amenajarea locuințelor și pentru conectarea la utilități. 

 
Alte măsuri sau soluții necesare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor aflați în condiții de 
vulnerabilitate, la nivelul municipiului Sibiu, sunt prezentate în continuare: 

• Dezvoltarea unui complex de servicii sociale pentru persoane vârstnice (62 – 56 ani), care cuprinde:  

o Cămin pentru persoane vârstnice (80 locuri); 

o Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice; 

• Dezvoltarea unui complex de servicii pentru persoanele cu dizabilități: 

o Locuință protejată (7 locuri); 

o Centru respiro (5 locuri); 

• Extinderea adăpostului de noapte cu: 

o Centru rezidențial de asistență și integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost; 

o Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost. 

 

Dintre cele 4 proiecte în domeniul asistenței sociale, aflate în implementare în anul 2021, în care Direcția 
de Asistență Socială Sibiu (DAS) este promotor de proiect sau partener, 2 sunt dedicate beneficiarilor din 
zonele marginalizate Oțelarilor și Gușterița: 
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• Creare centru multifuncțional în zona străzii Oțelarilor, destinat comunităților marginalizate: 

o Lider – Municipiul Sibiu/Partener – DAS Sibiu; 

o Valoarea totală: 5.456.623,28 lei; 

o Grupul țintă: copii de vârsta școlară, persoane vârstnice dezavantajate social, tineri din familii 
aflate în dificultate ce vor desfășura activități culturale/educaționale/sportive/consiliere, 
adulți care vor beneficia de activități de consiliere si educație parentală; 

o Perioada de implementare: 01.05.2018 -  31.11.2021; 

• Crearea unui spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița: 

o Lider – DAS Sibiu/Partener – Municipiul Sibiu; 

o Valoarea totală: 442,809.99 lei; 

o Grupul țintă: Beneficiari direcții - 2 centre rezidențiale din cadrul Direcției de Asistență Socială 
Sibiu (Căminul pentru Persoane Vârstnice și Centrul Adăpostul de Noapte), 28 de persoane 
angajate ale Căminului pentru Persoane Vârstnice, 7 persoane angajate ale Centrului – 
Adăpostul de noapte, 77 de persoane vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane 
vârstnice, 18 persoane fără adăpost beneficiare ale Centrului – Adăpostul de noapte; 

o Beneficiari indirecți: Aparținătorii legali (rudele) ai beneficiarilor Căminului pentru persoane 
vârstnice - aceștia au dreptul sa viziteze, în incinta căminului, persoanele vârstnice internate, 
familiile persoanelor angajate în cele doua centre rezidențiale; 

o Locuitorii municipiului Sibiu – 155.000 de locuitori permanenți si 25.000 de locuitori temporari 
(www.sibiu.ro); 

o Perioada de implementare: 01.03.2020 - 31.12.2021. 

 

În majoritatea zonelor marginalizate se constată lipsa serviciilor sociale, atât publice cât și private, 
persoanele vulnerabile din aceste comunități fiind nevoite să se deplaseze pentru a avea acces la astfel de 
servicii. Pentru a reduce riscul de excluziune socială, DAS Sibiu are în vedere adoptarea de măsuri care să 
răspundă nevoilor sociale identificate la nivelul comunităților marginalizate.

http://www.sibiu.ro/
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6. PROFIL ECONOMIC 

6.1. CONTEXT ECONOMIC REGIONAL 

Cu o valoare a Produsului Intern Brut de 8.610,8 mil. EUR în anul 2018, exprimat în standardele puterii de 
cumpărare (PPS), economia județului Sibiu se poziționează pe locul al doilea la nivel regional, după județul 
Brașov. Acesta contribuie cu 19,6% la producția de bunuri și servicii din Regiunea Centru în același an, cu 
0,6 puncte procentuale mai mult decât în anul 2014. Comparativ cu alte județe din regiune, economia 
județului Sibiu este asemănătoare ca valoare a producției cu cea a județului Mureș, în baza unor avantaje 
comparative diferite, precum accesibilitate și conectivitate mai bune, profilul turistic mai bine conturat sau 
tradiția manufacturieră. În ceea ce privește evoluția PIB în perioada 2014-2019, investițiile realizate și 
creșterea economică generală s-au tradus într-o valoare a PIB mai mare cu 40,6%, comparabilă cu cea a 
județului Covasna (unde se remarcă mai degrabă un efect de bază mai pronunțat, în condițiile unui PIB 
inițial redus), și peste media regională de 36,1%. Pe baza distribuției teritoriale a cifrei de afaceri generate 
de către mediul de afaceri la nivelul județului Sibiu, se poate concluziona că municipiul Sibiu contribuie cu 
aproximativ 53% la PIB-ul județean, fiind principalul centru economic județean.  

FIGURA 58 - CONTRIBUȚIA JUDEȚELOR LA PRODUSUL INTERN BRUT AL REGIUNII CENTRU ÎN ANUL 
2018, % 

 

Sursa: Baza de date Eurostat, calcule proprii 

Creșterea economică se transpune, însă, într-o calitate mai bună a vieții pentru cetățeni atunci când ea se 
reflectă într-un nivel mai ridicat al indicatorului PIB/locuitor (PPS). Astfel, în anul 2018, valoarea 
PIB/locuitor este de 21.500 EUR/loc, pe locul al doilea după județul Brașov, însă peste media regională și 
națională. Din perspectiva convergenței economice, ce implică tendința de apropiere față de media UE27 
a nivelul PIB/locuitor, județul Sibiu a înregistrat un progres important în perioada 2014-2018: dacă în anul 
2014, PIB/locuitor se situa la 58% din media UE27, în anul 2018, aceasta reprezenta 71%. În ciuda evoluției 
favorabile, valoarea se menține sub nivelul de 75%, asociat regiunilor rămase în urmă, aflate în decalaj față 
de nivelul de dezvoltare și bunăstare în plan european. Totuși, la nivel național, valoarea PIB/locuitor 
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plasează județul Sibiu la 9 procente peste media națională, indicând un nivel ridicat de dezvoltare 
economică comparativ cu alte județe.  

FIGURA 59 - EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A PIB/LOCUITOR LA NIVELUL REGIUNII CENTRU, 2014 VS. 2018 

 

Sursa: Baza de date Eurostat, calcule proprii 

 

Valoarea Adăugată Brută (VAB) reprezintă principalul 
indicator privind nivelul de complexitate și sofisticare a 
produselor și serviciilor. La nivelul județului Sibiu, valoarea 
VAB a fost într-o creștere susținută în perioada 2014-2017, 
depășind 3,8 mld. EUR în ultimul an pentru care datele 
sunt disponibile. Cea mai mare parte a VAB este generată 
în Industria prelucrătoare – 36%, urmată de Comerț și 
Servicii publice. Industria a avut, de asemenea, și una din 
cele mai importante evoluții pozitive, de 55,5% în perioada 
2014-2017, fiind depășită numai de sectorul Serviciilor 
culturale și recreative (75,9%), în acord cu dezvoltarea 
turismului și a serviciilor privind petrecerea timpului liber. 
În linii mari, cele mai dinamice sectoare din perspectiva 
VAB sunt cele din domeniul serviciilor, indicând un 
potențial major de susținere a dezvoltării economice pe 
cunoaștere și inovare. 
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FIGURA 61 - STRUCTURA VAB PE PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN JUDEȚUL SIBIU, 2017, % 

 

Sursa: Baza de date Eurostat, calcule proprii 

 

6.2. STRUCTURA ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI SIBIU 

Mediul de afaceri și dinamica antreprenorială 

În anul 2019, în municipiul Sibiu își desfășurau activitatea 7.301 întreprinderi active, reprezentând 57,7% 
din totalul firmelor din județul Sibiu și 18% din totalul regiunii Centru. Astfel, mediul de afaceri din 
municipiul Sibiu concentrează aproape două treimi din activitatea economică din județ. Numărul 
întreprinderilor active s-a aflat pe o pantă ascendentă în ultimii ani, înregistrând o creștere de 17% 
comparativ cu anul 2014, sub rata de creștere regională de 19% și sub cea județeană, de 23%.  

În ceea ce privește zona periurbană a municipiului Sibiu, dinamica pozitivă a întreprinderilor active 
surprinde o creștere de 56% a acestora în anul 2019, comparativ cu anul 2014 și o concentrare a 23,5% din 
totalul întreprinderilor care activează la nivelul județului. Acest fapt indică o intensificare a activității 
antreprenoriale la nivel local, într-un context economic favorabil la nivel județean și regional, antrenat de 
investiții, dar și de dezvoltarea infrastructurii de transport. Acest fapt a permis intensificarea fluxurilor de 
mărfuri și produse și a generat avantaje competitive noi, valorificate la un nivel teritorial mai amplu.  
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FIGURA 62 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ÎNTREPRINDERI ACTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU ȘI ZONA 
PERIURBANĂ, 2014-2019, NUMĂR ÎNTREPRINDERI ACTIVE 

 

Sursa: eDemos INS 

Totuși, în ceea ce privește evoluția, cea mai mare creștere a numărului firmelor active în anul 2019, 
comparativ cu anul 2014, se observă în rândul comunelor Poplaca (+126,7%), Șelimbăr (+82,2%) și a 
orașului Cisnădie (75,3%). Municipiul Sibiu are o evoluție lentă (+16,7%) în aceeași perioadă, fiind sub rata 
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numărului de firme active față de municipiul Sibiu se observă la nivelul comunei Slimnic (+13%). 

În urma procesului de consultare publică, reprezentanții mediului de afaceri menționează următoarele 
avantaje privind desfășurarea activităților economice în municipiul Sibiu: 

• Acoperirea broadband adecvată; 

• Atractivitatea generală a zonei; 

• Acces către legături de transport. 

În același timp, avantajele cele mai puțin importante pe care reprezentanții mediului de afaceri le expun 
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• Facilitățile oferite investitorilor. 

Dacă evoluția întreprinderilor active la nivel local se plasa sub media județeană și regională, densitatea 
întreprinderilor, măsurată prin numărul de întreprinderi active la 1000 de locuitori, are o valoare net 
superioară în municipiul Sibiu. Concentrarea ridicată de companii rezultă într-o valoare de 43,3 firme 
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regională, cu câteva excepții: Șelimbăr (56,3 firme active/1000 loc.), Șura Mică (32,7 firme active/1000 loc.) 
sau Cristian (30,9 firme active/1000 loc.). Acest aspect indică un mediu economic local favorabil înființării 
și dezvoltării unei afaceri, iar evoluția pozitivă a indicatorului sugerează creșterea interesului pentru 
antreprenoriat și valorificarea oportunităților de dezvoltare pentru companii la nivel local, în contextul 
creșterii accesibilității și către localitățile învecinate.  

În același timp, există și o serie de localități cu o evoluție lentă a indicatorului și o valoare redusă comparativ 
cu media: unitățile administrativ teritoriale în cadrul cărora indicativul prezintă cele mai joase valori  (sub 
15 firme active/1000 de locuitori) sunt comuna Roșia, orașul Ocna Sibiului și comuna Slimnic cu 11,0, 11,2 
și 13,0 întreprinderi active/ 1000 de  locuitori. 

FIGURA 63 - EVOLUȚIA DENSITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE, SITUAȚIE COMPARATIVĂ, 2014-2019 

 

Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 
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FIGURA 64 – DENSITATEA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE ȘI EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ÎNTREPRINDERI 
ACTIVE 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor INS Edemos 

Într-o notă similară, numărul de companii nou create în municipiul Sibiu depășește numărul firmelor 
închise pentru toată perioada analizată, așa cum indică figura de mai jos. Anual, peste 1000 de companii 
noi sunt înființate în municipiul Sibiu, în timp ce numărul celor desființate fluctuează semnificativ de la an 
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la an. Este cunoscut faptul că supraviețuirea firmelor după înființare reprezintă principala provocare cu 
care se confruntă antreprenorii – firmele mici nou create sunt mai expuse la șocuri de natură micro sau 
macroeconomică, antreprenorii se confruntă cu lipsa de experiență, iar planurile de afaceri inițiale sunt 
ușor afectate de relațiile cu furnizorii sau clienții. Astfel, aceste firme au nevoie de susținere specializată 
pentru a-și consolida poziția pe piață, dar și resursele și procesele interne, iar serviciile dedicate pentru 
antreprenori și IMM-uri reprezintă o soluție viabilă pentru anticiparea și ameliorarea unor potențiale riscuri 
la care aceștia se expun atunci când dezvoltă o afacere nouă.  

FIGURA 65 - DINAMICA ANTREPRENORIALĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIBIU, 2014-2018 

 

Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 

Capacitatea antreprenorială, ce măsoară numărul de întreprinderi nou create raportat la 1000 de locuitori, 
este de asemenea semnificativ mai mare la nivelul municipiului Sibiu comparativ cu situația județeană sau 
regională, și s-a menținut la un nivel relativ constant pe toată perioada analizată (2014-2019). Pe de o 
parte, acest fapt indică deschiderea municipiului Sibiu pentru antreprenoriat, însă pe de altă parte, 
stagnarea valorii indicatorului indică o nevoie de intensificare a eforturilor pentru susținerea acestui motor 
de creștere economică. Capacitatea antreprenorială specifică zonei periurbane a municipiului Sibiu, 
comparativ cu situația județeană sau regională este de asemenea mai ridicată și crește pe toată perioada 
analizată (2014-2018). 

FIGURA 66 - EVOLUȚIA CAPACITĂȚII ANTREPRENORIALE, 2014-2018 

 

Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 
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FIGURA 67 – CAPACITATEA ANTREPRENORIALĂ ȘI EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ÎNTREPRINDERI NOU 
ÎNFIINȚATE 

 

Sursa: eDemos INS 
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administrativ teritoriale cu cea mai ridicată capacitate antreprenoriale sunt comuna Șelimbăr (14,5), 
comuna Râu Sadului (10,1), comuna Șura Mare (7,51), orașul Cisnădie (7,2) și comuna Șura Mică (7,1). 

Pe clase de mărime, peste 85% din întreprinderile active sunt microîntreprinderi, iar împreună cu IMM-
urile formează peste 99% din firmele active în municipiu. Pe de pe o parte, acest aspect indică o flexibilitate 
ridicată a mediului de afaceri local și un nivel ridicat al antreprenoriatului. Pe de altă parte, numărul redus 
de firme mari trage un semnal de alarmă cu privire la capacitatea municipiului de a atrage investitori străini 
mari, respectiv de a sprijini companiile locale să se dezvolte pentru a genera mai multe locuri de muncă.  

FIGURA 68 - DISTRIBUȚIA PE CLASE DE MĂRIME A ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU, 
2014 (STÂNGA) ȘI 2019 (DREAPTA) 

  

Sursa: BORG Design, Listă firme, prelucrare proprie 

Din perspectiva provocărilor menționate de către mediul de afaceri cu privire la desfășurarea de activități 
economice în municipiul Sibiu, se remarcă următoarele aspecte: 

• Birocrația excesivă din sectorul public; 

• Calitatea vieții; 

• Disponibilitatea forței de muncă; 

• Deficitul de terenuri și spații pentru birouri; 

• Impozitele și taxele locale.  

Alte aspecte menționate sunt deficitul de spații de birouri destinate PFA-urilor și freelanceri-lor. 
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• 6 km de DN1; 

• 7 km de aeroportul internațional Sibiu; 

• 2 km de stația CFR marfă Ocna Sibiului; 

• 2 km de traseul mijloacelor de transport în comun.  

În cadrul parcului, există 24 de operatori economici rezidenți care angajează circa 1.321 de salariați. Dintre 
companiile care desfășoară activități în Parcul Industrial Șura Mică, 50% sunt companii cu capital românesc, 
iar restul sunt companii străine din țări precum: Olanda, Luxemburg, Austria, Germania și Cehia. Acestea 
ocupă, în medie, o suprafață de 544.352 de mp. Din totalul lor, 8 sunt companii mari, 7 sunt companii 
mijlocii și 9 sunt companii mici. 

TABEL 14 - OPERATORII ECONOMICI REZIDENȚI AI PARCULUI INDUSTRIAL ȘURA-MICĂ, 2020 

DENUMIRE 
CLASA DE 
MĂRIME 

ANUL 
LOCALI-
ZĂRII ÎN 

PARC 

COD CAEN 
SUPRAFA-

ȚA 
OCUPATĂ 

NR 
SALA-
RIAȚI 

ȚARA DE 
ORIGINE 

1 Mainetti 
România SRL 

Mare 2004 2522 26.564 134 Olanda 

2 Pan Food SRL Mijlocie 2004 1584 4.780 112 România 

3 Fildas Trading 
SRL 

Mare 2004 5145 3.000 35 România 

4 Auto Logistic Ro 
SRL (chiriaș Auto 
Logistic Service 
SRL) 

Mică 2003 7414 25.000 3 Luxemburg 

5 Bogner Edelstahl 
SRL 

Mare 2005 5152 26.400 30 Austria 

6 Nicolas 
Brânzeturi SRL 

Mică 2004 1551 9.000 15 România 

7 Wittenstein SRL Mare 2006 2914 23.600 98 Germania 

8 Thimm Packaging 
SRL 

Mare 2006 2121 62.396 295 Germania 

9 Matec CNC 
Technik SRL  

Mijlocie 2006 2852 13.146 174 Austria 
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DENUMIRE 
CLASA DE 
MĂRIME 

ANUL 
LOCALI-
ZĂRII ÎN 

PARC 

COD CAEN 
SUPRAFA-

ȚA 
OCUPATĂ 

NR 
SALA-
RIAȚI 

ȚARA DE 
ORIGINE 

10 Pfeiffer Poles 
Sibiu SRL 

Mică 2009 2211 6.693 9 Germania 

11 Electrical 
Standard 
(General Consult) 
SRL 

Mică 2005 7414 3.656 11 România 

12 Hoerburger SRL Mijlocie 2013 2712 4.904 28 Germania 

13 Heckler România 
SRL 

Mare 2016 2932 14.136 94 Germania 

14 Instal Grup SRL 
(chiriaș 
Interbrands 
Marketing 
&Distribution 
SRL – punct de 
lucru) 

Mijlocie 2016 4645 5.881 30 România 

15 Logistics Ro Tir 
SRL – punct de 
lucru 

Mijlocie 2016 4941 49.400 145 România 

16 SC Diada Pack 
Solutions SRL 

Mica 2019 1721 2.025 1 Romania 

17 Ada 
Development SRL 

Mica 2017 6820 4.244 1 Romania 

18 Alca Plast RO SRL Mare 2019 4619 5.341 8 Cehia 

19 CD Sensoric SRL Mijlocie 2014 4652 3.375 6 România 

20 Rara Invest SRL  Mica 2016 4649 16.612 55 România 

21 Illig 
Machinenbau 
SRL 

Mare 2019 2829 61.540 23 Germania 

22 Instal Pompe SRL Mica 2010 4669 1.359 6 România 
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DENUMIRE 
CLASA DE 
MĂRIME 

ANUL 
LOCALI-
ZĂRII ÎN 

PARC 

COD CAEN 
SUPRAFA-

ȚA 
OCUPATĂ 

NR 
SALA-
RIAȚI 

ȚARA DE 
ORIGINE 

23 Primăria Șura 
Mică 
(concesionar Apă 
Canal Sibiu – 
Stația de 
epurare) 

Mijlocie  

2011 

 

3600 

1.300  

3 

 

România 

24 SC Parcuri 
Industriale Sibiu 
– Sura Mica S.A. 

Mica 2002 6832 170.000 5 Romania 

Sursa: Datele furnizate de către Parcul Industrial Șura Mică 

5 operatori economici care nu activează în Parcul Industrial Șura-Mică, dar dețin din anul 2008 suprafețe 
de teren (474.418 mp) aici, sunt companii cu capital străini: 4 - Belgia, 1 - SUA și toate se clasifică în cadrul 
companiilor mici.  

TABEL 15 - OPERATORII ECONOMICI CE NU ACTIVEAZĂ, DAR DEȚIN SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN PARCUL 
INDUSTRIAL ȘURA MICĂ, 2020 

NR. 
CRT 

 

DENUMIRE 
AGENT 

ECONOMIC 

CLASIF. 
ÎNTREPRINDERE 

MICĂ/ 
MIJLOCIE/ 

MARE 

ANUL 
LOCALIZĂRII 
ÎN PARCUL 

INDUSTRIAL 

ACTIVITATE 
PRINCIP. 
DESF. ÎN 
PARCUL 

INDUSTRIAL 

(COD CAEN) 

SUPRAFATA 
OCUPATA 

(MP) 

NUMĂR DE  
SALARIAȚI 

ȚARA 
DE 

ORIGINE 

1 HB 
Profesional 
Consult SRL 

Mica 2008 7022 42.920 0 Belgia 

2 HP Logistic 
Center SRL 

Mica 2008 
7022 

100.000 0 Belgia 

3 Log Center 
Sibiu SRL 

Mica 2008 
4110 

170.000 0 SUA 

4 HB 
Tehnoexpert 

SRL 
Mica 2008 

7022 
95.512 0 Belgia 

5 BH Logistik 
Park SRL 

Mica 2008 
7022 

65.986 0 Belgia 
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Sursa: Datele furnizate de către Parcul Industrial Șura Mică 

Parcul Industrial pune la dispoziția rezidenților aproape toate rețelele necesare pentru buna funcționare a 
activității, și anume: energie electrică, telecomunicații, gaze naturale, alimentare cu apă, canalizare, 
drumuri și iluminat public dar nu are acces la infrastructura de depozitare deșeuri. Raportat la alte 
necesități de infrastructură, în cadrul Parcului Industrial Șura Mică există post de transformare, există 
spațiu de epurare a apelor uzate, există rezerve de apă pentru incendii, dar nu există stație de pompare a 
apei. Parcările sunt disponibile în cadrul fiecărei unitate. Serviciile disponibile sunt sala de conferințe, 
spațiu expozițional, servicii de management, servicii de pază și curățenie exterioară, iar cele care nu se 
regăsesc incinta parcului industrial sunt spațiile de cazare, serviciile bancare și cabinetele medicale.  

Parcul Industrial si de Afaceri Zacaria și-a început activitatea în municipiul Sibiu în anul 2005, după care și-
a extins investițiile în toată țara. Astăzi, compania are patru proiecte rezidențiale finalizate sau în curs de 
finalizare in Sibiu și București, și două în stadiul de proiectare în Sibiu și Craiova. Acesta este întins pe o 
suprafață de 100.000 mp și oferă spre închiriere 41.500 mp pentru activități de producție și depozitare. 
Parcul se află într-o zonă accesibilă, la mai puțin de 500 de metri de autostrada A1. Clădirea General 
Industrial Park, de aproape 19.000 mp, este una dintre cele 5 hale industriale deținute de Zacaria în 
municipiul Sibiu. Imperial Industrial Park reprezintă a patra clădire industrială pe care Zacaria o deține în 
Sibiu si are o suprafață utilă de peste 16.000 mp. Este situată în zona industriala de vest, lângă Aeroport și 
oferă acces rapid către Autostrada A1 Sibiu - Nădlac. Network Industrial Park este cea mai nouă investiție 
Zacaria și reprezintă peste 40.000 mp de spațiu industrial Clasa A, pe o platforma de 86.000 mp. Este situat 
în zona industrială de Est a orașului și are acces rapid către autostrada A1. 

Zonele industriale ale municipiului Sibiu însumează o parte importantă din activitatea economică 
desfășurată în zonă. Zona Industriala Vest a fost inaugurată în anul 2003, iar de atunci aceasta a contribuit 
la creșterea competitivității municipiului la nivel regional. Zona industriala Vest este în plin proces de 
extindere și dezvoltare – în prezent, se modernizează străzile, urmând să se realizeze montarea corpurilor 
de iluminat eficiente energetic, conectate la sistemul inteligent de telegestiune. Aceasta, împreună cu Zona 
Industrială Est, reprezintă principalele puncte de atracție pentru sectorul logisticii.  

Amplasarea zonelor industriale în estul și în vestul orașului asigură legătura acestora cu centura ocolitoare 
și fluidizează centrul orașului de tranzitul nedorit al vehiculelor de mare capacitate, fapt care favorizează o 
uzură mai lentă a infrastructurii și economisește timpul pentru tranzit. 

CLUSTERE 

Clusterul de Cercetare în domeniul energiilor regenerabile din Regiunea Centru a fost rezultatul derulării  
proiectului RenERg EuReg „Resurse regenerabile de energie – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a doua 
regiuni Europene”, finanțat de Comisia Europeana prin Programul Cadru 7, componenta Regiuni ale 
Cunoașterii, în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2010. Cu un buget de 295.000 EUR proiectul a avut ca 
scop întărirea capacității actorilor regionali din regiunile partenere: CENTRU – România si Brandenburg – 
Germania de a planifica utilizarea resurselor regenerabile de energie, precum și de a întări legăturile dintre 
cercetare și mediul de afaceri în scopul facilitării transferului rezultatelor cercetării către mediul de afaceri. 
Cu sprijinul partenerilor din Landul Brandenburg, care au avut rolul de a transfera experiența acumulată în 
domeniu planificării și dezvoltării de tehnologii în domeniul energiilor regenerabile către actorii regionali 
din Regiunea Centru, a fost construit un cluster de cercetare în domeniul energiilor regenerabile. 

Clusterul de Cercetare în domeniul energiilor regenerabile din Regiunea Centru este o rețea partenerială 
constituită în scopul dezvoltării și promovării domeniului energiilor regenerabile prin facilitarea transferul 
de know-how și tehnologie, dezvoltarea de proiecte comune, afilierea la clustere similare din alte regiuni 
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Europene în scopul promovării competitivității acestui sector pe piața natională și europeană. Din acesta 
fac parte entități din municipiul sau județul Sibiu:  

• Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu; 

• Universitatea Lucian Blaga Sibiu; 

• Electroconstructia Elco Sibiu; 

• CCIA Sibiu; 

• Consult Energ Sibiu. 

Centrul de inovare digitala inițiat de ULBS își propune sprijinirea transformării digitale în Regiunea Centru 
pentru o mai bună competitivitate internațională având la bază colaborarea cu toți actorii comunității 
locale și regionale interesați, atât din mediul de afaceri sau din cel public. În prezent, LAB4COM reprezintă 
un ecosistem  format din 27 de organizații din județele Sibiu, Alba și Brașov, provenind din domenii diverse, 
precum: industrie, clustere și asociații, instituții de cercetare și educație, centre de competențe, 
incubatoare, acceleratoare, administrație locală și județeană, investiții, brokeraj financiar, expertiză 
contabilă sau consultanță de business, consultanță juridică și proprietate intelectuală. LAB4COM se 
numără printre inițiativele strategice ale ULBS pentru sporirea capacității de cercetare, dezvoltare și 
inovare în domeniul Internetului Viitorului. 

De asemenea, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este implicată și deschisă către activități de creare de 
parteneriate cu mediul de afaceri. În acest sens și cu scopul întăririi performanței raportată la inovarea 
industriei IT din România,  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu s-a alăturat comunității reprezentate de 
Cluj IT Cluster, sprijinind evoluția digitalizării.  

SPAȚII CO-WORKING 

Deși nu sunt structuri de sprijin a afacerilor în sine, având mai degrabă rolul de a facilita interacțiunea și 
networking-ul dintre antreprenori și alți rezidenți, exista spațiilor de co-working indică un dinamism crescut 
al economiei locale.  

Zhub este un spațiu de co-working localizat în Zona Industrială de Est a Sibiului. Zhub se află situate la etajul 
I al Business Center-ului Zacaria, într-un spațiu renovat recent. 

Acesta oferă: 

• Soluții pentru spațiul de lucru, birouri open space și birouri private; 

• Săli de ședințe, întâlniri și spații pentru evenimente restrânse; 

• Infrastructură și suport IT, acces la echipamente de lucru, bucătărie, terasă și grădină privată. 

TKI Hub facilitează crearea unor relații profesionale solide, pe termen lung între diferite grupuri sociale și 
profesionale indiferent din ce categorie fac parte: studenți, apartenenți ai mediului de afaceri intern sau 
internațional, tineri freelanceri etc. 

Pun la dispoziția clienților spații moderne dotate cu echipamente de ultima generație. Pe lângă aceste 
facilități, oferă un generator de interacțiuni eficiente care să conducă la conturarea unei experiențe unice 
a utilizatorului. 

NOOK Sibiu este un spațiu de tip boutique co-working, evenimente și arte situat într-o clădire istorică din 
Municipiul Sibiu. Acest spațiu este dedicat creării unui hub care să reunească comunitatea creativă locală, 
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precum și nomazi digitali din întreaga lume, independenți și antreprenori, turiști care caută un loc inspirat 
și confortabil pentru a lucra.   

Rezultatele întreprinderilor active 

Cifra de afaceri generată de către întreprinderile active din municipiul Sibiu totaliza 21,53 miliarde RON în 
anul 2019, în creștere cu 25% comparativ cu anul 2014. Această valoare reprezintă 52,5% din totalul 
județean și 22,7% din cel regional, în ciuda evoluției mai lente comparativ cu celelalte niveluri teritoriale 
(județean – 33%, regional – 48%). Evoluția este și mai redusă dacă luăm în considerare valoarea reală a 
cifrei de afaceri, ajustând-o cu ajutorul Indicelui Prețurilor Bunurilor de Consum (IPC), an de bază 
2019=100%, ce ia în considerare creșterea generală a prețurilor ca urmare a inflației. Astfel, putem 
concluziona că și alte centre urbane majore din regiune și-au intensificat activitatea economică, reușind să 
valorifice resursele proprii pentru a genera vânzări mai mari.  

FIGURA 69 - EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU, VALORI 
NOMINALE ȘI AJUSTAT LA INFLAȚIE, 2014-2019 

 

Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 

Și la nivelul zonei periurbane a municipiului Sibiu se observă o creștere semnificativă – o dublare – (104%) 
a cifrei de afaceri în anul 2019 comparativ cu anul 2014, aceasta însumând circa 10,4% din totalul cifrei de 
afaceri generate la nivel județean. 

FIGURA 70 - EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DIN ZONA PERIURBANĂ A 
MUNICIPIUL SIBIU, 2014-201 

 

Sursa: eDemos INS 

După municipiul Sibiu, în zona periurbană a acestuia, unitățile administrativ teritoriale care se remarcă din 
perspectiva cifrei de afaceri ridicate sunt comuna Șelimbăr, cu o cifră de afaceri de 2,61 miliarde de RON 
în anul 2019, urmată apoi de orașul Tălmaciu, cu o cifră de afaceri de 1,49 miliarde de RON și de orașul 
Cisnădie, cu o cifră de afaceri de 1,04 miliarde de RON. La polul opus, unitățile administrativ teritoriale cu 
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cea mai scăzută valoare a cifrei de afaceri generate în anul 2019 sunt comuna Râu Sadului, comuna Roșia, 
comuna Slimnic, comuna Gura Râului și comuna Sadului, cu valori de sub 0,6 miliarde de RON. 

Totuși, din perspectiva evoluției cifrei de afaceri, cele mai mari creșteri (peste 200%) se remarcă la nivelul 
orașului Ocna Sibiului (+421%), comunei Cristian (+297), comunei Poplaca (+274) și în orașul Tălmaciu 
(+232%). 
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FIGURA 71 - CIFRA DE AFACERI PE LOCUITORI ȘI EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI 

 

Sursa: eDemos INS 

Deși nu reprezintă decât 0,5% din totalul firmelor, companiile mari generează 48,5% din cifra de afaceri 
totală din municipiul Sibiu. Faptul că peste 50% din cifra de afaceri este generată de microîntreprinderi și 
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IMM-uri indică un potențial ridicat de dezvoltare din partea acestora, însă este nevoie de sprijin continuu 
pentru creșterea valorii adăugate, creșterea complexității produselor și serviciilor și pentru deschiderea 
către piețe internaționale/export.  

FIGURA 72 - DISTRIBUȚIA PE CLASE DE MĂRIME A CIFREI DE AFACERI GENERATE ÎN ÎNTREPRINDERILE 
ACTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2014 (STÂNGA) ȘI 2019 (DREAPTA) 

  

Sursa: BORG Design, Listă firme, prelucrare proprie 

Așa cum reiese din tabelul de mai jos, cea mai mare parte a companiilor cu un aport semnificativ la cifra 
de afaceri locală sunt active în domenii cu o complexitate ridicată și cu o intensitate mare în tehnologie: 29 
– Fabricarea autovehiculelor de transport, 27 – Fabricarea echipamentelor electrice, 26 – Fabricarea 
calculatoarelor și a produselor electronice și optice. Această distribuție reprezintă un element de potențial 
local, generând cerere pentru o forță de muncă calificată în domenii STEM, capabile să susțină 
modernizarea industrială și să asigure tranziția către o economie locală performantă și cu un grad înalt de 
sofisticare.  

TABEL 16 - CLASAMENTUL ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU DUPĂ CIFRA DE AFACERI, 
2019  

NR. 
CRT. 

DENUMIRE COMPANIE CIFRA DE AFACERI SECTOR 

1. CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
SYSTEMS SRL 

 4,097,920,130  29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, 
a remorcilor și semiremorcilor 

2. MARQUARDT 
SCHALTSYSTEME SCS 

 1,398,500,387  27 - Fabricarea echipamentelor electrice 

3. COMPA SA  746,729,484  29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, 
a remorcilor și semiremorcilor 

4. THYSSENKRUPP BILSTEIN SA  508,514,862  29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, 
a remorcilor și semiremorcilor 

5. SIMEA SIBIU SRL  305,756,817  26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor 
electronice și optice 

6. SCANDIA FOOD SRL  273,018,204  10 - Industria alimentară 

55.1%

31.0%
13.9%

Firme Mari IMM Microintreprinderi

48.5%

33.8%

17.7%

Firme Mari IMM Microintreprinderi
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7. ODU ROMANIA 
MANUFACTURING SRL 

 185,665,598  27 - Fabricarea echipamentelor electrice 

8. HARTING ROMANIA 
MANUFACTURING SCS 

 170,243,051  26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor 
electronice și optice 

9. KENDRION AUTOMOTIVE 
(SIBIU) SRL 

 169,333,300  26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor 
electronice și optice 

10. HUNLAND LIVESTOCK 
TRADING SRL 

 164,983,813  46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu 
autovehicule și motociclete 

Sursa: BORG Design, Listă firme, prelucrare proprie 

Răspunsurile furnizate de către mediul de afaceri surprind o viziune pozitivă asupra următorilor 5 ani. Toate 
cele 4 elemente, respectiv numărul de angajați, volumul producției, cifra de afaceri și profitul sunt 
considerate în proporții cuprinse între 56,2% și 75,6% dintre respondenți că vor crește în următorii 5 ani. 
Totuși, cifra de afaceri (75,9%) este elementul estimat de către cele mai multe persoane ca fiind 
caracterizat de o viitoare creștere (cu până la 20% și cu peste 20%) în următorii ani, urmat apoi de: 

• Volumul producției (68,7%); 

• Profitul (59,5%); 

• Numărul de angajați (56,2%). 

Sub 7,5% dintre respondenți consideră o potențială scădere (cu până la 20% și cu peste 20%) în cadrul 
acestora. O pondere medie a respondenților susțin faptul că numărul de angajați (38,2%), volumul 
producției (23,7%), cifra de afaceri (18,07%) și profitul (33,3%) vor rămâne aproximativ la fel.  

FIGURA 73 - ESTIMĂRI VIITOARE PRIVIND PROFITUL, CIFRA DE AFACERI, VOLUMUL PRODUCȚIEI ȘI 
NUMĂRUL DE ANGAJAȚI 

 

Sursa: Raportul sondajului asupra mediului de afaceri din municipiul Sibiu 
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Profil economic  

După numărul de întreprinderi active, în anul 2019, profilul economic al municipiului Sibiu este conturat 
de clasele G – Comerț (21,9%), M – Servicii profesionale, științifice și tehnice (13,6%) și F – Construcții 
(10,4%). Numărul mare de întreprinderi active în domeniul comerțului este explicabil prin prisma faptului 
că puterea de cumpărare a crescut în ultimii ani, generând cerere pentru diferite tipuri de produse, dar și 
prin faptul că înființarea unei afaceri în acest domeniu nu presupune existența unui capital și a unor 
cunoștințe specializate avansate. Acest fapt crește atractivitatea pentru mai multe categorii sociale care își 
doresc să devină antreprenori, comparativ cu, de exemplu, serviciile profesionale, științifice și tehnice, 
unde de regulă serviciul comercializat are la bază o specializare științifică mai înaltă.  

În ultimii ani, între 2014 și 2019, cele mai dinamice sectoare din perspectiva numărului de întreprinderi au 
fost cele din sfera serviciilor, precum clasa R - Activități culturale și recreative (123,3% creștere), P – 
Învățământ (111,8%), Q – Sănătate și asistență socială (79,2%), Tranzacții imobiliare sau IT. Majoritatea 
acestor servicii sunt intensive în cunoaștere, ceea ce indică un interes crescut pentru activități cu o valoare 
adăugată mare, care pot genera locuri de muncă bine plătite și atractive pentru tineri.  

FIGURA 74 - DISTRIBUȚIA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE DUPĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ, 2019 (SUS) ȘI 
RATA DE CREȘTERE 2014-2019 (JOS), MUNICIPIUL SIBIU 
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Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 

Sectoarele în care se înregistrează peste 100 de întreprinderi active aparțin, de asemenea, domeniului 
serviciilor, însă pe prima poziție regăsim comerțul (754 firme active în 2019). Sectorul transporturilor se 
remarcă de asemenea printr-un număr mare de companii, dar și printr-o creștere cu 26% în perioada 2014-
2019. Activitățile care contribuie la sectorul turistic completează clasamentul, iar sectorul IT și serviciile 
suport pentru companii, printre altele, aduc un aport important la economia locală.  

TABEL 17 - CLASAMENTUL SECTOARELOR ECONOMICE DUPĂ NUMĂRUL DE ÎNTREPRINDERI ACTIVE, 2019 
(PESTE 100 DE FIRME) 

SECTOR ECONOMIC 
NUMĂR ÎNTREPRINDERI 

ACTIVE 2019 
RATA DE CREȘTERE 2014-

2019 

47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

754 -7% 

49 - Transporturi terestre și transporturi prin 
conducte 

607 26% 

46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului 
cu autovehicule și motociclete 

584 -6% 

41 - Construcții de clădiri 377 36% 

68 - Tranzacții imobiliare 360 41% 

43 - Lucrări speciale de construcții 345 26% 

56 - Restaurante și alte activități de servicii de 
alimentație 

312 11% 

86 - Activități referitoare la sănătatea umană 300 78% 

71 - Activități de arhitectură și inginerie; 
activități de testări și analiză tehnică 

282 21% 

45 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul, 
întreținerea și repararea autovehiculelor și a 
motocicletelor 

258 6% 
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SECTOR ECONOMIC 
NUMĂR ÎNTREPRINDERI 

ACTIVE 2019 
RATA DE CREȘTERE 2014-

2019 

70 - Activități ale direcțiilor(centralelor), 
birourilor administrative centralizate; activități 
de management și de consultanță în 
management 

217 -7% 

62 - Activități de servicii în tehnologia 
informației 

214 34% 

69 - Activități juridice și de contabilitate 209 18% 

55 - Hoteluri și alte facilități de cazare 175 59% 

74 - Alte activități profesionale, științifice și 
tehnice 

167 78% 

82 - Activități de secretariat, servicii suport și 
alte activități de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

136 21% 

96 - Alte activități de servicii 132 25% 

10 - Industria alimentară 109 18% 

85 - Învățământ 108 112% 

25 - Industria construcțiilor metalice și a 
produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 
instalații 

107 -2% 

Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 

În ceea ce privește cifra de afaceri, profilul economic al municipiului Sibiu este dominat, în anul 2019, de 
un sector - C – Industria prelucrătoare (54,7%, 11,7 mld. RON) și, în mai mică măsură, de G – Comerț (17,4%, 
3,7 mld. RON). Cea mai mare parte a sectoarelor economice și-au crescut cifra de afaceri în perioada 2014-
2019, cele mai multe dintre ele provenind tot din zona serviciilor intensive în cunoaștere, respectiv dintre 
serviciile conexe sectorului turistic: R – Activități culturale și recreative (257,2% rată de creștere), I – 
Hoteluri și restaurante (165,9% rată de creștere).  
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FIGURA 75 - DISTRIBUȚIA CIFREI DE AFACERI DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DUPĂ ACTIVITATEA 
ECONOMICĂ, 2019 (SUS) ȘI RATA DE CREȘTERE 2014-2019 (JOS), MUNICIPIUL SIBIU 
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Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 

6.3. ANALIZA INDUSTRIILOR CREATIVE 

Industriile culturale și creative au potențialul de a genera creștere economică la nivel local pe baza unor 
resurse locale specifice. Pe lângă potențialul economic, fiind un motor al antreprenoriatului bazat pe 
valorificarea resurselor locale, industriile creative își pot aduce contribuția și în plan social, având 
potențialul de a oferi oportunități mai multor categorii sociale (persoane vulnerabile, șomeri, tineri, etc.).  

La nivelul municipiului Sibiu, în anul 2019, există aproape 1000 de companii active în industriile culturale și 
creative, ce reprezintă 13,1% din totalul companiilor active. Numărul companiilor a crescut cu 40% în 
perioada 2014-2019, această creștere fiind observată la nivelul tuturor sectoarelor ICC, cu excepția 
sectorului Carte și presă (-13,2%) și Cercetare (-20%).  

Analizând distribuția pe sectoare specifice, cea mai mare pondere o ocupă sectorul Software, IT, jocuri 
(25,7%), în creștere cu 37,6%, urmat de Artizanat și meșteșuguri (15,9%), în creștere cu 14,8% față de anul 
2014. 

FIGURA 76 - DISTRIBUȚIA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU PE SECTOARE CULTURALE 
ȘI CREATIVE, 2019, % 

 

Sursa: BORG Design, Listă firme, prelucrare proprie 

Din perspectiva numărului de salariați, industriile culturale și creative concentrează 7.399 salariați în anul 
2019, reprezentând 12,4% din totalul salariaților din municipiul Sibiu. Ponderea acestora a crescut cu 
aproape 2 puncte procentuale în perioada 2014-2019, cea mai mare creștere observându-se în sectoarele 

25.7%

15.9%

15.7%

11.1%

8.6%

8.5%

7.1%

6.0% 0.4%
Software, IT, Jocuri

Artizanat și meșteșuguri

Artele spectacolului/Arte
interpretative

Arte vizuale

Arhitectură

Publicitate

Carte și Presă

Audiovizual și media

Arhive si biblioteci



 

 

 
www.poca.ro 

190 

 

Artele spectacolului / Arte interpretative (de la 111 la 600 de salariați), și Audiovizual și media (de la 137 la 
918 salariați).  

Cele mai importante trei sectoare după salariații activi în industriile creative sunt Artizanat și meșteșuguri 
(3.377 salariați, 45,6% din total ICC), Software, IT și jocuri (1641 salariați, 22,2% din total ICC) și Audiovizual 
și media (918 salariați, 12,4% din total ICC). Totuși, sectorul Artizanat și meșteșuguri a suferit cea mai 
dramatică reducere a personalului, încadrând cu 22,2% mai puțini salariați în anul 2019 comparativ cu 
2014. 

FIGURA 77 - DISTRIBUȚIA SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU PE 
SECTOARE CULTURALE ȘI CREATIVE, 2019, % 

 

Sursa: BORG Design, Listă firme, prelucrare proprie 

Cu o cifră de afaceri de 1,1 mld. RON în anul 2019, sectoarele ICC reprezintă 5,6% din totalul cifrei de afaceri 
la nivel local. În același timp, această valoare este cu 47,1% mai mare decât în anul 2014, indicând 
dezvoltarea sectorului în ultimii ani.  

Pe sectoare, peste 75% din cifra de afaceri este generată la nivelul a trei domenii principale: Artizanat și 
meșteșuguri (415 mil. RON, 35,8% pondere în total ICC), în scădere cu 3,9%; Software, IT, jocuri (352 mil. 
RON, 30,3% pondere în total ICC), în creștere cu 52,5%; Artele spectacolului/Arte interpretative (168,7 mil. 
RON, 14,5% pondere în total ICC), în creștere de peste 10 de ori comparativ cu anul 2014 (13,7 mil. RON în 
2014).  
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FIGURA 78 - DISTRIBUȚIA CIFREI DE AFACERI DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU PE 
SECTOARE CULTURALE ȘI CREATIVE, 2019, % 

 

Sursa: BORG Design, Listă firme, prelucrare proprie 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027 identifică Industriile Culturale și Creative 
drept sector de specializare inteligentă, ca domeniu cu potențial de sprijinire a dezvoltării economice 
bazate pe specificul local. Economia municipiului Sibiu poate beneficia într-o măsură foarte mare de pe 
urma acestui domeniu, în condițiile asigurării unor premise favorabile la nivel local, precum asigurarea 
infrastructurii necesare dezvoltării afacerilor, pregătirea și atragerea de specialiști și creatori, crearea unui 
mediu favorabil antreprenoriatului, în special pentru tineri, respectiv crearea unui ecosistem participativ 
în care municipalitatea și actorii relevanți din domeniul cultural și creativ au un dialog constant și dezvoltă 
proiecte în parteneriat. Figura de mai jos ilustrează cele mai importante componente ale lanțului valoric al 
industriilor culturale și creative, așa cum a fost identificat în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii 
Centru 2021-2027, particularizată pentru situația actuală și oportunitățile existente la nivelul municipiului 
Sibiu. În același timp, lanțul de valoare poate fi sprijinit în fiecare etapă prin intervenții în domeniul 
educației, iar în același timp, existența unor specializări relevante pentru domeniile ICC creează premisele 
dezvoltării acestor sectoare la nivelul municipiului Sibiu, așa cum reiese din analiza specializărilor 
universitare. 
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FIGURA 79 – LANȚUL DE VALOARE AL INDUSTRIILOR CULTURALE ȘI CREATIVE 

 

Sursa: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027 

 

6.4. DOMENII DE SPECIALIZARE LA NIVEL LOCAL 

Pentru identificarea sectoarelor economice unde economia municipiului Sibiu prezintă avantaje 
comparative în raport cu economia națională, a fost aplicată o metodă de analiză ce compară concentrarea 
forței de muncă de muncă pe sectoare economice cu importanța domeniilor la nivel național, pe o parte, 
și evoluția fiecărei componente, pe de altă parte. Astfel, cele două instrumente de analiză utilizate sunt 
Coeficientul de Localizare (CL) și Variația Diferențială (VD) 71. Coeficientul de localizare prezintă excesul sau, 
dimpotrivă, lipsa forței de muncă calificată de la nivelul unui anumit sector, fiind un indicator util pentru 
identificarea elementelor de potențial local. Pentru identificarea acelor domenii care prezintă un avantaj 
competitiv (proximitatea față de factorii de producție) și care se dezvoltă într-un ritm mai alert, a fost 
utilizat indicatorul Variația Diferențială a numărului de angajați. Analiza a fost realizată pe baza datelor 
privind clasificarea activităților economiei regionale și datele aferente numărului de angajați ai 
întreprinderilor active (ce fac referire numai la angajații din sectorul privat), iar, ca nivel de comparație, 
analiza a fost realizată în comparație cu nivelul național. Perioada analizată este 2014-2019. 

Sectoarele ce conferă un avantaj comparativ unui teritoriu și au potențial de motor economic sunt 
sectoarele care înregistrează un coeficient de localizare mai mare decât 1. Acestea sunt atractive atât 
pentru companiile din domeniu (care au nevoie de acces la o forță de muncă calificată), cât și pentru experți 
(care doresc să locuiască într-o zonă cu multe oportunități în domeniul lor de expertiză). 

 

71  Coeficientul de localizare (CL) este un indicator ce compară concentrarea locală a unui sector de 
activitate cu concentrarea la nivel regional / național a acelui domeniu de activitate. Coeficientul de 
localizare reprezintă gradul de specializare a unei zone într-o anumită industrie. Variația diferențială a 
numărului de angajați (VD) reprezintă diferența între ratele de creștere sau declin ale unui sector sau 
domeniu local, comparativ cu creșterea sau declinul sectorului din zona de referință, în cazul de față 
declinul sau creșterea sectorului la nivel național. 
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Totodată, analiza activităților economice din municipiul Sibiu este completată cu analiza sectoarelor 
urmând clasificarea Eurostat privind tehnologia înaltă și serviciile intensive în cunoaștere. În acest context, 
identificarea unor avantaje competitive ale municipiul Sibiu în sectoare intensive în tehnologii înalte sau 
cunoaștere – producătoare de valoare adăugată ridicată și generatoare de venituri peste medie pentru 
lucrătorii din domeniu – poate constitui o contribuție importantă la trasarea unor linii directoare pentru 
dezvoltarea economiei locale și evaluarea elementelor de potențial local. 

Analiza prezintă patru categorii de sectoare, în funcție de coeficientul de localizare și de variația 
diferențială, rezultând următoarele categorii: 

• CL>1, VD>0 – Sectoare în dezvoltare – cele mai competitive, cu potențial de specializare și 
concentrare ridicată; 

• CL>1, VD<0 – Sectoare în transformare – potențial de specializare deși au o creștere mai lentă 
decât la nivel regional; 

• CL<1, VD>0 – Sectoare de perspectivă – deși nu prezintă potențial ridicat de specializare, 
înregistrează o creștere mai mare decât evoluția la nivel regional; 

• CL<1, VD<0 – Sectoare în declin – indică o pierdere a competitivității. 

Sectoarele cu rol de motoare economice la nivelul municipiului Sibiu sunt identificate în raport cu ponderea 
și evoluția sectoarelor economice la nivel național pentru a identifica dacă (1) economia locală se dezvoltă 
mai rapid/mult decât aceleași sectoare la nivel național și (2) dacă în raport cu totalul salariaților, sectoarele 
ocupă o pondere mai mare decât aceleași sectoare la nivel național. Acest fapt determină potențialul de 
specializare, bazat pe sectoarele competitive. Practic, economia locală ar trebui să susțină dezvoltarea în 
continuare a acestor sectoare pentru a genera creștere economică.  

Sectoarele în dezvoltare sunt acele sectoare care generează creșterea economică în prezent, indicând 
tendința de specializare pe anumite ramuri economice. Pe baza tabelului de mai jos, observăm că 
municipiul Sibiu dispune de mai multe sectoare cu rol de motor economic, atât din domeniul 
manufacturier, cât și din cel al serviciilor. Pe de o parte, observăm prezența unor industrii cu valoare 
adăugată mai redusă, intensive în forță de muncă, precum 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și 
15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și 
încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor. În același timp, aceste industrii au potențialul de a crește 
valoarea adăugată produsă dacă sunt dezvoltate în raport cu industriile culturale și creative, având 
potențialul de a crea și utiliza sinergii cu elementele de patrimoniu imaterial (tradiții, meșteșuguri), 
acoperind componenta de producție din lanțul valoric al industriilor culturale și creative. 

Pe de altă parte, există o serie de domenii care utilizează tehnologia înaltă și medie înaltă pentru producția 
de bunuri, în special de bunuri cu valoare adăugată mare, în industria IT și automotive. Aceste sectoare 
includ și cea mai mare parte a companiilor cu rezultate foarte bune din perspectiva cifrei de afaceri: 26 - 
Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, 27 - Fabricarea echipamentelor electrice, 28 
- Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. și 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și semiremorcilor. Nu în ultimul rând, există și o serie de sectoare din domeniul serviciilor: 
domeniul ospitalității - 56 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, IT - 62 - Activități de 
servicii în tehnologia informației sau servicii suport 71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de 
testări și analiză tehnică. Ultimele două sectoare menționate pot contribui la dezvoltarea industriilor 
culturale și creative ca motor al economiei locale bazate pe specificul local, în special în domeniul 
valorificării patrimoniului, promovării elementelor de cultură și turism locale, în timp ce sectorul IT în 
ansamblu reprezintă o componentă vitală în alinierea la tendințele internaționale cu privire la digital în 
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toate domeniile de activitate. Nu în ultimul rând, așa cum a fost menționat și în secțiunea 6.3., aceste 
sectoare sunt sprijinite prin Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027 (RIS3), având 
potențialul de a deveni motoare de dezvoltare la nivelul regiunii, ceea ce pentru municipiul Sibiu se 
transpune într-o oportunitate semnificativă din perspectiva poziționării ca hub creativ și inovator, furnizor 
de produse și servicii cu valoare adăugată mare. În același timp, atragerea de finanțări dedicate acestor 
domeniu devine mai facilă, în contextul Programului Operațional Regional, ce reprezintă principalul 
instrument de politică în atingerea țintelor propuse prin RIS3. 

Toate domeniile din categoria sectoarelor în dezvoltare pot deveni competitive la nivel național și 
internațional dacă continuă să se dezvolte prin creșterea calității produselor și serviciilor și a productivității, 
generând venituri și locuri de muncă mai bine plătite.  

Sectoarele de perspectivă reprezintă sectoare care pot deveni motoare economice la nivel local, având un 
ritm de creștere mai bun decât nivelul național. Acestea trebuie, însă, să atingă o masă critică importantă 
pentru a deveni semnificative din perspectiva ocupării și a genera noi nișe de specializare economică. 
Sectoarele identificate la nivelul municipiului Sibiu fac parte atât din industria prelucrătoare, în domenii ce 
necesită o calificare tehnică a resurselor de muncă, cât și din domeniul logisticii (a cărui dezvoltare se 
bazează pe poziționarea geografică favorabilă și pe accesibilitatea ridicată) sau serviciilor suport. 

Sectoarele necompetitive se caracterizează fie printr-un declin mai accentuat al numărului de salariați, fie 
printr-o concentrare redusă la nivelul municipiului Sibiu. Tendința de declin poate fi inversată dacă se 
intervine în sensul stimulării cererii pentru produse și servicii, generând în schimb creșterea calității 
produselor și serviciilor pe care firmele le pun la dispoziție. Dintre aceste sectoare, denumite „în 
transformare”, domeniul transporturilor poate beneficia în viitor ca urmare a valorificării potențialului dat 
de realizarea marilor proiecte de infrastructură.  

Sectoarele în declin identificate sunt în mare parte sectoare care utilizează intens resursa umană sau 
produc o valoare adăugată redusă (de exemplu, agricultura, comerțul). Aceste sectoare pot redeveni 
competitive în măsura în care se realizează investiții în inovare, respectiv se utilizează tehnologiile digitale 
pentru adaptarea la tendințele globale și mai buna integrare cu piețe externe.  

TABEL 18 - POTENȚIALUL DE SPECIALIZARE AL ECONOMIEI MUNICIPIULUI SIBIU ÎN RAPORT CU 
ECONOMIA NAȚIONALĂ, 2014-2019 

SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE 

SECTOARE ÎN TRANSFORMARE (CL>1, VD<0) SECTOARE ÎN DEZVOLTARE (CL>1, VD>0) 

49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte 

69 - Activități juridice și de contabilitate 

74 - Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice 

86 - Activități referitoare la sănătatea umană 

10 - Industria alimentară 
14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și 
încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor 
26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor 
electronice și optice 
27 - Fabricarea echipamentelor electrice 
28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. 
29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și semiremorcilor 
36 - Captarea, tratarea și distribuția apei 
43 - Lucrări speciale de construcții 
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56 - Restaurante și alte activități de servicii de 
alimentație 
62 - Activități de servicii în tehnologia informației 
68 - Tranzacții imobiliare 
71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de 
testări și analiză tehnică 
80 - Activități de investigații și protecție 
82 - Activități de secretariat, servicii suport și alte 
activități de servicii prestate în principal întreprinderilor 
88 - Activități de asistență socială, fără cazare 
93 - Activități spotive, recreative și distractive 

SECTOARE ÎN DECLIN (CL<1, VD<0) SECTOARE DE PERSPECTIVĂ (CL<1, VD>0) 

01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe 
13 - Fabricarea produselor textile 
16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din 
lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor 
din paie și din alte materiale vegetale împletite 
18 - Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor 
21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a 
preparatelor farmaceutice 
32 - Alte activități industriale n.c.a. 
38 - Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; 
activități de recuperare a materialelor  reciclabile 
41 - Construcții de clădiri 
42 - Lucrări de geniu civil 
45 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și 
repararea autovehiculelor și a motocicletelor 
46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu 
autovehicule și motociclete 
47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor 
și motocicletelor 
53 - Activități de poștă și de curier 
55 - Hoteluri și alte facilități de cazare 
63 - Activități de servicii informatice 
64 - Intermedieri financiare, cu excepția activităților de 
asigurări și ale fondurilor de pensii 
66 - Activități auxiliare pentru  intermedieri financiare, 
activități de asigurare și fonduri de pensii 
70 - Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor 
administrative centralizate; activități de management și 
de consultanță în management 
77 - Activități de închiriere și  leasing 
78 - Activități de servicii privind forța de muncă 
79 - Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; 
alte servicii de rezervare și asistență turistică 
81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri 
85 - Învățământ 
92 - Activități de jocuri de noroc și pariuri 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din 
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 

31 - Fabricarea de mobilă  

33 - Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și 
echipamentelor 

52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi 

58 - Activități de editare 

61 - Telecomunicații 

73 - Publicitate și activități de studiere a pieței 

96 - Alte activități de servicii 
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Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 

Opțiunile respondenților din rândul mediului de afaceri local referitoare la principalele domenii de 
activitate economică ce ar putea reprezenta motoare de dezvoltare economică ale municipiului Sibiu, 
includ următoarele sectoare, în ordinea preferinței: 

FIGURA 80 - PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ECONOMICĂ CONFORM OPȚIUNILOR 
RESPONDENȚILOR 

 

Sursa: Raportul de sondaj adresat mediului de afaceri din municipiul Sibiu 

Cu privire la măsurile pe care Primăria Municipiului Sibiu le-ar putea implementa pentru a crea un context 
atractiv pentru mediu de afaceri, de la cele la importante subliniate de către respondenții acestui 
chestionar,  la cele cu o importanță mai scăzută, următoarele aspecte sunt menționate: 

1. Investiții în infrastructură și servicii publice de calitate pentru a face orașul atractiv pentru forța 
de muncă din România; 

2. Investiții în educație și formarea forței de muncă; 

3. Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de afaceri; 

4. Promovarea Sibiului ca destinație de afaceri și atragerea de forță de muncă din țară și din 
străinătate; 

5. Obținerea facilă a aprobărilor și autorizațiilor necesare; 

6. Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților; 

•IT & C63,27%

•Hoteluri, restaurante – turism59,18%

•Cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de marketing, publicitate, 
management, etc.

38,78%

•Industria constructoare de mașini, utilaje, echipamente și a mijloacelor de 
transport

36,73%

•Activități de recreere, artistice, culturale, divertisment34,69%

•Construcțiile22,45%

•Servicii private de educație și formare22,45%

•Fabricarea calculatoarelor, a produselor electronice, optice, etc.20,41%

•Servicii private de sănătate și asistență socială18,37%

•Agricultură, silvicultură, pescuit14,29%

•Servicii financiare14,29%

•Producția de energie12,24%

•Intermediere, transport, depozitare12,24%

•Industria alimentară10,20%

•Industria textilă8,16%

•Altele6,12%

•Industria extractivă2,04%
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7. Reglementări urbanistice care să favorizeze construcția de spații de birouri, parcuri industriale, 
logistice; 

8. Măsuri de sprijinire și promovare a economiei circulare; 

9. Altele (un respondent menționează importanța și nevoia de amplasare a hidranților de străzi, atât 
în zone comerciale, cât și rezidențiale, lipsa acestora fiind o dificultate cu de care agenții economici 
se confruntă, în special cei care dețin spații de peste 600 mp). 

 

Alte aspecte menționate de către reprezentanții mediului de afaceri privind nevoile și oportunitățile pentru 
dezvoltarea durabilă a municipiului Sibiu, sunt: 

• Importanța și nevoia investițiilor în calitatea educației și dezvoltarea campusului universitar, 
precum și adaptarea și corelarea mediului universitar la nevoile pieței și la o economie în continuă 
schimbare; 

• Măsuri de încurajare a forței de muncă tinere pentru a rămâne și investi în municipiul Sibiu și 
măsuri de încurajare a investitorilor diverși în scopul unei diversificări economice; 

• Facilități fiscale locale pentru industriile viitorului: IT, Think green, Tehnologie, etc. în scopul unei 
dezvoltări avantajoase și pe mai multe direcții; 

• Măsuri de reducere a birocrației și timpului prea lung de reacție din cadrul anumitor solicitări; 

• Realizarea unui centru de expoziții și evenimente care să mențină o atractivitate sporită a 
municipiului Sibiu atât în sezon, cât și în extrasezon; 

• Investiții în infrastructură, în modernizarea, îmbunătățirea și extinderea acesteia: asigurarea 
utilităților în toate zonele cu accentul pe noile zone rezidențiale, modernizarea punctelor de 
atracții, extinderea infrastructurii de parcări publice, soluții pentru fluidizarea traficului și 
gestionarea corespunzătoare a iluminatului stradal; 

• Măsuri de eficientizare a comunicării și a colaborării cu întreg mediul de afaceri, indiferent de 
domeniu sau de tipul/mărimea companiei, pentru proiecte de dezvoltare a orașului; 

• Nevoia unui Plan Urbanistic General  cu Procentul de Ocupare a Terenului și Coeficientul de 
Utilizare a Terenului mai extinse, precum și reglementarea dezvoltării urbanistice. 

 

6.5. PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI RESURSA UMANĂ 

Efectivul salarial 

Numărul total de salariați din municipiul Sibiu totaliza, în anul 2019, 84.464 de persoane, în creștere cu 
11% față de anul 2014. Pe de altă parte, numărul mediu de salariați din municipiul Sibiu s-a aflat, în 
perioada 2014-2019, pe o pantă descendentă, marcată de fluctuații importante. Astfel, în anul 2019, 
mediul de afaceri din municipiul Sibiu angaja aproape 65.000 de salariați, în scădere cu 3% față de anul 
2014. Astfel, creșterea numărului de salariați s-a datorat mai degrabă sectorului public, și în mai mică 
măsură mediului de afaceri, semnalând potențiale provocări de atractivitate, respectiv competiție cu alte 
centre urbane din județ sau regiune.  
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FIGURA 81 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2019, NUMĂR DE 
SALARIAȚI 

 

Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 

În anul 2019, comparativ cu anul 2014, atât numărul total de salariați, cât și numărul salariaților din 
întreprinderilor active a crescut în zona periurbană a municipiului Sibiu. În medie, în întreprinderile active 
sunt angajate cu 34% mai multe persoane în anul 2019, iar totalul salarial al zonei periurbane este cu 27% 
mai mare.  

Analizând rata de creștere a salariaților în întreprinderile active din zona periurbană a municipiului Sibiu, 
se observă o creștere ridicată (peste 50%) în anul 2019, comparativ cu anul 2014 în cadrul următoarelor 
unități administrativ teritoriale: 

• Comuna Cristian (+111%); 

• Comuna Ocna Sibiului (+109%); 

• Orașul Tălmaciu (+72%); 

• Comuna Poplaca (+62%); 

• Comuna Rășinari (+62%); 

• Comuna Șelimbăr (+52%). 

În comuna Râu Sadului, în comuna Roșia și în comuna Șura Mare, numărul salariaților în întreprinderile 
active este mai scăzut în anul 2019, spre deosebire de anul 2014 cu -9%, -5% și respectiv -1%. 
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FIGURA 82 - NUMĂRUL DE SALARIAȚI LA 1.000 DE LOCUITORI ȘI EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI 

 

Sursa: eDemos INS 
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FIGURA 83 - NUMĂRUL DE SALARIAȚI DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE LA 1.000 DE LOCUITORI ȘI EVOLUȚIA 
NUMĂRULUI DE SALARIAȚI DIN ACESTEA 

 

Sursa: eDemos INS 

Pe clase de mărime, cea mai mare parte a salariaților este angajată de către IMM-uri și microîntreprinderi 
– peste 60%, indicând potențialul major pe care acest segment de companii îl au în crearea de oportunități 



 

 

 
www.poca.ro 

201 

 

și locuri de muncă. Totodată, firmele mari reprezintă numai 0,5% din totalul firmelor, însă contribuie cu 
aproape 40% la angajarea salariaților. Totodată, primele 100 de companii după numărul de salariați 
concentrează jumătate din efectivul salarial al municipiului Sibiu.  

FIGURA 84 - DISTRIBUȚIA PE CLASE DE MĂRIME A SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DIN 
MUNICIPIUL SIBIU, 2014 (STÂNGA) ȘI 2019 (DREAPTA) 

  

Sursa: BORG Design, Listă firme, prelucrare proprie 

În urma procesului de consultare publică, a rezultat faptul că disponibilitatea forței de muncă este pe locul 
al 3 din cele 8 aspecte prezentate ca fiind printre principalele provocări întâmpinate în desfășurarea 
activităților economice din municipiul Sibiu. În plus, raportat la elementele specifice forței de muncă, 
angajatorii sunt în cea mai mare măsură mulțumiți și foarte mulțumiți (42% din răspunsuri) de capacitatea 
de păstrare a angajaților. Tot aceștia, însă, se declară în cea mai mare măsură nemulțumiți și foarte 
nemulțumiți de corelarea calificărilor disponibile cu necesitățile companiei (48%) și de nivelul de 
pregătire/competențe al forței de muncă locală (46%). 

FIGURA 85 - APRECIEREA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ DISPONIBILĂ, % 

 

Sursa: Raportul de sondaj destinat mediului de afaceri din municipiul Sibiu 
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Șomajul 

Municipiul Sibiu se confruntă cu un număr în scădere al șomerilor în perioada 2010-2019, ca urmare a 
redresării economiei în urma crizei financiare din 2008. Totuși, în anul 2020, numărul de șomeri este în 
creștere, ca urmare a crizei cauzate de pandemia de COVID-19, ce a afectat angajatorii atât din domeniul 
industrial, cât și din domeniul serviciilor (în special industria ospitalității). De asemenea, în ultimii ani, după 
2015, se observă numărul mai mare de șomeri în rândul femeilor – fapt ce limitează într-o oarecare măsură 
oportunitățile de angajare în industrii mai puțin căutate de către acestea, precum cea a construcțiilor de 
mașini, industrie de altfel în dezvoltare în municipiul Sibiu. Astfel, se poate identifica o provocare cu privire 
la asigurarea unor șanse egale și a oportunităților potrivite pentru fiecare categorie de șomeri, în funcție 
de tipul meseriilor și de pregătire. 

FIGURA 86 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ȘOMERI ÎNREGISTRAȚI ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2010-2020 

 

Sursa: Tempo INS, prelucrare proprie 

Comparativ cu media județeană sau națională, municipiul Sibiu are o pondere redusă a șomerilor în totalul 
resurselor de muncă – sub 1%, în scădere continuă după anul 2010. Acest fapt este benefic din perspectivă 
socială – oamenii au un loc de muncă, însă mai puțin benefic din perspectiva atractivității pentru investitori 
sau a înființării unei afaceri. Numărul mic de șomeri indică mai degrabă o criză a forței de muncă, 
angajatorii (locali sau străini) găsind cu greu personal disponibil pentru angajare, și cu atât mai puțin 
personal deja echipat cu calificările și cunoștințele necesare postului vizat.  
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FIGURA 87 - PONDEREA ȘOMERILOR ÎN TOTAL RESURSE DE MUNCĂ, EVOLUȚIE COMPARATIVĂ, 2010-
2020 

 

Sursa: Tempo INS, prelucrare proprie 

Toate unitățile administrative teritoriale din zona periurbană a municipiului Sibiu se remarcă printr-o 
evoluție favorabilă a indicatorului - ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă este mai scăzută în 
anul 2019 comparativ cu anul 2014. Unitățile administrativ teritoriale în care ponderea șomerilor în totalul 
resurselor de muncă este cea mai scăzută (sub 1%) sunt orașul Cisnădie (0,6%), comuna Șelimbăr (0,8%), 
comuna Cristian (0,8%) – acestea sunt localitățile cele mai dezvoltate din punct de vedere economic. La 
polul opus, valorile cele mai ridicate se întâlnesc în Roșia (2,8%), orașul Săliștea (2,2%) și comuna Șura Mică 
(2,2%). Totuși, în ciuda valorii mai ridicate, aceste valori indică mai degrabă prezența unui element de 
atractivitate din perspectiva investițiilor (forță de muncă disponibilă pentru angajare), fiind la limita 
șomajului fricțional, natural. În acest context, nu doar disponibilitatea șomerilor este important, ci mai ales 
calificările pe care aceștia le dețin, respectiv disponibilitatea acestora de a participa la cursuri sau programe 
de formare aliniate cerințelor companiilor care vor să desfășoare activități economice. 
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FIGURA 88 - PONDEREA ȘOMERILOR ÎN TOTAL RESURSE DE MUNCĂ, 2019, % 

 

Sursa: eDemos INS 
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Profilul economic după încadrarea salariaților 

Analizând distribuția salariaților pe sectoare de activitate, cea mai mare parte a acestora își desfășoară 
activitatea în C – Industria prelucrătoare (46,6%), conturând un profil industrial puternic. Acest domeniu 
este urmat de G – Comerț (9,8%) și H – Transport și depozitare (8%), în anul 2019, susținând potențialul de 
dezvoltare în domeniul logisticii, favorizat de proiectele mari de infrastructură ce se află în derulare și pot 
sprijini dezvoltarea domeniului. Totuși, cele mai dinamice sectoare rămân cele din domeniul serviciilor, 
între care se remarcă sectoarele R - Activități culturale și recreative (164,7% rată de creștere 2014-2019), 
IT – 98,7% creștere, Sănătatea și Învățământul, dar și industria ospitalității.  

Din clasamentul principalelor sectoare după numărul de salariați reiese faptul că cea mai mare parte a 
acestora este angajată în activități puternic tehnologizate, respectiv ce utilizează tehnologie înaltă și 
mediu-înaltă sau în servicii intensive în cunoaștere, fapt ce contribuie pozitiv la o economie locală solidă și 
cu un grad de complexitate ridicat. Totodată, este important de menționat creșterea puternică a sectorului 
IT în ultimii ani, ceea ce poate contribui la crearea unui hub antreprenorial și digital important în regiune, 
cu efecte de spillover și asupra altor sectoare de servicii sau industriale.  

TABEL 19 - CLASAMENTUL PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE DUPĂ NUMĂRUL DE SALARIAȚI, 2019 
(PESTE 2.000 DE SALARIAȚI) 

SECTOR ECONOMIC 
NUMĂR SALARIAȚI 

2019 
RATA DE CREȘTERE 

2014-2019 

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și semiremorcilor 10,739      35% 

27 - Fabricarea echipamentelor electrice 4,757      64% 

49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte 4,384      -15% 

15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de 
voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; 
prepararea și vopsirea blănurilor 2,865      -15% 

10 - Industria alimentară 2,831      -19% 

47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 
motocicletelor 2,761      -22% 

46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu 
autovehicule și motociclete 2,688      -40% 

62 - Activități de servicii în tehnologia informației 2,482      126% 

56 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație 2,339      30% 

26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și 
optice 2,197      24% 

41 - Construcții de clădiri 2,197      2% 

43 - Lucrări speciale de construcții 1,916      26% 

80 - Activități de investigații și protecție 1,697      8% 
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SECTOR ECONOMIC 
NUMĂR SALARIAȚI 

2019 
RATA DE CREȘTERE 

2014-2019 

28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. 1,645      58% 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1,465      -47% 

71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și 
analiză tehnică 1,271      45% 

86 - Activități referitoare la sănătatea umană 1,253      18% 

25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, 
exclusiv mașini, utilaje și instalații 1,150      10% 

82 - Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 1,021      31% 
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Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 

FIGURA 89 - DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DUPĂ 
ACTIVITATEA ECONOMICĂ, 2019 (SUS) ȘI RATA DE CREȘTERE 2014-2019 (JOS), MUNICIPIUL SIBIU 

 

 

Sursa: eDemos INS, prelucrare proprie 
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Câștigul salarial 

Câștigul salarial mediu net lunar în termeni nominali la nivelul județului Sibiu avea o valoare de 2976 RON 
în anul 2019, similar valorii la nivel național și imediat după principalii poli de creștere (mun. București, 
Cluj, Timiș și Iași). Această poziționare indică un mediu favorabil privind creșterea nivelul de trai al 
cetățenilor, asigurând condiții atractive din perspectiva standardelor de viață mai ridicate, comparativ cu 
media regională sau cu a altor județe din Regiunea Centru. Evoluția pozitivă a salariului mediu net lunar în 
termeni reali, ajustat la inflație, este de asemenea semnificativă, de 32% în anul 2019 față de 2016, puțin 
peste valoarea medie națională, indicând o creștere a puterii de cumpărare, deci într-un venit disponibil 
mai mare pentru cetățeni.  

FIGURA 90 - EVOLUȚIA SALARIULUI NOMINAL (STÂNGA) ȘI REAL (DREAPTA), 2014-2019, JUDEȚUL SIBIU 

  

Sursa: Tempo INS, prelucrare proprie 

Analizând în paralel valoarea câștigului salarial mediu net lunar (la nivelul județului Sibiu) în termeni 
nominali și proporția angajaților care dispun de acest venit (din municipiul Sibiu), observăm că aproape 
40% din angajați au un câștig salarial mai mare decât media județeană. Acest aspect se reflectă într-un 
standard mai ridicat al vieții, pe de o parte, și într-un factor de atractivitate pentru economia locală – dacă 
luăm în considerare că, printre altele, nivelul salariului reprezintă un principal element ce determină 
migrația. De asemenea, sectoarele cu cea mai mare pondere au și un câștig salarial mare – acestea sunt 
sectoare intensive în tehnologie sau cunoaștere, iar salariul reflectă productivitatea ridicată și valoarea 
adăugată mare generată în economie. Acest aspect reprezintă un argument important în trasarea 
direcțiilor de dezvoltare ale economiei locale, ce trebuie să ia în considerare susținerea domeniilor bazate 
pe inovare și calificări înalte.  
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TABEL 20 - CÂȘTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR DIN JUDEȚUL SIBIU PE ACTIVITĂȚI ALE 
ECONOMIEI NAȚIONALE, 2019 

CLASA CAEN 
SALARIUL 

MEDIU NET 
LUNAR 

NUMĂR 
SALARIAȚI 

% 
SALARIAȚI 

62-63 Activități de servicii în tehnologia informației; Activități 
de servicii informatice 

6308               2,657      4.1% 

B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 5753                     24      0.0% 

09 Activități de servicii anexe extracției 5042                     20      0.0% 

J INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII 4764               3,154      4.9% 

30 Fabricarea altor mijloace de transport 4309                     69      0.1% 

24 Industria metalurgică 4256                     14      0.0% 

65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii 
(cu excepția - sistemul public de asigurări sociale) 

4240                     40      0.1% 

D PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI 
TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT 

4186                     86      0.1% 

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a 
preparatelor farmaceutice 

3999                  146      0.2% 

64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților de 
asigurări și ale fondurilor de pensii 

3802                  145      0.2% 

Q SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3725               1,296      2.0% 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și semiremorcilor 

3550             10,739      16.5% 

K INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI 3537                  331      0.5% 

P ÎNVĂȚĂMÂNT 3518                  222      0.3% 

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și 
optice 

3410               2,197      3.4% 

52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi 3307                  469      0.7% 

20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 3300                     36      0.1% 

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. 3250               1,645      2.5% 

M ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE 3111               2,593      4.0% 

25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, 
exclusiv mașini, utilaje și instalații 

3016               1,150      1.8% 



 

 

 
www.poca.ro 

210 

 

Sursa: Tempo INS, eDemos INS,  prelucrare proprie 

 

6.6. INVESTIȚII  

Conform raportului Băncii Naționale a României privind investițiile străine directe (ISD), valoarea soldului 
ISD în Regiunea Centru avea o valoare de 7,3 mld. EUR în anul 2019, din care 21% se regăseau în județul 
Sibiu. Județul Sibiu este, de altfel, și singurul județ care a înregistrat o creștere a ponderii în totalul regional, 
de la 15% în anul 2016, la 21% în anul 2019, dar și județul cu cea mai puternică evoluție a acestui indicator 
– de 74,7% într-un interval de patru ani, atingând valoarea de 1,56 mld. EUR în anul 2019. 

 FIGURA 91 - DISTRIBUȚIA SOLDULUI ISD LA NIVEL REGIONAL, % 

 

Sursa: Raport BNR privind situația investițiilor străine directe în România 

 

6.7. SECTORUL CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE 

La nivel european, Regiunea Centru face parte, conform Tabloului de Bord al Inovării Regionale72 pentru 
anul 2021, din categoria puținelor regiunii europene încadrate în categoria inovatorilor emergenți, altfel 
spus, cu cea mai slabă performanță în domeniul inovării.  Aspecte relative ale Regiunii Centru în comparație 
cu România și UE, prezintă punctele tari ca de exemplu, activități care utilizează intensiv cunoștințele în 

 

72 European Commission, 2021, Regional Innovation Scoreboard. Disponbil la: 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en  
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domeniul ocupării forței de muncă, iar punctele slabe se regăsesc raportat la inovarea în procesul de 
afaceri.  

De asemenea, cheltuielile cu CDI ale județului Sibiu din sectorul privat se clasează la un nivel sub media 
europeană, la fel și cele publice, așa cum indică și figura de mai jos. Comparativ cu nivelul național (0,5%), 
ponderea cheltuielilor cu CDI din PIB se află la un nivel relativ redus,  0,26%. Totuși, cheltuielile cu cercetare 
dezvoltare și inovare au urmat o creștere de-a lungul perioadei, dar ponderea acestora în PIB a fluctuat din 
anul 2014, până în anul 2019. 

FIGURA 92 - EVOLUȚIA CHELTUIELILOR PUBLICE CU ACTIVITATEA DE CDI (MILIARDE RON) (SUS) ȘI 
PONDEREA ACESTORA ÎN PIB (%) (JOS), 2014-2017 

 

 

 

Sursa: Tempo INS, prelucrare proprie 

Și la capitolul salariați în activitatea de cercetare-dezvoltare (raportat la 10.000 persoane ocupate), județul 
Sibiu se clasează din anul 2014 peste media națională și cea județeană, încadrând peste 80 de 
salariați/10.000 de persoane ocupate. După o perioadă de declin (2010-2014), indicatorul a avut o evoluție 
pozitivă. Acest fapt indică o ameliorare a performanței în ceea ce privește capacitatea sectorului CDI de a 
oferi locuri de muncă în acest sector, cu implicații asupra capacității de implementare de proiecte în 
domeniu și de susținere a inovării. 
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FIGURA 93 - EVOLUȚIA SALARIAȚILOR DIN ACTIVITATEA DE CDI RAPORTAT LA 10.000 DE PERSOANE 
OCUPATE, NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN, 2008-2019 

 

Sursa: Tempo INS, prelucrare proprie 

Cea mai importantă instituție activă în domeniul CDI din municipiul Sibiu este Universitatea Lucian Blaga 
din Sibiu. Prin Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare, aceasta oferă suport pentru activitatea științifică 
din ULBS. Mai exact, activitatea CDI este susținută prin producție și publicații științifice, proiecte și granturi 
de cercetare, manifestări și evenimente științifice, centre de cercetare, proiecte inovative studențești, 
administrare și comunicare activitate științifică, suport logistic și raportări în domeniu. În anul 2020, 
Universitatea Lucian Blaga a atras finanțări în domeniul CDI în valoare de 16,5 mil. RON, valoare ce poate 
fi multiplicată în economia locală prin activități de transfer tehnologic sau pregătire de specialiști pentru 
domeniile de viitor din municipiu. 

Structura de cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este susținută 
prin următoarele centre: 

• Centrul de Studii și Cercetări pentru Deformări Plastice; 

• Centrul de Cercetare pentru Produse și Procese Sustenabile; 

• Centrul de Cercetări Economice; 

• Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale; 

• Centrul de Cercetare Informatică și Tehnologia Informației (ITI); 

• Centrul de Cercetare pentru Arhitecturi Avansate de Procesare a Informației; 

• Centrul de cercetare în inteligență conectată (INCON); 

• Centrul pentru Cercetare Socială; 

• Centrul de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene; 

• Centrul de cercetare psihologică; 

• Centrul de studii globale; 

• Centrul de cercetare în ecologie aplicată (CCEA); 

• Centrul de Cercetare în Matematică și Aplicații; 

 -
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• Centrul de Cercetare, Aplicare și Implementare a Elementelor de Chirurgie Deschisă și 
Miniinvazivă; 

• Centru de Cercetare a Suprafeței Oculare (CCSO); 

• Centrul de Cercetare pentru Fizica Sistemelor Complexe; 

• Centrul de studii lingvistice, literare și culturale; 

• Centrul de Cercetări Avansate in domeniul Artelor Spectacolului (CAVAS); 

• Centru de cercetare Ecumenică Sibiu; 

• Centrul de Cercetare Teologică; 

• Centrul de Cercetări în Biotehnologii și Inginerii Alimentare; 

• Centrul de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului; 

• Centrul de Studii, Cercetare Științifică și Cooperare Internațională în Drept și Știinte Administrative; 

• Centrul de Cercetare și Analiză Psihopedagogică. 

Nu în ultimul rând, Universitatea Lucian Blaga reprezintă un stakeholder esențial în activitatea de CDI la 
nivel regional și național, sprijinind tranziția societății și mediului de afaceri sibian și nu numai în demersul 
de adoptare a elementelor digitale pe toate planurile – ULBS este promotorul și inițiatorul Hubului de 
Inovare Digitală (Digital Innovation Hub – DIH) LAB4COM – Leveraging Administration and Business for a 
Smart Community. Obiectivul acestuia este „cristalizarea unui ecosistem regional pentru concepția și 
implementarea transformării digitale cu precădere pentru sectorul industrial și administrația publică.  
Concretizarea viziunii LAB4COM presupune însă acordarea de sprijin în procesul de tranziție digitală și 
entităților care aparțin altor sectoare relevante atât din perspectiva nevoilor locale, cât și din cea a 
priorităților europene – cum ar fi sectorul medical, agroalimentar sau turismul.” 73 Totodată, DIH-ul 
urmărește sprijinirea tranziției digitale în rândul IMM-urilor locale, facilitarea accesului la tehnologii și bune 
practici prin intermediul rețelei europene a DIH-urilor, și crearea unei culturi regionale a colaborării și 
inovării, în interesul tuturor stakeholderilor și cetățenilor. Această inițiativă este una din cele două 
selectate la nivelul Regiunii Centru, și reunește numeroase organizații și instituții suport, așa cum indică 
figura de mai jos: 

 

73 http://www.lab4com.eu/about-us/  

http://www.lab4com.eu/about-us/
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FIGURA 94 – ARHITECTURA DIH-ULUI LAB4COM 

 

Sursa: Prelucrare proprie după http://www.lab4com.eu/about-us/ 

 

6.8. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE LOCALE 

În Transilvania, piața imobiliară din municipiul Sibiu este a doua cea mai dezvoltată după cea din municipiul 
Cluj-Napoca, cu o valoare a tranzacțiilor de aproape un miliard EUR în 2019. Similar tendințelor din alte 
centre urbane importante, cererea pentru locuințe depășește în permanență oferta de locuințe disponibile 
pentru vânzare. Datele disponibile pe portalul Imobiliare.ro indică faptul că, în medie, aproximativ 100 de 
apartamente sunt puse în vânzare lunar, în timp ce peste 1500 de potențiali cumpărători se declară 
interesați de achiziția unui apartament în aceeași lună.  

După anul 2019, pandemia de COVID-19 a determinat schimbări în piața imobiliară din municipiul Sibiu, 
adoptând tendințe vizibile la nivel național și în alte orașe și municipii. De exemplu, în perioada pandemiei, 
zona centrală a municipiului Sibiu a devenit mai puțin atractivă, cumpărătorii fiind mai puțin atrași de 
investiții în locuințe pe care să le închirieze în scop turistic. În același timp, s-a observat și tendința de 
reorientare către locuințe de tip case, comparativ cu apartamente, localizate în proximitatea orașului, cu 
avantajele privind spațiul și posibilitatea amenajării unui spațiu exterior plăcut. Această tendință 
influențează accelerarea procesului de expansiune urbană, în special către zonele Cisnădie și Șelimbăr.   

Dacă în anul 2020 prețul minim pe metru pătrat se situa, în medie (număr camere, zonă, etaj) , în jurul 
valorii de 500-600 EUR, în anul 2022 acesta a crescut până la 800-1000 EUR/mp, cu un maxim pentru 
apartamentele de lux de peste 2200 EUR/mp. În anul 2022, prețul mediu de tranzacționare a 

http://www.lab4com.eu/about-us/
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apartamentelor din Sibiu se situa la aproximativ 1000 EUR/mp, sub municipii precum Oradea, Iași sau 
Craiova, însă peste Ploiești (960 EUR/mp). În piața secundară, municipiul Sibiu se situa la o valoare de 1240 
EUR/mp în trim. IV al anului 2021, peste Oradea, Iași și Ploiești. Tot în anul 2021, în județul Sibiu au fost 
vândute peste 3700 unități individuale, conform datelor ValorEasy74.  

În anul 2022, comparativ cu alte orașe din regiune – Cluj-Napoca sau Brașov, pentru apartamentele cu 3 
camere (cele mai des întâlnite în oferta disponibilă în municipiul Sibiu) se remarcă următoarele:  

• Pentru apartamentele de 3 camere, indiferent de vechimea locuinței, prețul minim pe metru pătrat 
în municipiul Sibiu se situa la 714 EUR/mp pentru o locuință de 56 mp, peste valoarea minimă 
înregistrată în municipiul Brașov (597 EUR/mp, însă pentru un apartament de 70 mp), însă sub cea 
din Cluj-Napoca (1.164 EUR/mp pentru locuință cu suprafață similară – 55mp); 

• Tot pentru apartamentele de 3 camere, indiferent de vechimea locuinței, oferta cu cel mai mare 
preț găsită în municipiul Sibiu indica un preț de 270.000 EUR, în timp ce atât în Brașov cât și în Cluj-
Napoca locuințe cu suprafață comparabilă (100-110 mp) aveau un preț de peste 500.000 EUR. 
Astfel, se poate concluziona că piața pentru locuințe de lux este încă la un nivel mai redus decât în 
alte orașe, proporțional cu veniturile medii ale populației;  

• În ceea ce privește locuințele noi, cu 3 camere, valoarea minimă regăsită în ofertele disponibile la 
momentul actual indică prețuri similare pe mp între Sibiu și Cluj-Napoca (970 EUR/mp în Sibiu, 
1045 EUR/mp în Cluj-Napoca). În același timp, prețurile maxime observate indică un raport preț-
suprafață net superior în municipiul Sibiu (1136 EUR/mp la o locuință de 220 mp) comparativ cu 
Brașov (386 mp – 1434 EUR/mp) și Cluj-Napoca (100 mp – 5000 EUR/mp). 

 

PIAȚA IMOBILIARĂ REZIDENȚIALĂ  

CONSIDERAȚII GENERALE | Analiza datelor privind ofertele de locuințe din municipiul Sibiu75 se bazează 
pe 1854 de anunțuri de vânzări de apartamente din 27 de zone/cartiere, distribuite după numărul de 
camere de locuit (de la garsoniere până la apartamente cu 4+ camere). Datele arată că cel mai mare număr 
de apartamente disponibile pentru vânzare se regăsesc atât în cartiere din imediata vecinătate a zonei 
centrale - zona Centrală și Ultracentrală (375), cât și în zone periferice sau care au cunoscut o dezvoltare 
accelerată în ultimii ani: Turnișor (287), Arhitecților (139), Mihai Viteazu / Hipodrom II (134), Vasile Aaron 
(116) sau Hipodrom I (101).  

Statisticile descriptive ale setului de date permite aflarea unor caracteristici generale ale pieței imobiliare, 
utilizate mai târziu în analiza detaliată pe zone. Astfel, prețul mediu al unui apartament disponibil la 
vânzare în municipiul Sibiu se apropie de 91.000 EUR, la o suprafață medie a locuințelor de 64,3 mp, 
rezultând un preț mediu/mp de 1425,3 EUR/mp. Totuși, alți parametri ai distribuției indică o asimetrie 

 

74 Piața rezidențială la începutul lui 2022, https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2022-01-
19-25310861-0-valoreasy-analiza-piata-rezidentiala-2021-final.pdf  
75 Notă metodologică: Datele au fost colectate de pe platforma imobiliare.ro în perioada 11-13 aprilie 2022. 
În lipsa unor date statistice dezagregate la nivel de cartier, colectarea a fost realizată manual, existând o 
marjă de eroare în limita a 5% din valori. Posibilitatea de filtrare a ofertelor după zonă nu coincide în 
totalitate cu cartierele delimitate din municipiu, astfel că în anumite cazuri ofertele au fost atribuite 
cartierului în funcție de localizarea aproximativă. De aceea, este dificilă o localizare precisă pe hartă a 
fiecărei oferte analizate, metoda cea mai indicată de reprezentare fiind prin suprapunere peste zonele deja 
cunoscute din municipiul Sibiu 

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2022-01-19-25310861-0-valoreasy-analiza-piata-rezidentiala-2021-final.pdf
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2022-01-19-25310861-0-valoreasy-analiza-piata-rezidentiala-2021-final.pdf
https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/sibiu
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către stânga a setului de date și o boltire mai mare decât cea întâlnită în distribuția normală. În acest caz, 
valoarea medie poate fi distorsionată de valorile extreme (ex. apartamentele de lux cu prețuri foarte mari), 
ori de existența unor categorii de prețuri discontinue în anumite zone. Această situație este frecvent 
întâlnită în statisticile imobiliare, de aceea metodele standard de analiză recomandă utilizarea medianei 
(valoarea situată la jumătatea setului de date când sunt ordonate crescător) sau valorii modale (cea mai 
frecventă valoare din setul de date).  

Astfel, în cazul municipiului Sibiu, observăm o valoare mediană a prețului de 84.000 EUR, la o suprafață 
mediană de 61 mp (caracteristic pentru apartamentele de 3 camere vechi sau 2 camere noi), ceea ce 
determină un preț / mp median de 1368,8 EUR/mp, puțin sub valoare medie. În același timp, valoarea 
modală indică faptul că cel mai frecvent preț la apartamente este în jurul valorii de 75.000 EUR, iar cea mai 
frecventă suprafață a locuințelor de vânzare este de 50 mp. Prețul locuințelor variază semnificativ, fiind 
cuprins între 8900 EUR pentru o garsonieră din cartierul Hipodrom I și peste 400.000 EUR, pentru un 
apartament spațios din zona Calea Dumbrăvii. Astfel, și prețul / mp variază considerabil, de la 454 EUR/mp 
(zona Valea Aurie) la 3140 EUR / mp (zona Centrală). Prețul locuințelor este corelat în proporție de 79% cu 
suprafața, ceea ce implică faptul că există și alți factori care determină atractivitatea și cererea ridicată 
pentru anumite zone, în defavoarea altora.  

TABEL 21 – STATISTICI DESCRIPTIVE PENTRU PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE OFERTELOR DE 
LOCUINȚE ANALIZATE 

PREȚ   SUPRAFAȚĂ   PREȚ/MP   

Media 90,855.3  Media 64.3  Media 1,425.3  

Mediana 84,000 Mediana 61  Mediana 1,368.8  

Val. modală 75,000 Val. modală 50 Val. modală 1,333.3  

Abaterea medie 
pătratică 

42,046.5  Abaterea medie 
pătratică 

26.2  Abaterea medie 
pătratică 

345.4  

Boltirea 7.3  Boltirea 8.4  Boltirea 2.4  

Asimetria 1.9  Asimetria 1.7  Asimetria 1.1  

Val. minimă 8,900.0  Val. minimă 10 Val. minimă 454.5  

Val. maximă 416,500 Val. maximă 300 Val. maximă 3,140 

Număr observații 1,854 Număr observații 1,854 Număr observații 1,854 

Sursa: Prelucrare proprie după imobiliare.ro 

Cele mai multe apartamente disponibile pe piață sunt cele cu 3 camere (43,8% din total) și 2 camere 
(37,3%), iar cea mai mare parte dintre ele sunt disponibile în zona centrală și în cartierul Turnișor și zona 
bulevardului Mihai Viteazu / Hipodrom I. Locuințele de tip garsonieră (1 cameră), cu suprafața cea mai 
mică, se regăsesc în cartier slab deservite de dotări și servicii publice adecvate – Broscărie, Lazaret și Vasile 
Aaron, acesta din urmă utilizând mai degrabă facilitățile disponibile în UAT Șelimbăr.  

Zona centrală și ultracentrală, cele mai bine deservite de dotări și spații publice, înregistrează cele mai 
ridicate prețuri la apartamente, în medie, și oferă și printre suprafețe utile peste medie (64 mp) în cadrul 
locuințelor. Totuși, cele mai spațioase apartamente, cu o suprafață medie de peste 85 mp, din cartierele 
Sub Arini și Calea Dumbrăvii înregistrează, în medie, cele mai mari valori ale locuințelor. Acest valori sunt, 
pe de o parte, influențate și de numărul mic de locuințe disponibile, dar cu valori relativ compacte ale 
prețurilor, dar și de prezența unor elemente de atractivitate, precum Parcul Sub Arini în zonă. Dotările de 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/sibiu
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proximitate din aceste cartiere au o densitate medie, marcată de acces facil la dotări de proximitate, 
precum și la diferite servicii. 

FIGURA 95 - TOP 10 ZONE DUPĂ PREȚUL MEDIU TOTAL (EUR) & TOP 10 ZONE DUPĂ PREȚUL MEDIU/MP 
(EUR/MP) 

 

 

Sursa: 

Se remarcă, de asemenea, o valoare ridicată a prețurilor pentru cartierul Arhitecților (peste 90.000 EUR), 
una din zonele de expansiune urbană cele mai vizibile. Această zonă se confruntă, însă, cu acces dificil sau 
lipsa accesului la o serie de dotări de bază, precum creșă/grădiniță sau școală, dar și stație de transport 
public, cabinet medical sau piață agroalimentară. Alte zone de expansiune, precum Șelimbăr, prezintă o 
ofertă moderată de locuințe, la prețuri și suprafețe moderate, însă împreună cu zonele Hipodrom I și Vasile 
Aaron creează o zonă cu un număr mare de oferte de locuințe. Comparativ cu cartierele din oraș 
menționate anterior, în Șelimbăr suprafața utilă este ușor mai ridicată, cu impact asupra confortului, iar 
prețurile sunt totuși mai ridicate, cu aproximativ 100 EUR/mp. Această situație este dată în principal de 
existența dotărilor de proximitate, mai bune și mai diversificate comparativ cu cartierele orașului.   

Cea mai mare parte a ofertelor disponibile se regăsesc în zonele centrale ale cartierelor. În cele mai multe 
cazuri este, însă, necesară reabilitarea spațiilor publice din centrele de cartier pentru a crește și mai mult 
atractivitatea zonelor prin diversificarea profilului lor funcțional (Cireșica, Cedonia, Luptei, Mihai Viteazu, 
Piața Rahovei, Piața Vasile Aaron). Existența spațiilor verzi reprezintă un alt element de atractivitate pentru 
o calitate ridicată a locuirii. Zone cu o ofertă ridicată de apartamente disponibile, însă cu prețuri moderate 
comparativ cu media (70.000-80.000 EUR, aprox. 1350 EUR/mp), sunt Vasile Aaron și Hipodrom I-IV. Cu 
excepția cartierului Hipodrom II, unde este asigurată o suprafață mai mare de spații verzi interstițiale, în 
celelalte zone amintite anterior este nevoie de extinderea rețelei de dotări publice, de spații publice și 
spații verzi.  
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TABEL 22 – CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE OFERTELOR DE LOCUINȚE ȘI TIPURILE DE DOTĂRI DE 
PROXIMITATE DEFICITARE 

DENUMIRE 
CARTIER 

SUPRAFAȚĂ 
MEDIE 

PREȚ 
MEDIU / 

MP 

TIPURI DOTĂRI ȘI SERVICII DE PROXIMITATE LA CARE AU 
ACCES REDUS / NU AU ACCES76 

Sub Arini 91  1,819   

Tineretului 48  1,780  Grădiniță/creșă, magazin de cartier, alimentație publică, 
activități culturale, dotări sportive 

Ultracentral 73  1,736  Nevoia de suplimentare a toaletelor publice, a zonelor de 
sport, a zonelor de recreere, a dotărilor de tipul parcărilor Central 74  1,641  

Gară 31  1,601  Dotări sportive,  

Calea Dumbrăvii 85  1,508  Dotările de tipul pistelor de biciclete necesită să fie 
conectate corespunzător cu alte trasee 

Șelimbăr 56  1,431   

Orașul de Jos 58  1,421   

Mihai Viteazu / 
Hipodrom II 

57  1,412  Lipsa platformei speciale pentru colectarea deșeurilor, 
spații verzi insuficiente; 

Arhitecților 67  1,384  Stații de transport public, Spații publice / spații verzi / 
spații de recreere, activități culturale, dotări sportive, lipsă 
dotări financiare de tipul bancomatelor, transportul în 
comun deficitar; 

Tilișca 65  1,384  Cabinet medical, piață agroalimentară, magazin de tip 
supermarket/hipermarket, alimentație publică, piste de 
biciclete; 

Calea Poplăcii 61  1,369  Piață agroalimentară, alimentație publică, activități 
culturale, dotări sportive, activități culturale, cinema, 
parcuri pentru copii, lipsă locuri de parcare destinate 
persoanelor cu dizabilități, cabinet medical; 

Turnișor 68  1,351  Piață agroalimentară, Spații publice / spații verzi / spații de 
recreere, Activități culturale, dotări sportive, Lipsa locurilor 
la creșe, nevoia de extindere a spațiilor verzi; 

Hipodrom IV 60  1,348  Dotări sportive, parcuri pentru copii; 

Hipodrom III 57  1,343  Dotări de tipul locurilor de parcare insuficiente, spații verzi 
și locuri de recreere insuficiente; 

Hipodrom I 52  1,342  Spații de parcare insuficiente, dotări sportive și locuri de 
recreere insuficiente; 

Vest 64  1,338   

Lazaret 44  1,336  Piață agroalimentară, Dotările destinate accesului pietonal 
deficitare, lipsa dotărilor sportive de tipul bazinelor pentru 
înot, lipsa dotărilor de tipul parcurilor; 

Ștrand 78  1,334  Alimentație publică, Activități culturale, Zone de agrement 
insuficiente, zone dedicate sportului, precum și cele de apă 
insuficiente, locuri insuficiente în școli, lipsă creșe, lipsă 
parcuri pentru animale de companie; 

 

76 Lista dotărilor deficitare pe cartiere este preluată din analiza chestionarelor de opinie aplicate cetățenilor 
din municipiul Sibiu. Informațiile lipsă din tabel indică lipsa răspunsurilor cu privire la aceste cartiere 
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Sud 82  1,329   

Terezian 67  1,318  Alimentație publică, lipsa dotărilor dedicate colectării 
selective, lipsă acces piste pentru biciclete, dotări de tipul 
parcurilor pentru copii și zone verzi insuficiente; 

Vasile Aaron 55  1,312  Spații publice / spații verzi / spații de recreere, Activități 
culturale, Dotări sportive, Spații de parcare insuficiente, 
zone de recreere insuficiente; 

Broscărie 40  1,301  Grădiniță/creșă, școală, cabinet medical, piață 
agroalimentară, magazine de tip 
supermarket/hipermarket, alimentație publică, Spații 
publice / spații verzi / spații de recreere, Activități 
culturale, Dotări sportive, lipsa spațiilor verzi, a serviciilor 
bancare, a spațiilor de prezentare produse locale; 

Lupeni 77  1,296  Dotări sportive insuficiente, lipsă parcuri pentru copii și 
spații verzi; 

Țiglari 31  1,281  Piața agroalimentară, alimentație publică, activități 
culturale, dotări sportive, lipsa stațiilor de autobuz în zona 
str. Tractorului - Str. Granitului - Str. Varului; 

Valea Aurie 80  1,254  Activități culturale, dotări sportive, lipsa locurilor în creșe, 
în grădinițe; 

Zona Industrială 
Vest 

73  1,244   

Sursa: prelucrare proprie după imobiliare.ro și chestionarul aplicat cetățenilor din municipiul Sibiu 

SITUAȚIA PE CARTIERE ȘI TIPURI DE LOCUINȚE | Prețurile maximale la locuințe se regăsesc în cartierele cu 
cele mai bune caracteristici ale locuirii, așa cum am precizat anterior: dotări de proximitate, spații verzi, 
confort sporit, accesibilitate bună. Acestea iau valori peste 300.000 EUR în cartiere precum Calea 
Dumbrăvii sau zona Centrală și Ultracentrală, dar și în cartiere noi sau zone de expansiune, precum: 
Șelimbăr (297.500 EUR) sau Arhitecților (215.000 EUR). În aceste zone, suprafața utilă depășește în cele 
mai multe cazuri 200 sau chiar 300 mp. La polul opus, cartierele unde prețurile maximale sunt reduse sunt 
mai puțin accesibile, chiar izolate, sau nu dispun de un nivel adecvat de deservire cu utilități publice sau 
dotări de proximitate: Țiglari (86.340 EUR), Zona Industrială Vest (96.500 EUR), Tilișca (97.500 EUR).  

După valoarea raportată la suprafață, prețurile / mp depășesc 3000 EUR/mp în zonele cu centralități 
puternice (Central, Ultracentral) sau cu dotări de proximitate deosebite (Sub Arini), însă se remarcă și 
cartiere precum Tineretului, unde valoarea maximă depășește 2603 EUR/mp, în ciuda poziționării mai greu 
accesibile, respectiv limitărilor privind dotările. O altă zonă atractivă din punct de vedere al prețului / mp 
este zona Gării care, deși oferă o suprafață utilă mică (45 mp), prețul /mp depășește 2500 EUR/mp. Acest 
fapt se datorează cu precădere apropierii față de centru, deși aici sunt ofertate exclusiv locuințe de tip 
garsonieră.  

Cartierele periferice sau cu acces redus la dotări și servicii publice se remarcă prin valori minime ale 
prețurilor locuințelor. Astfel, cele mai ieftine apartamente se găsesc în Hipodrom I, Vasile Aaron, Țiglari, 
Lazaret și Mihai Viteazu / Hipodrom II, unde sunt comercializate apartamente cu suprafața de 10-12 mp la 
prețuri variind între 533 și 875 EUR/mp.  

În cartierele periferice și cu o deservire deficitară în ceea ce privește dotările publice se remarcă ponderea 
ridicată a apartamentelor cu o singură cameră, cum este cazul în Broscărie, Lazaret sau Țiglari. Acestea au 
un confort redus, contribuind la o calitate redusă a locuirii. Totuși, zonele cele mai bune pentru 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/sibiu
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apartamentele cu o cameră par a fi Orașul de Jos (48 mp – val. mediană), Hipodrom III (38 mp), Turnișor 
(37 mp) și zona Ultracentrală (36 mp). Și aici prețurile mediane variază, de la 1207 EUR/mp în Hipodrom III 
și 1296 EUR/mp în Turnișor la peste 1800 EUR/mp în zona Ultracentrală.  

Apartamentele cu 2 camere au în medie o suprafață de 52 mp, însă situația pe cartiere variază în funcție 
de vechimea imobilelor și atractivitatea generală a zonei: de exemplu, apartamentele cu 2 camere cu cea 
mai generoasă suprafață se găsesc în zonele Calea Poplăcii (63 mp – val. mediană), Sub Arini (62 mp), Calea 
Dumbrăvii (60 mp) și zona Ultracentrală (60 mp). Prețurile variază în consecință, astfel că regăsim valori 
cuprinse între 1390 EUR/mp (Calea Poplăcii) și 1974 EUR/mp în Sub Arini. În zonele de expansiune urbană 
(Șelimbăr și Arhitecților), suprafață mediană a acestor locuințe se situează sub media pentru acest tip de 
locuință, în jurul valorii de 50-52 mp, cu prețuri în jurul valorii de 1400 EUR/mp. Valoarea este totuși ridicată 
pentru nivelul de confort oferit, însă denotă preferința locuitorilor pentru zone mai liniștite, din afara 
orașului.  

Apartamentele cu 3 camere sunt de departe cele mai întâlnite în ofertele de vânzare disponibile, fiind și 
cele mai răspândite între cartierele din municipiu. Totuși, cele mai spațioase locuințe se regăsesc în 
cartierele Sub Arini (107 mp – val. mediană), Lazaret (87 mp), Terezian (85 mp) și zona Ultracentrală (85 
mp), în timp ce Șelimbăr sau Arhitecților suprafața este imediat sub medie (Arhitecților – 68 mp, Șelimbăr 
– 64 mp). Totuși, valoarea de piață, exprimată prin EUR/mp, este mai ridicată în aceste zone periferice noi 
(aprox. 1400 EUR/mp) decât în cartiere din oraș, mai puțin atractive prin prisma deficiențelor cu care se 
confruntă (Lazaret, Terezian – 1200-1300 EUR/mp). 

Apartamentele cu cel puțin 4 camere sunt caracterizate de două elemente diferite: pe de o parte, se 
remarcă zonele care oferă cele mai generoase suprafețe utile, cum este cazul în Calea Dumbrăvii (120 mp 
– val. mediană), Hipodrom IV (111 mp) sau Terezian (109 mp), cu prețuri cuprinse între 1300-1500 EUR/mp. 
Pe de altă parte, sunt zonele atractive prin alte elemente decât suprafața utilă, precum Sub Arini (71 mp – 
1803 EUR/mp) sau zona Ultracentrală (100 mp – 1704 EUR/mp). În zona centrală se observă unul din cele 
mai mici prețuri mediane la apartamentele de acest tip (1267 EUR /mp), aspect parțial explicabil prin 
dorința locuitorilor cu familii numeroase de a se reloca în zone mai liniștite, ori prin vechimea mai mare a 
locuințelor. Un raport bun suprafață / preț se observă în cartierul nou Arhitecților – 117 mp (median) și 
1395 EUR/mp, ceea ce oferă un avantaj față de alte zone de expansiune (Șelimbăr), unde nu sunt 
disponibile astfel de locuințe.  

Situația de ansamblu la nivelul tuturor cartierelor și zonelor din municipiul Sibiu în ceea ce privește prețul 
mediu / mp și disponibilitatea tuturor tipurilor de locuințe prezentate anterior se regăsește în cartograma 
din figura de mai jos. 
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FIGURA 96 – DISTRIBUȚIA PREȚULUI MEDIU / MP LA NIVELUL CARTIERELOR ȘI TIPURILE DE LOCUINȚE 
DISPONIBILE 

 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu 
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PIAȚA IMOBILIARĂ COMERCIALĂ  

Analiza datelor privind piața imobiliară comercială cuprinde câteva tipuri de spații disponibile pentru 
vânzare, și anume: spații pentru birouri, spații comerciale, spații industriale, spații pentru hoteluri/pensiuni 
și terenuri pentru investiții.  

Analizând distribuția acestora în teritoriu, observăm câteva aspecte: 

• Spațiile de birouri – sunt puțin numeroase – 39 de spații identificate – și distribuite între cartierele 
cele mai dense din punct de vedere al spațiului construit, respectiv sunt relativ puternic corelate 
cu oferta de apartamente de vânzare menționate în secțiunea anterioară: Turnișor (17 spații, 
Central și Ultracentral – 5 spații, Calea Dumbrăvii – 4 spații). Acest fapt indică deficiențe 
importante cu privire la calitatea spațiilor de birouri, care în general, sunt localizate în zone cu 
accesibilitate crescută și o densitate ridicată a dotărilor – stații de transport public, unități de 
alimentație publică, spații verzi, locuri de parcare etc. Totuși, suprafața medie disponibilă pentru 
aceste spații variază între birouri de câteva sute de metri pătrați (118 mp – 555 mp) și câteva mii 
(1208 mp – Calea Dumbrăvii, 1600 mp – Ultracentral, 1704 mp în zona Aeroport). De aceea, și 
prețul / mp variază la fel de mult – cu o medie în jurul valorii de 1200 EUR/mp; 

• Spații comerciale – o situație similară este observată și în cazul spațiilor comerciale – concentrare 
mai ridicată în câteva zone și deficit important în cea mai mare parte a orașului. Zona Centrală – 
Orașul de Jos dispun de cele mai multe spații disponibile – 27, cu o suprafață medie cuprinsă între 
180-300 mp, însă o densitate relativ ridicată se regăsește și în cartierul Turnișor (207 mp în medie), 
și Zona Calea Șurii Mici (180 mp în medie). Prețul pe metru pătrat este mai ridicat în cazul acestor 
spații – în medie, valoarea este de 1569 EUR/mp, pentru o suprafață medie de 242 mp. Spațiile 
comerciale reprezintă o funcțiune importantă pentru calitatea locuirii și dezvoltarea zonei, 
favorizând accesul la servicii de comerț diverse acolo unde există nevoie. Așa cum am prezentat 
anterior, există o serie de cartiere care se confruntă cu deficiențe pe partea de accesibilitate la 
supermarketuri dar și la unități de alimentație publică, care ar putea fi suplinite în condițiile unei 
dezvoltări comerciale echilibrate în teritoriu; 

• Spațiile industriale și terenurile pentru investiții – sunt concentrate în zonele periferice ale 
municipiului și în cartierele aflate ăn imediata apropiere a zonelor industriale. Dintre acestea, cele 
mai multe spații industriale se găsesc în Zona Industrială Est (4 spații), dar și în cartierele limitrofe 
Broscărie și Lazaret. Prețul mediu pe metru pătrat se situează în jurul valorii de 627 EUR/mp, iar 
suprafața medie disponibilă la 2229 mp. În ceea ce privește terenurile pentru investiții, se remarcă 
cele din Șelimbăr și Turnișor, de peste 5000 mp fiecare – cu diferențe semnificative la prețul pe 
metru pătrat (14 EUR/ mp – Șelimbăr, 429 EUR/mp – Turnișor), cel mai probabil date de accesul 
mai facil sau dotările deja existente la utilități; 

• Spații pentru hoteluri / pensiuni – funcțiunea turistică este o caracteristică aparte a zonei centrale 
a municipiului Sibiu, iar acest fapt este confirmat de concentrarea mai ridicată a acestor spații în 
zonă – 9 spații din 22 disponibile. Prețul mediu variază între 1300 și 1700 EUR/mp. În condițiile 
asigurării unor dotări de proximitate atractive, și alte astfel de spații pot deveni atractive în alte 
cartiere, de unde turiștii se pot deplasa facil către punctele de interes din zona centrală sau din 
împrejurimile municipiului. Totuși, oferta actuală este limitată.  

Distribuția teritorială a spațiilor comerciale existente se regăsește în cartograma de mai jos: 
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FIGURA 97 – DISTRIBUȚIA SPAȚIILOR COMERCIALE PE CARTIERELE ȘI ZONELE DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu
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7. SERVICII ȘI DOTĂRI PUBLICE 

7.1. EDUCAȚIE 

7.1.1. POPULAȚIA ȘCOLARĂ ȘI CADRELE DIDACTICE 

EFECTIVELE ȘCOLARE | Dinamica efectivelor școlare din cadrul  municipiului Sibiu și a zonei periurbane nu 
prezintă inflexiuni semnificative, pe parcursul anilor școlari 2014-2019 înregistrându-se o ușoară creștere 
(2,2%) a numărului de elevi școlarizați în cadrul învățământului preuniversitar. Separat, la nivelul zonei 
periurbane  se înregistrează o rată medie negativă a elevilor școlarizați, fiind înregistrați în anul 2019 cu 
3,8% mai puțini elevi față de anul 2014, însă la nivelul municipiului Sibiu numărul tinerilor înscriși în 
învățământ a cunoscut o creștere medie de 4,8%. În privința învățământului preuniversitar, municipiul Sibiu 
și zona sa periurbană cumulează aproximativ două treimi din numărul de elevi înregistrați la nivel județean. 

FIGURA 98 - DINAMICA EFECTIVELOR ȘCOLARE ÎN MUNICIPIUL SIBIU ȘI ZONA PERIURBANĂ, 2014-2019 

 

Sursa: Baza de date Edemos INSSE 

Conform datelor disponibile pe portalul de date deschise ale Guvernului, în 2020 la nivelul municipiului 
Sibiu erau înscriși în învățământul preuniversitar 30263 de persoane. Privind situația comparativă în 
ansamblu la nivelul municipiului reședință de județ între 2014 și 2019, se observă o creștere a ponderii 
elevilor din învățământul primar, secundar și profesional (conform datelor INS), valoric fiind vorba de 
aproximativ 2400 de persoane în plus. De remarcat este însă faptul că la nivelul anului 2019, se întâlnește 
aproximativ aceeași diferență între efectivele școlare din învățământul primar și cele de gimnaziu, astfel că 
se pune problema disponibilității spațiilor existente pentru tranziția elevilor la gimnaziu peste 4 ani. 
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FIGURA 99 - EVOLUȚIA DISTRIBUȚIEI EFECTIVELOR ȘCOLARE ÎN MUNICIPIUL SIBIU PE NIVELURI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT, 2014 VS. 2019, % 

 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe Edemos insse 

La nivelul zonei periurbane se observă o creștere a ponderii elevilor din învățământul preșcolar între 2014 
și 2019, în valori absolute înregistrându-se tendințe negative ale efectivelor școlare pentru restul nivelurilor 
de învățământ. Și în cazul acestor cifre este de remarcat că se menține în perioada analizată o diferență de 
aproximativ 1.000 de elevi între învățământul primar și cel gimnazial, așadar apare aceeași întrebare, dacă 
în timpul tranziției efectivelor școlare se poate asigura același nivel de deservire. Pe de altă parte, trebuie 
menționat faptul că proximitatea UAT-urilor considerate față de municipiul Sibiu poate constitui unul din 
motivele pentru care se observă această diferență mai mare între cele două cicluri de studii în cazul 
reședinței de județ, atractivitatea acestuia fiind extinsă din punct de vedere al disponibilității și 
oportunităților oferite de infrastructura educațională.   

FIGURA 100 - EVOLUȚIA DISTRIBUȚIEI EFECTIVELOR ȘCOLARE ÎN ZONA PERIURBANĂ77 PE NIVELURI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT, 2014 VS. 2019, % 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe Edemos insse 

Din analiza datelor oferite de ISJ Sibiu, în 2020 se înregistrau 3.575 de tineri ce realizau deplasări zilnice din 
zona periurbană către municipiul reședință de județ în vederea participării la cursuri. Dintre aceștia, 
aproximativ 80% realizau naveta către instituțiile de învățământ liceal, iar din perspectiva domiciliului, cei 
mai mulți provin din orașul Cisnădie și comuna Șelimbăr (1.115 tineri în total), așadar UAT-uri aflate în 
prima coroană de localități, ce prezintă un grad ridicat de conectivitate. 

 

77  Zona periurbană a Municipiului Sibiu cuprinde următoarele UAT-uri: Avrig, Cisnădie, Ocna Sibiului, 
Săliște,  Tălmaciu, Cristian, Gura Râului, Orlat, Poplaca, Rășinari, Râu Sadului, Roșia, Sadu, Șelimbăr, Șura 
Mare, Șura Mică, Slimnic 
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FIGURA 101 – CUANTUMUL EFECTIVELOR ȘCOLARE CE REALIZEAZĂ NAVETA ÎN MUNICIPIUL SIBIU DIN 
ZONA PERIURBANĂ, 2020 
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Sursa: ISJ Sibiu 

FIGURA 102 – DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR ȘCOLARE DUPĂ NUMĂRUL DE ELEVI CU DOMICILIUL ÎN AFARA 
MUNICIPIULUI SIBIU, 2020 

 

Sursa: ISJ Sibiu 

În plan teritorial, cei peste 3.500 de elevi cu domiciliul în afara municipiului Sibiu sunt școlarizați 
preponderent în unități de învățământ din zona centrală și cartierele Hipodrom și Trei Stejari, așadar în 
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zonele mai apropiate de localitățile cu cele mai multe deplasări zilnice a efectivelor școlare. În plus, numărul 
de elevi navetiști per unitate de învățământ sibiană este în general mai mare cu cât nivelul de studii urmat 
de elevi este mai avansat, prin urmare navetismul efectivelor școlare este corelat cu disponibilitatea 
urmării studiilor liceale per UAT. În topul liceelor după conform acestui indicator regăsim Colegiul Agricol 
Daniil Popovici Barcianu (1.127 de elevi navetiști), Liceul Teoretic Constantin Noica (276 de elevi navetiști), 
Colegiul Economic George Barițiu (262 de elevi navetiști) și Școala Gimnazială nr. 4 din Sibiu (209 elevi 
navetiști).   

AJUTOR DE NAVETĂ | În baza datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, se remarcă o 
scădere a numărului de elevi beneficiari de ajutor de navetă la nivelul municipiului Sibiu și zonei sale 
periurbane, de la 2675 în 2014 la 2307 în 2019 și, precum era de așteptat, doar 1932 în 2020 (din cauza 
pandemiei de COVID-19). Majoritatea acestor elevi, înscriși în cadrul liceelor, realizau naveta către 
municipiul reședință de județ și doar 2,7% către instituțiile din UAT-urile zonei periurbane. Astfel, 
instituțiile de învățământ în care se regăsesc cei mai mulți elevi beneficiari de ajutor de navetă sunt: 
Colegiul Economic George Barițiu (236), Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna (187), Colegiul Tehnic 
Cibinium (168), Colegiul Agricol Daniil Popovici Barcianu (162), Liceul Tehnologic Avram Iancu (137) și 
Colegiul National Octavian Goga (135), așadar parțial corelat cu topul instituțiilor după numărul de elevi cu 
domiciliul în alte localități. 

MOBILITATEA ELEVILOR | Transportul elevilor care fac naveta este facilitat în municipiul Sibiu și zona 
periurbană prin intermediul a 8 autobuze/microbuze disponibile în cadrul a 7 unități școlare. Majoritatea 
sunt disponibile în cadrul instituțiilor din zona periurbană, iar 1 în cadrul Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă Nr. 1 Sibiu. Numărul elevilor care utilizează ca mijloace de transport microbuze sau autobuze în 
scopul deplasării spre unitățile de învățământ este de 554, iar raportat la numărul microbuzelor și 
autobuzelor existente în municipiul Sibiu și zona periurbană se observă o deficiență în acoperirea 
necesarului de transport. Cei mai mulți elevi care se deplasează cu microbuze sau autobuze se regăsesc în 
cadrul Liceului Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște (212), Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu (86), 
Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig (86) și în cadrul Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” din Șura Mare 
(80). La nivelul municipiului Sibiu se observă un nivel ridicat de congestie în vecinătatea instituțiilor de 
învățământ în orele de început și final de program, iar în acest sens Inspectoratul Școlar Județean 
analizează posibilitatea introducerii unor curse de transport elevi. 

ABANDON ȘCOLAR | Analizând situația în învățământul preuniversitar, la nivelul municipiului Sibiu și al 
zonei periurbane se înregistrează cazuri de abandon școlar pentru aproape toate ciclurile de studii, cu 
excepția celor preșcolar și postliceal, însă la un nivel redus, conform datelor de la Inspectoratul Școlar 
Județean Sibiu (ISJ), de sub 0,3% și chiar 0,2% pe toată perioada analizată. Se observă  în schimb o proporție 
mai mare a elevilor aflați atât în risc de abandon școlar la nivelul zonei periurbane, cât și a celor care au 
abandonat școala în anul școlar 2019-2020, 11% dintre aceștia fiind înscriși în unități de învățământ din 
municipiul Sibiu, iar restul în cadrul școlilor din celelalte localități considerate. 
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FIGURA 103 - EVOLUȚIA RATEI DE ABANDON ȘCOLAR, EXMATRICULĂRI DEFINITIVE ȘI RISC DE ABANDON, 
2014-2020, % 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

În cadrul ciclului liceal, media ratei de abandon școlar a avut o tendință pozitivă în toate cele 3 categorii 
considerate, pe când în învățământul profesional au abandonat școala peste 200 de elevi pe parcursul 
perioadei analizate. Per total, învățământul liceal înregistrează cel mai ridicat număr de elevi exmatriculați 
dintre toate ciclurile școlare, iar învățământul gimnazial prezintă cel mai mare număr de elevi aflați în risc 
de abandon școlar.  

FIGURA 104 - DISTRIBUȚIA (1) ELEVILOR AFLAȚI ÎN RISC DE ABANDON, (2) ELEVILOR CARE AU 
ABANDONAT ȘCOALA ȘI (3) ELEVILOR EXMATRICULAȚI DEFINITIV, PE CICLURI DE ȘCOLARIZARE, % 

 
  

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

CADRELE DIDACTICE | În vederea asigurării activității de predare-învățare, la nivelul municipiului Sibiu și a 
zonei periurbane, există un număr de 3538 de cadre didactice în anul școlar 2019-2020, valoare apropiată 
de numărul acestora din anul 2014 (3528), dintre care 1998 sunt angajate în învățământul preuniversitar. 
Din punct de vedere al distribuției teritoriale, 43% din profesorii din învățământul preunivesitar angajați la 
nivelul județului Sibiu sunt angajați în unitățile de învățământ din municipiul reședință de județ. Ținând 
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cont de cadrele didactice din toate ciclurile de studii, circa 66% din efectivul județean este concentrat în 
municipiul Sibiu și zona periurbană (5341). 

FIGURA 105 - EVOLUȚIA CADRELOR DIDACTICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU ȘI ZONA PERIURBANĂ ÎN PERIOADA 
2014-2019 

 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe Edemos insse 

În municipiul Sibiu, defalcat pe cicluri de studii, aproximativ o treime dintre cadrele didactice se regăsesc 
în cadrul învățământului primar și gimnazial (31,7%), urmați apoi ca proporție de cei din învățământul 
universitar, iar 22,7% profesau în cadrul liceelor. Cadrele didactice din învățământul postliceal sunt 
aproape cu 50% mai puține decât în anul 2014, însumând circa 1,3% din totalul numărului de profesori. 
Printre ciclurile de învățământ unde numărul cadrelor didactice a scăzut între 2014 și 2019 se numără 
învățământul universitar, cel antepreșcolar și într-o mică măsură cel liceal. La polul opuș, se poate observa 
că numărul profesorilor a crescut în cadrul școlilor primare și gimnaziale, dar și în cadrul grădinițelor. 

FIGURA 106 -  EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE CADRE DIDACTICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2014 VS. 2019 

 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe Edemos insse 

Raportând numărul de elevi la cel al cadrelor didactice per unități administrativ teritoriale, se observă 
faptul că la nivelul municipiului Sibiu acest indicator prezintă valori mai ridicate față de mediile națională 
și județeană, rezultat explicabil prin atractivitatea crescută a unităților de învățământ din municipiul 
reședință de județ. Deși nu se observă diferențe majore față de media națională, tendința la nivel municipal 
este una ușor negativă, de aglomerare a efectivelor școlare per cadru didactic (rată de creștere de 2%). În 
schimb, în zona periurbană se observă o tendință pozitivă, respectiv rate de creștere negative ale acestui 
indicator, cele mai evidente fiind pentru comunele Șura Mică (-21%), Gura Râului (-20%) și Orlat (-16%). 
Pentru municipiul Sibiu, valoarea indicatorului calculat se explică prin prezența infrastructurii educaționale 
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variate, dar și a creșterii ușoare a populației școlare. Unul din motivele scăderii populației școlare de la 
nivelul unităților administrativ teritoriale din zona periurbană poate fi mobilitatea crescută a tinerilor către 
municipiul reședință de județ, aceștia având un acces facil la oferta diversificată de studii.   

TABEL 23 - EVOLUȚIA RAPORTULUI DINTRE NUMĂRUL ELEVILOR ȘI NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE ÎN 
PERIOADA 2014-2019 PENTRU MUNICIPIUL SIBIU, ZONA PERIURBANĂ ȘI JUDEȚUL SIBIU 

UAT 2014 2019 RATA DE CREȘTERE 

Media națională  15,3 15,0 -2% 

Județul Sibiu 15,4 15,1 -2% 

Municipiul Sibiu 16,3 16,6 2% 

Cristian 17,8 15,5 -13% 

Gura Râului 19,0 15,1 -20% 

Oraș Avrig 17,0 15,3 -10% 

Oraș Cisnădie 13,7 14,0 2% 

Oraș Ocna Sibiului 14,8 14,2 -4% 

Oraș Săliște 14,3 13,8 -3% 

Oraș Tălmaciu 17,6 16,3 -7% 

Orlat 20,6 17,4 -16% 

Poplaca 14,2 12,6 -11% 

Rășinari 15,3 13,0 -15% 

Râu Sadului 8,7 9,1 5% 

Roșia 14,6 14,9 2% 

Sadu 14,8 14,5 -2% 

Șelimbăr 13,7 14,1 3% 

Slimnic 14,4 14,7 2% 

Șura Mare 16,3 16,0 -2% 

Șura Mica 14,0 11,0 -21% 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe Edemos Insse 

FORMARE PERSONAL DIDACTIC | Evoluția personalului didactic care participă la activități de formare 
continuă din totalul personalului didactic a crescut în perioada 2013-2021. În anul școlar 2019-2020 este 
vizibilă o scădere influențată în special de efectele pandemiei de COVID-19 asupra desfășurării obișnuite a 
activităților, însă indicatorul a înregistrat o creștere semnificativă odată cu relaxarea măsurilor restrictive 
impuse la nivel național. Conform datelor transmise de către Inspectoratul Județean Sibiu, în anul școlar 
2020-2021, s-au realizat un umăr de 14 programe de formare continuă pentru personalul învățământului 
preuniversitar în vederea creșterii calității actului educațional, dintre acestea distingându-se teme precum 
eficientizarea activității didactice utilizând instrumente online, managementul incluziunii școlare, provocări 
digitale în proiectarea activităților plastice sau strategii de optimizare a activităților educative. 
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FIGURA 107 - PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC PARTICIPANT LA ACTIVITĂȚI DE FORMARE DIN 
TOTALUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN JUDEȚUL SIBIU, 2013-2021, % 

 

Sursa: Datele furnizate de către Inspectoratul Școlar Județean 

În paralel cu procesul de formare a continuă a profesorilor, în urma examenului anual de titularizare sunt 
admiși în sistemul de învățământ profesori debutanți pentru a acoperi necesarul de personal la nivelul 
unităților de învățământ. Statistica concursului de ocupare a posturilor pentru personalul didactic este un 
indicator bun pentru a creionarea nivelului de calitate a actului didactic, iar ultimul an de referință, 2020, 
se evidențiază o pondere ridicată, de 44,6%, a persoanelor ce nu depășesc la această evaluare nota 7. 
Această situație nu este însă singulară, aceeași tendință înregistrându-se la nivel național și nu doar în 
ultimul an, astfel că putem spune faptul că pentru a crește calitatea actului didactic (inclusiv la nivel local), 
este nevoie de o mai mare implicare a profesorilor în activitățile de formare continuă. 

FIGURA 108 - STATISTICA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR 
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, ISJ SIBIU,  2020 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

 

7.1.2. INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Conform datelor disponibile la Institutul Național de Statistică, la nivelul 
municipiului Sibiu, numărul unităților de învățământ (cu personalitate juridică) a crescut cu 9% din anul 
2010, până în anul 2019. Pe parcursul perioadei 2014-2019 însă nu se observă schimbări majore din această 
perspectivă, cu personalitate juridică înregistrându-se 74 de instituții de învățământ în municipiul reședință 
de județ și 27 în zona periurbană. Ca distribuție pe niveluri de educație, între 2014 și 2019 au avut loc doar 
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mici modificări datorită arondării unor instituții în vederea reducerii necesarului administrativ. Pe de altă 
parte, conform datelor ISJ Sibiu, în cadrul municipiului Sibiu funcționează 72 de unități de învățământ cu 
personalitate juridică în timpul anului școlar 2020-2021 și 8 instituții arondate. 

FIGURA 109 - EVOLUȚIA REȚELEI ȘCOLARE (UNITĂȚI CU PERSONALITATE JURIDICĂ) ÎN MUNICIPIUL SIBIU 
ȘI DISTRIBUȚIA ACESTORA PE CICLURI DE STUDII, 2014 VS. 2019 

 

   

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe Tempo INS 

Per total, luând în considerare și unitățile de învățământ arondate, infrastructura educațională  
preuniversitară de la nivelul municipiului Sibiu are următoarele componente:  

• Unități de învățământ (80); 

• Cluburi sportive școlare (2); 

• Casa corpului didactic (1); 

• Centru Județean de Excelență (1); 

• Centru județean de resurse și asistență educațională (1); 

• Inspectorat școlar județean (1); 

• Palatul copiilor (1). 

Astfel, în municipiul Sibiu tinerii au posibilitatea urmării tuturor nivelurilor de educație, iar în UAT-urile din 
zona periurbană se regăsesc cel puțin o școală (Ocna Sibiului), cel puțin o școală și o grădiniță (Orlat, 
Poplaca, Șelimbăr, Slimnic, Șura Mare, Șura Mică)  sau cel puțin o grădiniță și un liceu (Săliștea). În anumite 
cazuri, numărul acestor facilități este de câte cel puțin 2 instituții pentru anumite cicluri de studii amintite 
anterior în vederea acoperirii necesarului de școlarizare pentru satele componente, precum în comunele 
Sadu, Roșia, Rășinari și Gura Râului.  

La nivel municipal, noutatea în ultimii ani este reintroducerea creșelor, majoritatea fiind arondate altor 
instituții de învățământ. Conform ISJ Sibiu, în 2020 erau acreditate 9 creșe în cadrul grădinițelor cu 
personalitate juridică din municipiu, punând la dispoziție un total de aproximativ 382 de locuri. Acestea 
înregistrau la nivelul anului 2020 un grad de ocupare de 100%, iar nivelul lor de deservire nu acoperea 
întregul perimetru construit din cadrul UAT Sibiu. În schimb, la nivelul anului 2021, în cadrul Serviciului 
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Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din cadrul Primăriei Municipiului 
Sibiu se regăsesc în pregătire proiecte pentru construirea a 9 alte instituții de învățământ dedicate elevilor 
antepreșcolari (aproximativ 660 de locuri noi) și preșcolari (535 de locuri noi). Acestea sunt prevăzute în 
special în zone care nu sunt deservite corespunzător la momentul analizei, cum ar fi cartierele Calea Șurii 
Mici, Țiglari sau Lazaret, dar și în cartiere unde mai există astfel de instituții, precum Centru, Vasile Aaron, 
Hipodrom I sau Terezian. 

Luând în considerare toate ciclurile de studii, se observă că la nivelul municipiului Sibiu există o concentrare 
a instituțiilor de învățământ în zona centrală, în special a celor acreditate pentru clase de liceu, dar care 
oferă posibilitatea școlarizării și în alte cicluri de studii. Din perspectiva unităților de învățământ ce 
școlarizează elevi în clasele primare și gimnaziale se observă un nivel de deservire mai mare la nivel 
teritorial, acestea fiind distribuite în aproape toate zonele municipiului, cu excepția celei din vest, unde 
există o concentrare industrială. 
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FIGURA 110 -  DISTRIBUȚIA TERITORIALĂ A INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL SIBIU, 
2020 
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Sursa: ISJ Sibiu 

FIGURA 111 -  NIVELUL DE DESERVIRE A INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR ȘI 
PREȘCOLAR DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2020 
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Sursa: ISJ Sibiu 

FIGURA 112 -  NIVELUL DE DESERVIRE A INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR DIN 
MUNICIPIUL SIBIU, 2020 

 

Sursa: ISJ Sibiu 

Pe de altă parte, conform discuțiilor purtate cu personalul ISJ Sibiu, pandemia de COVID-19 a accentuat 
necesarul de spații pentru unitățile de învățământ, în special nevoia asigurării distanțării fizice, ce se 
suprapune în prezent nevoii anuale de asigurare a locurilor pentru elevii care realizează zilnic naveta către 
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municipiul reședință de județ. De exemplu, pentru cartierele aflate la granița dintre municipiul Sibiu și 
localitățile Șelimbăr și Cisnădie (zona Dedeman) infrastructura școlară este solicitată excesiv, pe de-o parte 
corelat cu navetismul și pe de altă parte corelat cu dezvoltarea imobiliară din ultimii ani, în cadrul căreia 
nu s-a luat în considerare în mod prioritar asigurarea facilităților educaționale pentru copii.  

La nivel municipal, conform ISJ, există un necesar de cel puțin 3 instituții de învățământ antepreșcolar și 
preșcolar noi pentru a putea redistribui efectivele școlare, în prezent existând aproximativ 800 de cereri 
de înscriere nesoluționate, în așteptare, din cauza indisponibilității locurilor (ex: grădiniță nouă în cartierul 
Țiglari). În urma analizei nivelului de deservire a unităților de învățământ preșcolar în Sibiu (de stat și 
particulare), la nivelul municipiului se disting o serie de cartiere aflate la periferie care nu dispun în 
proximitate de o astfel de instituție pentru școlarizarea copiilor, cum ar fi Veterani, Marmelada, Gușterița, 
Broscărie, Zona Arhitecților și Zona Căii Șurii Mici. Un nivel redus de deservire se regăsește și în cazul 
cartierelor Țiglari, Tineretului și Dumbrăvii. În plus, în comuna Șelimbăr se regăsesc doar două grădinițe, 
astfel că mare parte din copii în vârstă de 3-6 ani sunt înscriși pe listele de admitere la unitățile de 
învățământ preșcolar din Sibiu, cele mai apropiate teritorial în acest sens fiind cele din cartierele Vasile 
Aaron și Hipodrom II. În plus, conform rezultatelor chestionarului aplicat în rândul cetățenilor, aproximativ 
24% dintre respondenți au definit accesul la creșe sau grădinițe ca fiind unul dificil. Iar în ce privește creșele, 
deservirea teritorială a acestora este și mai scăzută datorită numărului actual redus de instituții cu aceste 
servicii. În prezent însă, la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu există 10 proiecte de construcție și/sau 
extindere de grădinițe și creșe, însă pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii municipale și 
congestia zilnică din trafic, este nevoie de îmbunătățirea și extinderea infrastructurii școlare la nivelul UAT-
urilor limitrofe. 

Din punct de vedere al învățământului primar și secundar, nivelul de deservire al instituțiilor educaționale 
este unul bun, municipiul Sibiu dispunând de multe unități pentru școlarizare. Cu toate acestea, în anumite 
cazuri se observă un nivel de deservire redus, cum ar fi cartierele Zona Industrială Vest, Zona Calea Șurii 
Mici, Marmelada, Veterani, Broscărie sau Zona Arhitecților. Mai mult, și în acest caz se observă aceeași 
situație de deservire a unităților de învățământ din Sibiu pentru copiii din comuna Șelimbăr, în această 
localitate funcționând o singură unitate de învățământ. În ce privește accesul la școli al locuitorilor, 
aproximativ 22% dintre respondenții chestionarului aplicat în rândul cetățenilor au menționat faptul că nu 
au un acces facil la aceste instituții. 

De asemenea, considerând organizarea în anii următori a unei baze NATO în municipiul Sibiu, se ridică 
problema disponibilității unor locuri pentru școlarizarea copiilor viitorilor angajați, situație pentru care o 
soluție ar fi crearea unei instituții de învățământ cu curriculum internațional, cum sunt școlile belgiene ce 
școlarizează copii angajaților de la Parlamentul European. Mai mult, din perspectiva instituțiilor suport 
pentru învățământ, cum sunt ISJ, CJRAE și CCD, nu există un spațiu comun care să asigure desfășurarea 
integrată a activității acestora, acestea fiind dispuse disparat în municipiul Sibiu. În acest sens, conform 
discuțiilor cu Inspectoratul Școlar Județean, un spațiu nou dedicat funcționării unitare și integrate a acestor 
3 instituții ar reprezenta o oportunitate majoră nu doar din perspectivă administrativă, ci și utilitară în 
organizarea unor alte acțiuni conexe în sensul îmbunătățirii calității serviciilor de educație (ex: organizarea 
unui centru de excelență în locația actuală a ISJ Sibiu). 

Nu în ultimul rând, în ce privește învățământul liceal local, se observă o serie de situații care afectează 
numărul fizic de locuri disponibile în clase pentru elevi, cum ar fi: lipsa sau întârzierile înregistrate în 
reabilitarea și extinderea spațiilor, funcționarea unor instituții de învățământ pe baza plății chiriei spațiilor 
de funcționare (ex: Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură Carol I) și indisponibilitatea altor spații 
în perimetrul instituțiilor de învățământ pentru extinderea activității (ex: Colegiul Național Pedagogic 
Andrei Șaguna). Acestea se traduc într-un necesar prioritar de reabilitare și extindere a spațiilor din cadrul 
liceelor, astfel încât să poată fi crescută calitatea serviciilor educaționale. 
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STAREA CLĂDIRILOR | Starea clădirilor în care se realizează activitățile specifice învățământului este, astfel, 
un aspect important pentru facilitarea unui proces educațional de bună calitate. În ce privește instituțiile 
de învățământ din municipiul Sibiu și zona periurbană, conform datelor furnizate de unitățile școlare, 50% 
dintre acestea susțin faptul că starea clădirilor pe care le dețin este una bună. O stare foarte bună a 
clădirilor a fost raportată de către 20,8% dintre instituții, pe când  18,1%, respectiv 11,1%  au aproximat 
starea clădirilor în care funcționează ca fiind satisfăcătoare și respectiv nesatisfăcătoare.  Dintre instituțiile 
în cadrul cărora starea clădirilor este foarte bună, 4 se află în zona periurbană, iar restul în municipiul Sibiu, 
unde toate unitățile de învățământ au o stare nesatisfăcătoare a unor clădiri (internate, clădiri, corp 
școală). 

SĂLILE DE CLASĂ | În paralel cu ideea expusă anterior, din perspectiva sălilor de clasă disponibile la nivelul 
municipiului Sibiu, se observă o tendință ascendentă a numărului total a acestora până în anul 2018 (1644 
de săli), în principal datorită creșterii numărului sălilor disponibile în învățământul primar și gimnazial. 
Numărul de săli de clasă per nivel de învățământ este în concordanță cu efectivele școlare, însă în urma 
măsurilor de prevenire pentru răspândirea virusului COVID-19, unitățile de învățământ au fost nevoite să 
reorganizeze inclusiv laboratoarele didactice în săli de curs pentru a putea asigura distanțarea minimă între 
elevi în momentul revenirii la predarea fizică (ex: Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna utilizează 
toate laboratoarele didactice ca săli de clasă permanente). 

FIGURA 113 - EVOLUȚIA SĂLILOR DE CLASĂ PE NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN MUNICIPIULUI SIBIU, 2014-
2019 

 

Sursa: Datele disponibile pe Edemos INSSE 

Raportând însă numărul de elevi la sălile de clasă disponibile, observăm că pentru aproape toate ciclurile 
de studii (cu excepția învățământului antepreșcolar) situația comparativă între anii 2019 și 2014 se situează 
încă la un nivel bun. Cele mai mari progrese s-au înregistrat în cazul învățământului postliceal și celui liceal. 
Această tendință pozitivă este binevenită în condițiile în care prin Ordinul nr. 3164 din 21 ianuarie 2021 al 
Ministerului Educației a fost scăzut numărul de elevi în clasele de început de ciclu pentru învățământul 
liceal cu frecvență-zi de la 28 la 26 de elevi în clasă în cazul filierei teoretice și de la 28 la 24 de elevi în clasă 
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pentru restul filierelor.78 În schimb, prin compararea valorilor indicatorului mai sus menționat din ultimii 3 
ani, concluzia finală este puțin diferită, pentru ciclurile preșcolar și liceal înregistrându-se o creștere a 
numărului mediu de elevi raportat la o clasă. 

TABEL 24 - NUMĂRUL DE ELEVI RAPORTAT LA NUMĂRUL SĂLILOR DE CLASĂ, ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2014-
2019 

NIVEL ÎNVĂȚĂMÂNT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
EVOLUȚIA ȘI CEL 

MAI ÎNALT PUNCT 
ATINS 

 Învățământ antepreșcolar       
20,75      

     
18,46     

     
16,71      

     
16,79      

     
21,70      

     
22,15      

  

 

 Învățământ preșcolar       
21,28      

     
21,23      

     
21,07      

     
20,72      

     
20,34      

     
20,88      

 

 Învățământ primar și 
gimnazial (inclusiv special) 

     
31,31      

     
29,80      

     
31,96      

     
31,57      

     
31,62      

     
31,13      

 

 Învățământ liceal      
18,87      

     
17,94      

     
17,64      

     
17,46      

     
17,45      

     
18,09      

 

 Învățământ postliceal      
47,69      

     
47,64      

     
62,53      

     
67,43      

     
67,50      

     
41,67      

 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe Edemos Insse 

LABORATOARELE | În ce privește disponibilitatea laboratoarelor școlare specializate pentru predarea 
anumitor materii, în învățământul preuniversitar numărul total al acestora a înregistrat o ușoară creștere 
(15 unități) pe parcursul perioadei analizate, în special în rândul celor dedicate pentru ciclurile liceal și 
postliceal. Cu toate acestea, raportând numărul de laboratoare didactice la numărul instituțiilor se obțin 
valori mici prin comparație cu numărul materiilor pe care elevii le urmează, media pentru învățământul 
liceal fiind de 5,5, iar în cazul școlilor (primare și gimnaziale) de doar 1,3. 

 

78 Ordinul nr 3164/21.01.2021 al Ministerului Educației, 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/236634  
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FIGURA 114 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LABORATOARE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL 
SIBIU, 2014-2019 

 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe Edemos Insse 

Faptul că nu sunt amenajate mai multe laboratoare didactice specializate este în detrimentul tinerilor, 
materialele didactice suplimentare având un rol esențial în creșterea nivelului de înțelegere a noțiunilor 
fundamentale. Din totalul instituțiilor care au oferit informații în legătură cu starea laboratoarelor, între 
60% și 65% cataloghează starea acestora ca fiind una bună, atât în anul 2016, cât și în anul 2020, iar 22%-
23% consideră starea laboratoarelor ca fiind satisfăcătoare. În schimb, analizând observațiile realizate de 
către instituțiile de învățământ pe această temă, se poate deduce faptul că deși laboratoarele existente 
pot fi utilizate în predarea la clasă, în multe cazuri este nevoie de actualizarea materialelor disponibile, 
precum aparatura specifică pentru predarea științelor exacte sau în învățământul tehnic și profesional.  

RESURSELE IT | În condițiile evoluției accelerate a tehnologiei, laboratoarele didactice de informatică și TIC 
joacă un rol esențial în dezvoltarea competențelor digitale pe care absolvenții trebuie să le deprindă, astfel 
încât aceștia să dispună de abilități sigure, utile și rapide de utilizare a noilor resurse IT. Din perspectiva 
dotărilor laboratoarelor de informatică, în perioada analizată se observă o creștere vizibilă a numărului de 
PC-uri în cadrul rețelei școlare din municipiul Sibiu, fapt ce conduce la concluzia că aproximativ jumătate 
din sistemele hardware și software utilizate în școlile de la nivel local sunt mai noi de 4 ani. Dotarea cu 
aparatură IT a instituțiilor de învățământ a reprezentat așadar un punct de interes pentru administrație, 
însă în 2019 și 2020 necesarul dotărilor IT educaționale a crescut exponențial din cauza pandemiei de 
COVID-19, în special în privința asigurării resurselor de predare la distanță, în format digital. Astfel, în luna 
noiembrie 2020, Inspectoratul Județean Sibiu a recepționat din partea Guvernului României, prin 
Ministerul Educației și Cercetării din fondurile aprobate prin HG nr. 370/ 07.05.2020, conform Ordinului 
nr. 4738/ 20.07.2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, 
precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive prin Programul Național „Școala de Acasă“ un 
număr de 5.771 de tablete. Dintre acestea, 4039 de unități au fost distribuite elevilor școlarizați în 
instituțiile de învățământ din municipiul Sibiu în vederea asigurării accesului la resurse educaționale 
digitale. 
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FIGURA 115 - EVOLUȚIA COMPONENTELOR IT DIN CADRUL INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2020 

  

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

Referitor la situația din unitățile de învățământ, pentru perioada 2014-2019, prin raportarea numărului de 
elevi la numărul de PC-uri disponibile în școli se observă că disponibilitatea acestor resurse IT a crescut ca 
efect cumulat al reducerii efectivelor școlare și dotării progresive. Ca atare, situația la nivelul municipiului 
Sibiu (6,45) se situează peste media națională de 9,23 de elevi raportat la PC-uri în educație și media 
regională de 9,09 elevi per PC. Și la nivelul zonei periurbane se regăsește aceeași tendință pozitivă, cu 
excepția orașului Săliște și comunelor Roșia, Șelimbăr și Orlat.  

TABEL 25 - POPULAȚIA ȘCOLARĂ RAPORTATĂ LA NUMĂRUL PC-URILOR DIN UNITĂȚILE ȘCOLARE, 2014 
VS 2019 

LOCALITATE 2014 2019 RATA DE CREȘTERE (%) 

Șura Mică 6,50 2,56 -0,61 

Oraș Ocna Sibiului 6,14 5,32 -0,13 

Județul Sibiu 7,58 5,49 -0,28 

Municipiul Sibiu 8,38 6,45 -0,23 

Gura Răului 9,50 7,94 -0,16 

Poplaca 9,41 8,13 -0,14 

Rășinari 8,36 8,29 -0,01 

Sadu 10,55 8,58 -0,19 

Rău Sadului 10,05 8,8 -0,12 

Regiunea Centru 9,87 9,09 -0,08 

Nivel Național 9,40 9,23 -0,02 

Cristian 10,42 9,23 -0,11 

Șelimbăr 7,40 9,94 0,34 

Oraș Săliște 8,84 10,8 0,22 

Șura Mare 11,37 11,04 -0,03 

Oraș Avrig 15,02 11,5 -0,23 
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LOCALITATE 2014 2019 RATA DE CREȘTERE (%) 

Slimnic 12,95 11,8 -0,09 

Roșia 11,72 11,88 0,01 

Oraș Cisnădie 19,25 14,03 -0,27 

Oraș Tălmaciu 18,33 14,38 -0,22 

Orlat 17,86 19,15 0,07 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe INS Tempo 

FACILITĂȚILE SPORTIVE | Din perspectiva facilităților unde elevii pot practica activități didactice sportive, 
la nivelul municipiului Sibiu se înregistrează o situație constantă a infrastructurii disponibile, la nivelul 
unităților de învățământ având prioritate mai mare intervențiile de modernizare a spațiilor didactice 
clasice. În schimb, raportând numărul facilităților sportive la 1000 de persoane înscrise în sistemul de 
învățământ, se observă faptul că „aglomerarea” acestora a scăzut în special la nivelul orașelor și comunelor 
din zona periurbană a municipiului Sibiu. Acestea sunt așadar disponibile, în medie, mai multor elevi 
datorită scăderii efectivelor școlare. Raportat la 1000 de elevi, situația în municipiul Sibiu se află sub media 
națională. 

FIGURA 116 - EVOLUȚIA FACILITĂȚILOR SPORTIVE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, JUDEȚUL SIBIU, 2014 VS. 2019 

 

Sursa: Date disponibile pe Edemos Insse 

CĂMINE DE CAZARE | Nu în ultimul rând, conform datelor existente în cadrul ISJ Sibiu, în municipiul 
reședință de județ există cămine în cadrul a 5 instituții de învățământ liceal: Colegiul Tehnic ”Cibinium”, 
Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură ”Carol I”, Liceul Tehnologic 
de Industrie Alimentară Terezianum și Liceul Tehnologic Independența Sibiu, iar dintre acestea, doar în 
cazul unei instituții starea clădirii era catalogată drept nesatisfăcătoare. 

Per ansamblu, dotările și infrastructura din cadrul instituțiilor de învățământ din municipiul Sibiu este 
percepută de către cetățeni, conform rezultatelor chestionarului aplicat, ca fiind insuficientă sau uzată, 
aceștia fiind nemulțumiți în mare măsură de calitatea dotărilor. Doar în cazul calității actului didactic și al 
numărului de locuri în licee și școli ponderea răspunsurilor pozitive este mai mare, pe când în celelalte 
cazuri cetățenii și-au exprimat nemulțumirea față de nivelul facilităților educaționale, atât din perspectiva 
disponibilității, cât și a calității. 
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7.1.3. OFERTA ȘI PERFORMANȚA INSTITUȚIONALĂ 

Din perspectiva ofertei educaționale pentru absolvenții de gimnaziu, în municipiul Sibiu se regăsesc în 
oferta pentru învățământul liceal cu frecvență-zi pentru anul școlar 2021-2022 un număr total de 1852 de 
locuri, dintre care 38,9% dedicate filierei tehnologice, 36,5% celei teoretice și 9,1% pentru filiera 
vocațională, învățământul profesional având disponibile 15,6% din locuri.  Acestea sunt disponibile în 
cadrul a 17 instituții de învățământ, cele mai multe regăsindu-se în cadrul Colegiului Economic „George 
Barițiu” Sibiu (192 de locuri), Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (156 de locuri) și în cadrul 
Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu (156 de locuri). Din totalul acestor instituții, 9 dispun de o ofertă 
adresată elevilor care doresc să urmeze studiile liceale în cadrul filierei tehnologice, cu 720 de locuri 
disponibile, iar 4 instituții se adresează elevilor care doresc să urmeze studiile liceale în cadrul filierei 
vocaționale și 6 în cadrul cele teoretice. Specific însă pentru municipiul Sibiu este oferta educațională de 
liceu în limba germană, la nivelul ofertei pentru filiera teoretică existând 206 locuri disponibile în acest 
sens, adică 11% din totalul de locuri de la nivel municipal. În urma realizării unui top la nivel național, 
județul Sibiu se clasează pe a 7-a poziție cu peste 7.100 de elevi care studiază limba germană (conform 
datelor disponibile pe platforma data.gov.ro). 

În zona periurbană a municipiului Sibiu, se regăsesc 5 licee în orașele Avrig, Tălmaciu, Cisnădie și Săliște, cu 
ofertă disponibilă pentru toate profilurile de studii liceale. Numărul total de locuri din cadrul acestora este 
de 246 de locuri, distribuite în felul următor: 39% în filiera tehnologică, 31,7% în filiera teoretică, 9,7% în 
cea vocațională, iar 19,5% dedicate învățământului profesional. 

TABEL 26 - OFERTA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CU FRECVENȚĂ-ZI DIN CADRUL MUNICIPIULUI SIBIU ȘI 
ZONA PERIURBANĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

INSTITUȚIE TEHNOLOGIC TEORETIC VOCAȚIONAL PROFESIONAL NR. LOCURI 

Colegiul Național 
„Gheorghe Lazăr” Sibiu 

- 156 - - 156 

Colegiul Național 
„Octavian Goga” Sibiu 

- 156 - - 156 

Colegiul Național 
„Samuel Von 
Brukenthal” Sibiu 

- 104 - - 104 

Colegiul Național 
Pedagogic „Andrei 
Șaguna” Sibiu 

- 52 72 - 124 

Liceul Teoretic „Onisifor 
Ghibu” Sibiu 

- 130 24 - 154 

Liceul Teoretic 
„Constantin Noica” 
Sibiu 

- 76 - - 76 

Structura Liceul 
Teologic Baptist 
„Betania” Sibiu 

- - 24 - 24 

Liceul De Artă Sibiu - - 48 - 48 
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INSTITUȚIE TEHNOLOGIC TEORETIC VOCAȚIONAL PROFESIONAL NR. LOCURI 

Colegiul Economic 
„George Barițiu” Sibiu 

168 - - 24 192 

Colegiul Tehnic 
„Cibinium” Sibiu 

72 - - 48 120 

Liceul Tehnologic De 
Industrie Alimentară 
„Terezianum” Sibiu 

72 - - 96 168 

Colegiul Tehnic 
Energetic Sibiu 

122 - - - 122 

Colegiul Agricol „Daniil 
Popovici Barcianu” 
Sibiu 

120 - - - 120 

Liceul Tehnologic 
„Independența” Sibiu 

48 - - 96 144 

Liceul Tehnologic 
Construcții și 
Arhitectură „Carol I” 
Sibiu 

48 - - - 48 

Liceul Tehnologic 
„Avram Iancu” Sibiu 

72 - - 24 96 

Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” Sibiu 

24 - - - 24 

Total municipiul Sibiu 720 676 168 288 1852 

Liceul Teoretic 
„Gheorghe Lazăr” Avrig 

- 52 - - 52 

Liceul Tehnologic 
„Johannes Lebel” 
Tălmaciu 

24 - - 24 48 

Liceul Teoretic „Gustav 
Gundisch” Cisnădie 

24 26 - - 50 

Liceul Tehnologic 
Cisnădie 

24 - - - 24 

Liceul Tehnologic „Ioan 
Lupaș” Săliște 

24 - - 24 48 

Total zona periurbană a 
Municipiului Sibiu 

96 78 24 48 246 

Total municipiul Sibiu și 
zona periurbană 

816 754 192 336 2098 
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Sursa: Broșura de admitere în învățământul liceal din județul Sibiu realizată de Inspectoratul Școlar 
Județean Sibiu 

Din punct de vedere al ofertei dedicate învățământului profesional și tehnic, la nivelul municipiului Sibiu 
au fost disponibile pentru anul școlar 2021-2022 un total de 1008 de locuri, distribuite pe 9 domenii în 9 
instituții de învățământ, cele mai multe fiind disponibile pentru specializarea în mecanică, turism și 
alimentație și industrie textilă și pielărie. Orașele Tălmaciu și Săliște au de asemenea, o ofertă educațională 
care cuprind învățământul profesional și dual în aria turismului și alimentației, prin cele 24 de locuri 
disponibile în cadrul fiecăruia. Oferta completă pentru învățământul tehnic și profesional poate fi 
consultată integral si pe platforma dezvoltată de Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului 
Profesional și Tehnic, astfel că la momentul efectuării analizei există un sistem unic, la nivel național, unde 
elevii se pot informa cu privire la opțiunile de continuare a studiilor gimnaziale. 

La nivel municipal, în 2019 erau înregistrate un număr de 89 de parteneriate în vederea asigurării locurilor 
de practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic, cele mai multe dintre acestea fiind realizate 
pentru domeniile mecanicii și industriei alimentare. În cadrul acestei liste de parteneri pentru practica 
elevilor se regăsesc și firme mari din mediul economic local, precum SC Continental Automotive Systems 
SRL, SC ODU România Manufacturing SRL, SC Marquardt Schaltsysteme SCS, Hornbach România și Compa 
SA. Per ansamblu, la nivelul municipiului Sibiu și a zonei periurbane numărul de locuri disponibile în 
învățământul profesional și tehnic este destul de mare, însă la nivelul ISJ Sibiu este văzută oportună 
construcția unui campus școlar modular integrat, în cadrul căruia elevi din multiple domenii de specializare 
să realizeze activități practice. Bineînțeles, acest proiect succedă însă intervențiilor necesare de 
modernizare a infrastructurii de învățământ tehnic și profesional ce este utilizată în prezent.  

TABEL 27 - OFERTA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL DIN CADRUL MUNICIPIULUI SIBIU ȘI 
ZONA PERIURBANĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

INSTITUȚIE DOMENIUL NR. LOCURI 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL 

Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu Alimentație 24 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” 
Sibiu, 

Industrie alimentară, 
Turism și alimentație 96 

Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu Mecanică 96 

Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu, Industrie textilă și pielărie 48 

Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Fabricarea produselor din lemn 24 

Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu Comerț 26 

Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu 
Mecanică, electronică 
automatizări, electromecanică 80 

Liceul Tehnologic „Henri Coandă" Sibiu Mecanică 54 

Total municipiul Sibiu 448 

Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu Turism si alimentație 24 

Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște Turism si alimentație 24 
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ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” 
Sibiu 

Construcții, instalații și lucrări 
publice 12 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” 
Sibiu Industrie alimentară 24 

Sursa: Broșura de admitere în învățământul liceal din județul Sibiu în 2021 realizată de Inspectoratul 
Școlar Județean Sibiu 

Din perspectiva rezultatelor absolvenților la examenul de bacalaureat în anul 2020, la nivelul județului Sibiu 
media de promovabilitate a examenului în prima sesiune a fost de 78,23%, în creștere cu 5% față de anul 
2019. Rezultatele sunt favorabile, în special considerând că rata de promovabilitate specifică anului 2020 
la nivel național a fost de 62,9%, cea mai mică din ultimii 6 ani. În cadrul municipiului Sibiu, 7 licee au 
înregistrat rate de promovare peste această medie, 6 dintre ele situându-se peste pragul de 90%. La polul 
opus, în cazul a 7 instituții de învățământ liceal nu a fost atins pragul de promovare de 50%.  

TABEL 28 - TOPUL LICEELOR DUPĂ RATA DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT ÎN 
MUNICIPIUL SIBIU, 2020 

NR. 
CRT. 

INSTITUȚIE 
PROMOVABILITATE 

BAC (%) 

RATA DE 
CREȘTERE 2019-

2020 (%) 

1 Colegiul National "Octavian Goga" 99,54 -0,5 

2 Colegiul National "Samuel Von Brukenthal" 99,14 0,9 

3 Colegiul National "Gheorghe Lazar" 96,59 3,0 

4 Liceul Teoretic "Constantin Noica" 92,86 2,4 

5 Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" 94,59 -2,6 

6 Colegiul National Pedagogic "Andrei Șaguna" 97,01 -0,8 

7 Colegiul Economic "George Barițiu" 88,83 -10,6 

8 Colegiul Agricol "D.P. Barcianu" 54,17 -7,7 

9 Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectura "Carol I" 40,00 -43,2 

10 Colegiul Tehnic Energetic 41,61 -11,5 

11 Colegiul Tehnic "Cibinium" 34,68 15,8 

12 Liceul Tehnologic "Henri Coandă" 37,50 -50,6 

13 Liceul Tehnologic "Avram Iancu" 34,38 -28,7 

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

248 
 

14 Colegiul Tehnic "Independenta" 25,71 -7,7 

15 Colegiul Tehnic De Industrie Alimentara "Terezianum" 16,67 -84,2 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe admitereliceu.ro 

Considerând în schimb contextul actual și nivelul de utilizare la scară largă a dispozitivelor electronice, este 
important să existe un metodă prin care să se testeze capacitatea absolvenților de a folosi în siguranță și 
cu ușurință sisteme informatice. În acest sens, rezultatele la proba de competențe digitale din cadrul 
bacalaureatului reprezintă un prim indicator al nivelului cunoștințelor practice pe care adolescenții care 
termină învățământul preuniversitar îl dețin. La nivelul municipiului Sibiu, prin compararea situațiilor din 
prima sesiune de bacalaureat din anii 2014 și 2020 se observă o îmbunătățire majoră a specializării tinerilor 
absolvenți în utilizarea calculatorului, proporția calificativelor de „Experimentat” din totalul notelor 
atingând o valoare dublă față de acum 6 ani, și fiind invers proporțional cu ponderile calificativelor de 
„Începător” și „Mediu”. 

FIGURA 117 – DISTRIBUȚIA REZULTATELOR LA PROBA DE COMPETENȚE DIGITALE DIN CADRUL PRIMEI 
SESIUNI DE BACALAUREAT LA NIVELUL LICEELOR DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2014 VS. 2020 

 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe portalul de date deschise al Guvernului României 

În plus, analizând rezultatele din aceeași sesiune de bacalaureat din 2020, în detaliu pentru materii STEM, 
este de notat faptul că nu există în medie o proporție mai mare a notelor în intervalele 5-6 sau 6-7 față de 
cele cuprinse în intervalele 8-9 sau 9-10. Într-adevăr, în medie 16,6% dintre note la aceste probe sunt sub 
pragul de trecere, însă conform distribuției acestor note putem concluziona că nivelul de cunoștințe 
teoretice ale absolvenților din profilurile de real este unul mediu spre avansat, aproximativ 25,3% (în 
medie) dintre note situându-se între 9 și 10. 
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FIGURA 118 – DISTRIBUȚIA REZULTATELOR LA PROBELE PENTRU MATERII SPECIFICE STEM DIN CADRUL 
PRIMEI SESIUNI DE BACALAUREAT LA NIVELUL LICEELOR DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2020, % 

 

Sursa: Prelucrare după datele disponibile pe portalul de date deschise al Guvernului României 

 

7.1.4. FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

Finanțarea sistemului educațional preuniversitar se realizează în 3 moduri: prin finanțare de bază, finanțare 
complementară și și finanțare suplimentară. Finanțarea de bază este asigurată de stat pentru elevii înscriși 
în cadrul învățământului de stat și cel particular acreditat, prin bugetul stabilit de Ministerul Educației și 
Cercetării, care acoperă cheltuielile de personal, alături de bugetele locale pentru cheltuieli și servicii. În 
schimb, cheltuielile de capital, sociale și altele asociate procesului educativ sunt asigurate strict prin alocări 
de la bugetele unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ, iar finanțarea 
suplimentară, oferită în funcție de performanțele înregistrate, la rândul său este compusă din sume fixe 
alocate de Ministerul Educației și alte alocări bugetare ale consiliilor locale și județene. Cheltuielile cu 
învățământul din cadrul bugetelor locale trebuie să acopere investiții, subvenții pentru internate și cantine, 
cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor, și cheltuieli cu bursele elevilor.  
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FIGURA 119 - EVOLUȚIA CHELTUIELILOR CU ÎNVĂȚĂMÂNTUL RAPORTATE LA EVOLUȚIA VENITURILOR 
LOCALE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2020 

 

Sursa: Prelucrare după datele Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   

Comparând ponderile atribuite cheltuielilor de învățământ în perioada 2014 - 2020, se remarcă o tendință 
negativă la nivelul municipiului Sibiu a cotei de cheltuieli cu învățământul din totalul cheltuielilor la nivel 
municipal. Aceasta este doar parțial explicabilă prin schimbarea în 2018 a responsabilității plății salariilor 
profesorilor de la administrațiile locale la Ministerul Educației, în 2019 atingându-se minimul ultimilor 7 ani 
în ce privește acest indicator (sub 10% în 2019). Bineînțeles, în anul 2020 a fost înregistrată o pondere mai 
mare din cauza necesarului de cheltuieli pentru asigurarea tabletelor școlare și intervențiilor de natură 
sanitară din cadrul școlilor, iar prin comparație cu media națională, municipiul Sibiu se situează peste 
aceasta. 

  

7.1.5. ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 

La nivelul municipiului Sibiu și a zonei periurbane, elevii care promovează examenul de bacalaureat au 
oportunitatea să își continue studiile în cadrul celor patru instituții de învățământ superior acreditate 
prezente la nivel local: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (instituție de învățământ publică), Universitatea 
Româno-Germană din Sibiu (instituție de învățământ privată), Academia Forțelor Terestre "Nicolae 
Bălcescu" din Sibiu (instituție de învățământ militar publică) și extensia Universității ”Ion Micu” din 
București. Conform publicației UniRank cu topul universităților din România, Universitatea Lucian Blaga din 
Sibiu se situează pe poziția 15 la nivel național, iar Universitatea Româno-Germană pe locul 67 79. 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a fost înființată în anul 1976 și este una dintre cele mai vechi 
universități din România, având o tradiție de peste 225 de ani. La nivelul instituției se regăsesc 24 de centre 
de cercetare, 8 cămine studențești, o cantină care deservește zilnic între 500 și 1500 de studenți și 9 clădiri 
cu spații dedicate activității didactice, în care funcționează cele 9 facultăți: 

TABEL 29 - LISTA FACULTĂȚILOR ȘI NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE LA NIVEL LICENȚĂ ÎN ANUL 2021 
ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 

FACULTATEA 
DOMENIUL DE 

LICENȚĂ 

SPECIALIZAREA/ PROGRAMUL 
DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ 

CIFRA DE 
ȘCOLARIZARE 

* ** *** 

Facultatea de 
Teologie 

Teologie Teologie ortodoxă pastorală 150    

Muzică Muzică religioasă 30    

 

79 https://www.4icu.org/ro/ 
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FACULTATEA 
DOMENIUL DE 

LICENȚĂ 

SPECIALIZAREA/ PROGRAMUL 
DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ 

CIFRA DE 
ȘCOLARIZARE 

* ** *** 

Facultatea de Drept 

Drept Drept 350    

Drept (ID) 150    

Științe administrative Administrație publică 100    

Administrație publică (ID) 100    

Facultatea de Litere 
și Arte 

Limbă și literatură Limba și literatura chineză - 
Limba și literatura engleză 

40    

Limba și literatura engleză - O 
limbă și literatură modernă 
(germană, franceză)/ Limba și 
literatura română 

75    

Limba și literatura franceză - O 
limbă și literatură modernă 
(engleză/ germană) sau Limba 
și literatura română 

50    

Limba și literatura germană - O 
limbă și literatură modernă 
(engleză, franceză) sau Limba și 
literatura română 

60    

Limba și literatura română - O 
limbă și literatură modernă 
(engleză, germană, franceză) 

100    

Limbi moderne 
aplicate 

Limbi moderne aplicate 
(engleză, franceză, germană) 

100    

Științe ale 
comunicării 

Științe ale informării și 
documentării 

25    

Teatru și artele 
spectacolului 

Artele spectacolului (actorie) 12    

Artele spectacolului 
(Coregrafie) 

15    

Teatrologie (management 
cultural) 

12    

Facultatea de Științe 
Socio- Umane 

Arte vizuale Conservare și restaurare 20    

Asistență socială Asistență socială 75    

Istorie Istorie 50    

Psihologie Psihologie 100    

Relații internaționale 
și studii europene 

Relații internaționale și studii 
europene 

60    

Sociologie Resurse umane 100    

Sociologie 75    
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FACULTATEA 
DOMENIUL DE 

LICENȚĂ 

SPECIALIZAREA/ PROGRAMUL 
DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ 

CIFRA DE 
ȘCOLARIZARE 

* ** *** 

Științe ale 
comunicării 

Comunicare și relații publice 60    

Jurnalism 50    

Studii de securitate Studii de securitate 75    

Științe politice Științe politice 50    

Teologie Teologie asistență socială (în 
limba germană) 

25    

Teologie protestantă pastorală 
(în limba germană) 

20    

Științe ale educației Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar 

75    

  

Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar 

75    

Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar (în limba 
germană) 

35    

Studiul patrimoniului Studiul patrimoniului și 
managementul bunurilor 
culturale 

50    

Facultatea de 
Inginerie 

Calculatoare și 
tehnologia 
informației 

Calculatoare 120    

Tehnologia informației 60    

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 
în industrie 

60    

Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor 
multimedia 

50    

Ingineria 
transporturilor 

Ingineria transporturilor și a 
traficului 

60    

Inginerie electrică Electromecanică 60    

Inginerie electronică, 
telecomunicații și 
tehnologii 
informaționale 

Electronică aplicată 50    

Inginerie industrială Sisteme de producție digitale 60    

Tehnologia construcțiilor de 
mașini 

120    

Tehnologia tricotajelor și 
confecțiilor 

50    
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FACULTATEA 
DOMENIUL DE 

LICENȚĂ 

SPECIALIZAREA/ PROGRAMUL 
DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ 

CIFRA DE 
ȘCOLARIZARE 

* ** *** 

Inginerie industrială (în limba 
engleză) 

50    

Inginerie și 
management 

Inginerie economică industrială 50    

Inginerie economică în 
domeniul mecanic 

90    

Inginerie economică în 
domeniul mecanic (ID) 

    

75    

Mecatronică și 
robotică 

Mecatronică 60    

Mecatronică (în limba engleză) 50    

Robotică 30    

Mine, petrol și gaze Transportul, depozitarea și 
distribuția hidrocarburilor 

50    

Transportul, depozitarea și 
distribuția hidrocarburilor (IFR) 

60    

Facultatea de Științe 

Biologie Biologie 50    

Biologie (în limba engleză) 25    

Educație fizică și 
sport 

Educație fizică și sportivă 50    

Sport și performanță motrică 40    

Informatică Informatică 100    

Matematică Matematică informatică 100    

Știința mediului Ecologie și protecția mediului 100    

Ecologie și protecția mediului 
(în limba engleză - Ecology and 
environment protection) 

25    

Facultatea de 
Medicină 

Sănătate Asistență medicală generală 80    

Farmacie 60    

Medicină 120    

Medicină dentară 40    

Tehnică Dentară 30    

Facultatea de Științe 
Agricole, Industrie 
Alimentară și 
Protecția Mediului 

Agronomie Montanologie 50    

Montanologie (ID) 50    

Biotehnologii Biotehnologii pentru industria 
alimentară 

30    

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 
în agricultură 

50    
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FACULTATEA 
DOMENIUL DE 

LICENȚĂ 

SPECIALIZAREA/ PROGRAMUL 
DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ 

CIFRA DE 
ȘCOLARIZARE 

* ** *** 

Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul și expertiza 
produselor alimentare 

40    

Ingineria produselor 
alimentare 

60    

Ingineria produselor 
alimentare 

50    

Inginerie și 
management în 
agricultură și 
dezvoltare rurală 

Inginerie și management în 
alimentația publică și 
agroturism 

50    

Facultatea de Științe 
Economice 

Administrarea 
afacerilor 

Economia comerțului, 
turismului și serviciilor 

120    

Economia comerțului, 
turismului și serviciilor (ID) 

125    

Administrarea afacerilor (în 
limba engleză - Business 
administration) 

50    

Contabilitate Contabilitate și informatică de 
gestiune 

90    

Contabilitate și informatică de 
gestiune (ID) 

100    

Finanțe Finanțe și bănci 90    

Finanțe și bănci 125    

Management Management 90    

Management 100    

Marketing Marketing 60    

Marketing (ID) 100    

ID – învățământ la distanță 

IFR – învățământ cu frecvență redusă 

* Specializare relevantă pentru domeniile economice specifice 
industriilor culturale și creative 

** Specializare relevantă pentru sprijinirea competitivității industriale 
(cf. cap. 6.4.) 

*** Specializare relevantă pentru sprijinirea altor domenii de interes, 
relevante pentru dezvoltarea municipiului / relevante transversal, 
pentru toate domeniile de activitate (turism, cultură, valorificarea 
patrimoniului, sectorul terțiar în ansamblu) 

Sursa: H.G. nr. 430/2021 - anexa nr. 2 

Conform clasamentului internațional al universităților realizat de către Times Higher Education în 
parteneriat cu publicația științifică Elsevier, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este inclusă la categoria 
instituțiilor învățământ terțiar ocupând pozițiile sub pragul 1201, dintr-un total de 2112 de entități. În 
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schimb, se poate observa că în clasamentele realizate pe domenii, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
ocupă poziții mult mai înaintate, cum ar fi în intervalul 501-600 în domeniul Artelor și Științelor Umaniste, 
sau în  intervalul 601-800 în cel al Științelor Sociale 80. 

Oferta universității se concretizează prin 80 de programe de studii universitare de licență, 58 de programe 
de studii universitare de master, 15 programe de studii universitare de doctorat și o serie de programe 
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. La nivel licență, oferta educațională 
propusă în anul 2021 cuprinde un total de 5819 de locuri, din care 4709 cu frecvență. În plus față de 
acestea, pentru studiile de master se mai regăseau disponibile alte 2203 de locuri cu frecvență și 105 pentru 
învățământ cu distanță. Din perspectiva efectivelor de studenți școlarizați, Universitatea Lucian Blaga din 
Sibiu a școlarizat în perioada 2014-2020 peste 14.000 de persoane anual, dinamica acestora fiind una 
negativă până în 2017, și pozitivă începând cu anul 2018. În ansamblu, în anul 2019, la Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu studiau cu 6% mai puțini studenți decât în anul 2014. Ca top al specializărilor după numărul 
de absolvenți de licență din 2020, ULB a format cei mai mulți specialiști în domeniile Sănătate (192 de 
absolvenți), Drept (184 de absolvenți), Administrarea afacerilor (150 de absolvenți), Științe ale educației 
(122 de absolvenți), Contabilitate (120 de absolvenți) și Management (100 de absolvenți). 

FIGURA 120 - DINAMICA EFECTIVELOR STUDENȚEȘTI, UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU, 2014-
2015 

 

Sursa: Raport de autoevaluare in vederea evaluării instituționale, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu susține că integrarea dimensiunii internaționale în programele de studii 
și de modernizare a programelor de predate este un obiectiv calitativ prioritar, ce a fost atins prin 
dezvoltarea programelor de mobilitate precum programele Erasmus+ și ESAYEP-SEE. Raportul de 
autoevaluare instituțională prezintă peste 20 de proiecte de cooperare Erasmus+ KEY ACTIOIN2 în cadrul 
cărora instituția este fie coordonator, fie participant. Țările cu care Universitatea Lucian Blaga din Sibiu are 
acorduri bilaterale în prezent sunt: Germania, Turcia, Franța, Italia, Polonia, Spania, Austria, Bulgaria, 
Grecia, Anglia, Belgia, Portugalia, Ungaria, Croația, Letonia, Slovenia, Slovacia, Lituania, Elveția, Suedia, 
Danemarca, Olanda, Irlanda, Cipru, Finlanda și Macedonia. 

Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu este o instituție de învățământ militar superior 
integrată în sistemul național de învățământ cu autonomie universitară și cu personalitate juridică, ce 
continuă tradițiile educaționale și instituționale ale primei școli militare de ofițeri din România. Aceasta își 
are baza în educație și cercetare științifică, prin formare inițială și continuă la nivel universitar și 

 

80 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 
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postuniversitar a ofițerilor, oferind programe de studii de licență, masterat și doctorat, în cadrul 
următoarelor facultăți: 

• Facultatea de Management Militar; 

• Facultatea de Științe Militare; 

• Facultatea de Științe Economice și Administrative. 

TABEL 30 - SITUAȚIA PROGRAMELOR ȘI LOCURILOR AFERENTE, ACADEMIA FORȚELOR 
TERESTRE ”NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU, 2020 

CICLUL DE STUDII DOMENIUL DE STUDII NR. MAXIM LOCURI 

Licență 

Științe militare, informații și ordine publică 515 

Contabilitate 50 

Inginerie și management 60 

Științe administrative 50 

Master Științe Militare 300 

Sursa: Raportul Privind Starea Academiei Forțelor Terestre  "Nicolae Bălcescu" din Sibiu în anul 2020 

Integrarea dimensiunii internaționale în programele de studii este susținută conform Raportul Privind 
Starea Academiei Forțelor Terestre  „Nicolae Bălcescu" din Sibiu în anul 2020  prin programul Erasmus+, 
prin Inițiativa Europeană de Schimb a Tinerilor Ofițeri (EMILYO) și prin  alte activități și evenimente 
internaționale. Astfel, în acest moment, academia are semnate acorduri interinstituționale cu 31 de 
instituții din Uniunea Europeană și din afara acesteia. 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu funcționează din anul 1998 ca structură autonomă din cadrul 
Fundației Universitare pentru Integrare Europeană. În momentul actual, Universitatea Româno-Germană 
din Sibiu are în structura sa două facultăți, de Drept și Științe Administrative, și de Științe Economice. În 
schimb, începând cu anul universitar 2020-2021, programele acestei instituții au intrat în lichidare conform 
H.G. nr. 403/2021 81. 

Comparând cei 2 ani universitari, 2015-2016 și 2019-2020, se observă un număr mai ridicat de studenți 
absolvenți și promovați atât la nivelul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu", cât și la nivelul 
Universității  „Lucian Blaga", pe când numărul acestora a scăzut în cazul Universității „Româno-Germană". 

 

81 H.G. nr. 430/2021, anexa nr. 2:  
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20403_2021%20Nomenclator%20progra
me%20licenta%202021-2022.pdf 
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TABEL 31 - SITUAȚIA PROMOVĂRILOR, EXMATRICULĂRILOR ȘI ABSOLVIRILE DIN MEDIUL UNIVERSITAR 
DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2015-2016/2019-2020 

 2015-2016 2019-2020 

Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu 

Promovare  625 922 

Exmatriculare 36 9 

Absolvire  385 410 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Promovare 8302 8676 

Exmatriculare 2266 2136 

Absolvire  3685 3658 

Universitatea "Româno-Germană" din Sibiu 

Promovare 134 14 

Exmatriculare - - 

Absolvire  91 13 

Sursa: Datele furnizate de către UEFISCDI 

În plus, la nivelul municipiului Sibiu, absolvenții de liceu mai pot opta pentru cele 55 de locuri disponibile 
în cadrul extensiei Universității ”Ion Mincu” din București, unde se organizează anual 2 grupe pentru 
specializările Conservare și restaurare de arhitectură, și Urbanism și administrarea teritoriului (specializări 
disponibile la nivelul anului 2021).82 

Conform datelor furnizate de UEFISCDI, instituțiile de învățământ superior din Sibiu atrag studenți din toate 
județele țării, însă se observă, pe lângă diferența cifrei de școlarizare, și o diferență a arealului din care 
aceste instituții atrag majoritatea studenților. Ca atare, pe când Academia Forțelor Terestre ”Nicolae 
Bălcescu” denotă o dispersie geografică uniformă a ponderii județelor de reședință ale studenților, în cazul 
Universității ”Lucian Blaga” este clară concentrarea școlarizării tinerilor din proximitatea municipiului și 
județului Sibiu. Cu alte cuvinte, universitățile din municipiul Sibiu prezintă o atractivitate ridicată pentru 
persoanele ce nu doresc să se deplaseze pe distanțe mari față de localitatea de proveniență, ponderea 
studenților din centrele universitare mari precum București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara fiind redusă în 
acest caz. 

 

82 H.G. nr. 430/2021, anexa nr. 2:  
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20403_2021%20Nomenclator%20progra
me%20licenta%202021-2022.pdf 
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TABEL 32 – BAZINUL DE ATRAGERE A STUDENȚILOR ȘCOLARIZAȚI DIN MEDIUL UNIVERSITAR DIN 
MUNICIPIUL SIBIU, 2019-2020 

TOP 

ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE "NICOLAE 
BĂLCESCU" DIN SIBIU 

TOP 

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN 
SIBIU 

JUDEȚ 
PONDERE DIN TOTAL 

STUDENȚI 
JUDEȚ 

PONDERE DIN TOTAL 
STUDENȚI 

1 Argeș 6.0% 1 Sibiu 47.2% 

2 Suceava 6.0% 2 Vâlcea 15.7% 

3 Prahova 4.5% 3 Alba 6.4% 

4 Bacău 4.1% 4 Brașov 5.3% 

5 Gorj 4.0% 5 Hunedoara 3.6% 

6 Sibiu 3.9% 6 Mureș 3.0% 

7 Dolj 3.8% 7 Harghita 1.8% 

8 Vâlcea 3.8% 8 Olt 1.7% 

9 Buzău 3.7% 9 Argeș 1.7% 

10 Alba 3.6% 10 Bacău 1.0% 

Sursa: Prelucrare proprie după datele furnizate de către UEFISCDI 

 

7.2. SĂNĂTATE 

Prioritățile din domeniul sănătății sunt stabilite prin Strategia Națională de Sănătate 2014-2020. Prin 
acțiunile coordonate de Strategie se dorește reducerea inegalităților existente în sănătate, optimizarea 
utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescută folosind medicina bazată 
pe dovezi și îmbunătățirea capacității administrative și a calității managementului la toate nivelurile.  

Domeniile de sănătate prioritare din Strategia Națională de Sănătate sunt: sănătatea femeii și copilului, 
reducerea incidenței bolilor netransmisibile majore (cardiovasculare, cancer, diabet, boli endocrine, boli 
dentare etc.), reducerea incidenței bolilor transmisibile (care pot fi prevenite prin vaccinare, tuberculoza, 
hepatita, HIV/SIDA, boli cu transmitere sexuală), măsuri de sprijinire a sănătății mintale a populației, 
combaterea bolilor rare, creșterea securității transfuzionale, reducerea gradului de infecții nosocomiale. 

În ceea ce privește analiza domeniului sănătății, aceasta are la bază secțiunea dedicată demografiei. 
Concluziile formulate atrag atenția asupra unei populații în declin demografic, în proces de îmbătrânire și 
o rată a natalității care nu asigură un raport de înlocuire a populației. În cele ce urmează vor fi analizați  
indicatorii specifici asociați palierului de sănătate, ținându-se cont de faptul că există o înlănțuire și 
cauzalitate foarte complexă între starea generală de sănătate a populației, nivelul de educație, mediul 
economic, social, investițiile și intervențiile făcute de autoritățile centrale și locale. 
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Determinanții principali ai stării de sănătate sunt considerați a fi factorii socio-economici (sărăcia, nivelul 
investițiilor publice în măsuri de prevenire a bolilor), factorii de mediu și ocupaționali (incidența bolilor 
profesionale), factorii comportamentali individuali (fumatul, consumul de alcool, obiceiuri alimentare sau 
dieta, activitatea fizică, hipertensiunea arterială).   

Speranța de viață la naștere este, potrivit INS, unul dintre indicatorii ce analizează gradul de dezvoltare la 
care a ajuns o societate. Motivul pentru care alegem să analizăm indicatorul în secțiunea dedicată sănătății 
pornește de la premisa că orice creștere a speranței de viață este condiționată de îmbunătățirea stării de 
sănătate a populației, a alimentației, a nivelului de educație sanitară. De aceea, reușita politicilor de 
sănătate se măsoară și prin creșterea speranței de viață a populației.   

În România, speranța de viață, în anul 2018, este de 71,7 ani pentru bărbați și de 79,2 pentru femei – cu o 
medie de 75,3 ani, în creștere constantă față de anii precedenți. În 1990 speranța de viață era de 66,6 ani 
pentru bărbați și de 73,1 pentru femei. Totuși, indicatorul rămâne inferior mediei UE 28, unde în anul 2018 
un bărbat trăiește în medie 78,2 ani și o femeie 83,7, cu o medie de 81 de ani. Deci în medie, un cetățean 
român trăiește cu aprox. 5-6 ani mai puțin decât alți europeni. 

La nivel local, durata medie a vieții în județul Sibiu a crescut constant în perioada 2014-2019 per total. În 
intervalul de timp 2010-2019, speranța de viață a ambelor sexe a crescut cu 2,34 ani de la 74,68 în 2010 la 
77,02 în 2019. La nivel național, județul Sibiu se situează pe poziția 5 la speranța de viață. Speranța medie 
la viață la bărbați a crescut cu 2,47, iar la femei a crescut cu 2,17 în intervalul 2010-2019. Se observă o 
diferență între durata medie a vieții între femei și bărbați de aproximativ 6 ani în anul 2019, valoare ce s-a 
păstrat relativ constantă în ultima decadă. În general, diferența între sexe este relativ ridicată în special 
datorită factorilor ce țin de sănătate, acces la servicii medicale, dar și factori sociali (alimentație, consumul 
de alcool și tutun, activități sportive etc.).  

TABEL 33 – SITUAȚIA SPERANȚEI LA VIAȚĂ ÎN JUDEȚUL SIBIU, 2014-2019  

ANUL TOTAL MASCULIN FEMININ 

2014 76,07 72,61 79,53 

2015 76,18 72,69 79,65 

2016 76,20 72,88 79,54 

2017 76,58 73,22 79,89 

2018 76,58 73,30 80,53 

2019 77,02 73,64 80,40 

Sursa: Raport DSP Sibiu, 2020 

Conform Raportului Național Privind Starea de Sănătate a Populației 2019 83, morbiditatea – incidența și 
prevalența reprezintă indicatorii principali prin care este evaluată starea de sănătate a populației. Astfel, 
datele disponibile la nivel de județ prezintă următoarele aspecte principale pentru Sibiu: 

• Este printre județele cu cele mai mici rate ale mortalității brute (10,0‰) și standardizate (7‰); 

• Este printre județele cu rată mică a mortalității prin bolile aparatului circulator (504,6‰00); 

 

83 https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2020/12/Raport-Starea-de-Sanatate-2019.pdf 
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• Este printre județele cu un număr ridicat al cazurilor de boli ischemice ale inimii (9.142,9 0/0000 

locuitori), totodată este printre județele cu rate mici ale morbidității spitalizate cu boli ischemice 
(62,3 0/0000); 

• Este printre județele cu rată mică a mortalități prin boli cerebro-vasculare (87,4 0/0000); 

• Este printre județele cu rate mari ale morbidității spitalizate a cazurilor cu cancer (1.628,80/0000), 
de asemenea se remarcă creșteri ale ratei morbidității spitalizate în județul Sibiu cu 296,8 de la 
1,3860/0000 în 2018 la 1.682,80/0000 locuitori în 2019; 

• Este printre județele cu ratele cele mai mari ale morbidității spitalizate în ceea ce privește cancerul 
de sân la femei (269,10/0000), peste valoarea națională; 

• Este printre județele cu creșteri ale ratei morbidității spitalizate referitor la cancerul la prostată cu 
53,2 de la 78,50/0000 în 2018 la 131,70/0000 bărbați în 2019; 

• Este printre județele cu cele mai mari creșteri privind ratele morbidității spitalizate prin cancer 
colorectal de la 126,30/0000 în 2018 la 227,10/0000 în 2019; 

• Este printre județele cu rate mici ale prevalenței cazurilor de cancer pulmonar (33,40/0000 locuitori), 
totodată se observă o creștere de la 126,30/0000 în 2018 la 1560/0000 locuitori în 2019. 

În ceea ce privește morbiditatea la nivelul județului Sibiu în mediul urban, conform Direcției de Sănătate 
Publică Sibiu, se observă că cele mai multe cazuri (peste 80 de cazuri) sunt de varicelă, hepatită virală, 
gripă, boală diareică acută, angina cu streptococi. De asemenea, gripa și hepatita virală sunt bolile cu cele 
mai multe cazuri noi apărute în 2020. Bolile cu cele mai mari descreșteri ale numărului de cazuri în perioada 
2014-2020 sunt angina cu streptococi, boala diareică acută, erizipel, salmoneloze, scarlatină și varicelă.  

FIGURA 121 – MORBIDITATEA LA NIVELUL MEDIULUI URBAN DIN JUDEȚUL SIBIU, 2014-2020 

 

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Sibiu 

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Sibiu, bolile cele mai frecvente manifestate (peste 100 de cazuri în 
anul 2020) în cadrul populației municipiului Sibiu sunt prezentate în figura de mai jos. O parte dintre bolile 
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identificate reprezintă o cauză a factorilor sociali, cum ar fi riscul de excluziune socială, indicatori de 
apartenență la comunități dezavantajate etc. Se observă totodată că bolile ce au înregistrat cea mai mare 
creștere după ponderea incidenței în anul 2020 sunt tulburările mentale și de comportament, diabetul 
zaharat, boli hipertensive și cardiopatie ischemică. Aceste afecțiuni au devenit comune în ultimele decade 
în orașele dezvoltate la nivel global, care vin cu noi necesități referitoare la serviciile medicale (consiliere 
psihologică, medicină preventivă) și de abordări cu privire la intervenții indirecte (ex. campanii de 
informare).  

FIGURA 122 – MORBIDITATEA LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIBIU, 2014-2020 

 

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Sibiu 

În ceea ce privește rata mortalității specifice, pe primele 5 grupe de cauze medicale de moarte, în anul 
2019, a fost bolile aparatului circulator respectiv 504,60 0/0000 urmată, la distanță, de rata mortalității 
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specifice prin tumori (199,50 0/0000). Pe poziția 3 se situează rata mortalității specifice prin boli ale 
aparatului respirator (107,50 0/0000) urmată, pe poziția 4 de rata mortalității specifice prin accidente (40,80 
0/0000). Pe ultima poziție este situată rata mortalității specifice prin boli ale aparatului digestiv (51,70 0/0000).  

Referitor la anii de viață pierduți prin deces prematur, în anul 2019, se observă păstrarea ierarhiei cauzelor 
principale medicale de moarte. Astfel pe primul loc se situează bolile aparatului circulator, urmate de 
tumori, bolile aparatului respirator, accidente și bolile aparatului digestiv. 

TABEL 34 – SITUAȚIA RATEI MORTALITĂȚII SPECIFICE PE PRINCIPALELE 5 GRUPE DE CAUZE MEDICALE DE 
MOARTE, JUDEȚUL SIBIU, 2019 

PRINCIPALELE 5 GRUPE DE 
CAUZE MEDICALE DE 

MOARTE 

RATA MORTALITĂȚII SPECIFICE PE 
PRIMELE 5 GRUPE DE CAUZE MEDICALE 

DE MOARTE (LA 100.000 LOCUITORI) 

ANI DE VIAȚĂ PIERDUȚI PRIN 
DECES PREMATUR 

Bolile aparatului circulator  
504.60 16.823,22 

Tumori  199.50 13.035,26 

Bolile aparatului respirator  107.50 6.012,86 

Accidente  40.80 5.969,60 

Bolile aparatului digestiv  51.70 3.821,32 

Sursa: Raport DSP Sibiu, 2020 

 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 

Conform OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, competențele autorităților locale în 
domeniul sănătății 84 sunt: 

• De a angaja asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari, salariul acestora fiind suportat din 
bugetul local; 

• De a angaja personal medical școlar (medici, stomatologi și asistenți medicali), salariul acestora 
fiind suportat din bugetul local; 

• De a asigura managementul asistenței medicale prin structuri cu atribuții specifice în acest 
domeniu, mai precis: evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare 
publice cu paturi și alte structuri, controlul de fond al unităților sanitare, soluționarea legală a 
petițiilor cu privire la asistența medicală; 

• De a aproba propunerile privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul lor de 
competență, cu avizul Ministerului Sănătății; 

• De a controla modul de utilizare de către spitale a fondurilor alocate. 

 

84 OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale 
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La nivelul municipiului Sibiu, majoritatea pacienților se tratează în unitățile sanitare din cadrul județului, 
iar ceilalți aleg să se trateze în centrele urbane mai mari din România. Pacienții cu venituri ridicate aleg 
furnizori de servicii medicale din afara țării, mai ales în cazul unor intervenții chirurgicale.  

În anul 2020, la nivelul municipiului Sibiu funcționau unități sanitare atât în regim public, cât și privat. Este 
important de menționat că asupra unităților sanitare, municipalitatea are puteri de reglementare limitate 
și puține posibilități de intervenție. 

TABEL 35 - UNITĂȚILE SANITARE ȘI DOTĂRILE AFERENTE DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2020 

UNITATE 
SANITARĂ 

CAPACITATE ECHIPAMENT SECȚII 

Spitalul Clinic 
Județean de 
Urgență Sibiu 

1054 paturi spitalizare 
continuă; 

50 paturi spitalizare de zi 

tomografie computerizată  - 2 aparate 
TC, 1 aparat Gamma, 1 aparat RMN, 1 
aparat Angiografie digitala (DSA), 1 
Mamograf 

3785 secții 

Spitalul Clinic de 
Psihiatrie "Dr. Gh. 
Preda" Sibiu 

453 paturi spitalizare continua - 2386 secții 

Spitalul Clinic de 
Pediatrie Sibiu 

185 paturi spitalizare continuă; 

15 paturi spitalizare de zi 

tomografie computerizată  - 1 aparat 
TC, 1aparat RMN, 1 aparat 
Angiografie digitala (DSA) 

1087 secții 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 
Sibiu 

170 paturi spitalizare continuă; 

6 paturi spitalizare de zi 

- 788 secții 

Clinica Polisano 
Sibiu 

183 paturi spitalizare continuă; 

12 paturi spitalizare de zi 

tomografie computerizată  -1 aparat 
TC, 1 aparat Gamma, 1 aparat RMN, 1 
aparat Angiografie digitala (DSA),1 
aparat pentru mărunțirea calculilor 
renali – litotritor (aparate LSI), 1 
aparat pentru terapie cu radiații 
(aparate RAD),1 Mamograf 

2 centre cu 21, 
respectiv 23 secții89 

Clinica Newmedics 
Sibiu 

8 paturi spitalizare continuă; 

22 paturi spitalizare de zi 

- - 

Centrul de Îngrijire 
Paliativă Hospice-
Asoc.Dr.Carl Wolff 

24 paturi spitalizare continuă; 

 

- - 

 

85 https://scjus.ro/structura/sectii/ 
86 http://www.medicina-psihiatrie.ro/sectii/ 
87 https://www.pediatriesibiu.ro/ 
88 http://spital-tbc.ro/structura-spitalului/ 
89 https://www.clinicapolisano.ro/policlinica/clinica-polisano-constitutiei-sibiu/ 
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SC MISAN MED SRL 8 paturi spitalizare continuă; 

6 paturi spitalizare de zi 

- 39 secții90 

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Sibiu 

La nivelul municipiului Sibiu, în cadrul spitalelor și clinicilor prezente în teritoriu se regăsește o gamă variată 
de servicii medicale. Serviciile medicale ce deservesc locuitorii municipiului, dar și ai județului, sunt 
următoarele: cardiologie, hemodializă, alergologie, endocrinologie, diabet, nutriție și boli metabolice, 
laborator clinic de anatomie patologică, boli infecțioase, dermato-venerologie, gastroenterologie, 
neonatologie, obstetrică ginecologie, medicină internă, oftalmologie, oncologie, ORL, urologie, 
hematologie, serviciul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, medicina de familie, nefrologie, 
ortodonție, stomatologie, fizioterapie, homeopatie. Este important de remarcat secția de pneumologie 
care se regăsește în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie, dar și în cadrul clinicilor private. De asemenea, 
se observă diversitate în cadrul serviciilor de chirurgie, astfel că există servicii de chirurgie, chirurgie plastică 
și microchirurgie reconstructivă, chirurgie toracică, neurochirurgie, chirurgie pediatrică și chirurgie 
vasculară.  

Se remarcă, totodată, o serie de servicii medicale dedicate copiilor, ceea ce reprezintă un potențial puternic 
de dezvoltare în viitor, în special datorită prezenței Spitalului Clinic de Pediatrie, dar și clinicilor private. 
Printre acestea se numeră: secția clinică prematuri, psihiatrie pediatrică, neurologie pediatrică, recuperare, 
medicină fizică și balneologie copii, recuperare neuro-psiho-motorie copii, ortopedie pediatrică, cercetare 
în bolile neurologice la copii, chirurgie pediatrică, pneumologie copii. 

În principiu, la nivelul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu se regăsesc următoarele servicii 
de psihiatrie: psihiatrie adulți, psihiatrie pediatrică, neurologie pediatrică, recuperare, medicină fizică și 
balneologie copii, recuperare neuro-psiho-motorie copii. La nivelul unităților sanitare din municipiu se 
regăsesc servicii medicale din aceeași categorie, precum: neurologie, psihologia clinica, boli neurologice.  

Este important de menționat inclusiv faptul că municipiul Sibiu se remarcă la nivel regional prin calitatea 
serviciilor medicale de ortopedie axate pe ramura de traumatologie. 

Sistemul de sănătate publică, pe lângă spitale, prezintă și dotări cu rol de deservire locală cum ar fi 
cabinetele medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete de specialitate, farmacii etc. În anul 2011 
a avut loc un proces accentuat de privatizare a cabinetelor medicale de familie, a celor de specialitate, a 
farmaciilor și a cabinetelor stomatologice, astfel încât, în anul 2020, majoritatea populației județului era 
deservită de infrastructură privată. Acest fapt limitează responsabilitatea și capacitatea de intervenție a 
administrației publice în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale oferite. De asemenea, o serie de 
dotări precum ambulatoriile de specialitate, centrele de diagnostic și tratament cu paturi de spital, centrele 
medicale de specialitate cu paturi de spital precum și centrele de dializa aparțin mediului privat. Iar 
dispensarele medicale, centrele de sănătate mintală, cabinetele medicale școlare și cele studențești, 
punctele farmaceutice sau centrele de transfuzie sunt dotări cu caracter predominant public. Se observă o 
creștere a numărului unităților sanitare în proprietate privată. În ultimii 6 ani creșteri semnificative (între 
2 și 16 noi dotări) au avut loc în rândul policlinicilor, cabinetelor medicale de medicină generală, cabinetelor 
medicale școlare, cabinetelor medicale de familie, cabinetelor stomatologice, cabinete medicale de 
specialitate, laboratoare medicale și laboratoare de tehnică dentară. 

În ceea ce privește sistemul public de sănătate de proximitate, se observă o nevoie importantă în rândul 
cetățenilor de a crește gradul de accesibilitate a serviciilor asigurate de unități sanitare precum cabinete 

 

90 https://misanmed.ro/ 
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medicale de familie și cabinete de medicină generală. Astfel, conform chestionarului aplicat cetățenilor 
municipiului Sibiu, 45,2% dintre respondenți consideră accesul la un cabinet medical ca fiind facil, iar 
19,27% dintre aceștia consideră accesul ca fiind dificil sau consideră că nu există acces la un cabinet 
medical. Zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsite de acces sunt: zona Căii Șurii Mici, Broscărie & Zona 
Industrială Est, Zona Arhitecților, Viile Sibiului, Poplăcii și Tilișca. Din punct de vedere al farmaciilor, zonele 
cu cel mai dificil de accesat sau fără acces sunt zona Căii Șurii Mici și Viile Sibiului.  

În ceea ce privește accesibilitate la serviciile de sănătate, conform respondenților se poate observa faptul 
că locuitorii cartierelor Centru (4,26 – locul 3), Gară (4,39 – locul 2), General Vasile Milea & Hipodrom I 
(4,06 – locul 3), Hipodrom II (4,09 locul 2), Hipodrom III (3,89 – locul 3), Lupeni (4,11 – locul 2), Trei Stejari 
(4,41 – locul 2) consideră accesul la serviciile de sănătate principalul avantaj al zonei în care locuiesc. La 
capătul opus se regăsesc cartiere precum zona Căii Șurii Mici (2,85 – locul 11), Veteranilor (3,70 – locul 9), 
Valea Aurie (3,30 – locul 9), Turnișor (3,11 – locul 10), Tilișca (3,15 - locul 11), Marmelada (3,09 – locul 11).  

FIGURA 123 - UNITĂȚI SANITARE DIN MUNICIPIUL SIBIU, DUPĂ FORME DE PROPRIETATE, 2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

În ceea ce privește numărul de paturi din spitalele, conform Legii nr. 351 referitoare la rețeaua de localități, 
un municipiu ar trebui să aibă 10 paturi la 1.000 de locuitori. Valoare pe care municipiul Sibiu o depășește 
cu aproximativ 4 paturi. De asemenea, se observă o tendință ascendentă atât în cazul unităților sanitare 
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particulare, cât și private în intervalul de timp 2014-2019. În anul 2019 existau 2.475 paturi în total în 
unitățile medicale. Conform bazei de date INS Tempo, în același an în municipiul Sibiu erau asigurate 14,66 
paturi la 1.000 de locuitori în unitățile sanitare. Per total se poate observa o creștere a numărului de paturi 
la 1.000 de persoane în ultimii 6 ani la nivelul celor patru unități teritoriale de analiză. De asemenea, 
municipiul Sibiu s-a situat constant deasupra mediei județene, regionale și naționale, fiind mai bine 
deservit, cu mai mult de 2 paturi la 1.000 de locuitori. 

FIGURA 124 – NUMĂR DE PATURI ÎN SPITALE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

FIGURA 125 – NUMĂR DE PATURI ÎN SPITALE PE 1.000 DE LOCUITORI ÎN MUNICIPIUL SIBIU, JUDEȚ, 
REGIUNE, ȚARĂ, 2014-2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 
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anumite aspecte. În general se observă faptul că gradul de mulțumire față de infrastructura privată de 
sănătate (peste 50% dintre respondenți) este mai mare în comparație cu infrastructura publică de sănătate 
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(sub 50% dintre respondenți), pe toate cele 5 paliere de analiză: calitatea serviciilor și dotărilor publice de 
sănătate oferite de Spitalul de Pediatrie, oferta serviciilor publice de sănătate oferite de Spitalul de 
Pediatrie, calitatea serviciilor și dotărilor publice de sănătate oferite de Spitalul Județean, oferta serviciilor 
publice de sănătate oferite de Spitalul Județean, existența cadrelor medicale specializate în cadrul dotărilor 
publice. 

Cele mai apreciate componente ale sistemului de sănătate sunt calitatea serviciilor și dotărilor private de 
sănătate (72,7% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți), oferta serviciilor private de 
sănătate (72,5% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți) și existența cadrelor medicale 
specializate în cadrul dotărilor private (71,4% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți).   

Gradul cel mai scăzut de mulțumire este manifestat față de calitatea serviciilor și dotărilor publice de 
sănătate oferite de Spitalul Județean (36,6% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte 
nemulțumiți) și oferta serviciilor publice de sănătate oferite de Spitalul Județean (39,7% dintre respondenți 
se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți). 

 

PERSONALUL MEDICAL 

La nivelul anului 2019 existau în municipiul Sibiu 2.531 (57% din total) de cadre medico-sanitare în sistemul 
public, respectiv 1.891 (43% din total) cadre în sistemul privat. Din totalul acestora, categoria cu cele mai 
multe cadre este cea a personalului sanitar mediu (57% din total), urmată de cea a medicilor (37% din 
total).  

Se poate observa faptul că numărul personalului a crescut cu 20,45% în intervalul 2014-2019, cea mai mare 
creștere fiind înregistrată în mediul privat (62%). Procesul de privatizare a serviciilor de sănătate, care a 
început în anul 2011, a generat un transfer de medici de familie, stomatologi și personal sanitar mediu din 
domeniul public către domeniul privat. În privința medicilor nu au fost sesizate schimbări structurale 
majore între cele două medii deoarece dotările publice s-au menținut. Totuși, a fost constatată o creștere 
semnificativă a majorității categoriilor de personal medico-sanitar din mediul privat (cu excepția medicilor 
de familie), corelată cu creșterea antreprenoriatului în domeniul medical. 

FIGURA 126 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE CADRE SANITARE DIN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE ÎN 
MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 
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FIGURA 127 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE CADRE SANITARE DIN SISTEMUL PRIVAT DE SĂNĂTATE ÎN 
MUNICIPIUL SIBIU, 2014-2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

În ceea ce privește numărul de persoane ce revin unui medic de familie, se poate observa că această 
valoare era la nivelul municipiului Sibiu de 1.103 în anul 2019. Conform Ministerului Sănătății, numărul de 
persoane ce revin unui medic nu ar trebui să depășească valoare de 3.000 de persoane. Atât municipiul 
Sibiu, cât și județul se remarcă în mod pozitiv prin încadrarea în limita impusă, prezintând valori cu 
aproximativ 1.000, respectiv 1.500 mai scăzute. De asemenea, este important de remarcat faptul că la 
nivelul municipiului, în intervalul 2014-2019, numărul de locuitori ce revin unui medic de familie a scăzut 
cu -5%.  

Provocările referitoare la accesul populației la serviciile medicale sunt cu atât mai mari în contextul 
pandemiei de COVID-19, astfel că locuitorii municipiului au avut parte de acces îngreunat. 
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FIGURA 128 – NUMĂR MEDIU DE LOCUITORI DIN MUNICIPIUL SIBIU, JUDEȚ, REGIUNE, ȚARĂ CE REVINE 
UNUI MEDIC DE FAMILIE, 2014-2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

EVENIMENTE DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 
DE COVID-19 

În contextul pandemiei, se poate observa în cazul administrației municipiului Sibiu că au fost luate măsuri 
de informare și susținere a sănătății locuitorilor în această perioadă (programe de consiliere psihologică, 
programe de informare asupra COVID-19, programe de promovare a sănătății publice prin alimentație și 
sport etc.).  

La nivelul anului 2020, a fost propus un număr mai ridicat de campanii de-a lungul anului în comparație cu 
2019, precum și o varietate mai mare a tipurilor de campanii. Acestea au constat în ore de educație pentru 
sănătate în unități de învățământ, editare și distribuire de materiale informative și promoționale, acțiuni 
de informare educare și comunicare, simpozioane, ședințe, prezentări și lansări. O altă activitate 
importantă în anul 2020 a fost cea generată de situația epidemiologică, ce s-a concentrat pe măsuri online 
de transmitere a informațiilor referitoare la protecția sănătății.  

De asemenea, în municipiul Sibiu și județul Sibiu au fost realizate următoarele programe referitoare la 
sănătate: 

• Evenimente OMS - 2 (1. Sănătatea Orală – martie; 2. Siguranța pacientului – „Sănătatea și siguranța 
noastră, responsabilitatea tuturor! – iulie);  

• Evenimente Europene - 2 (3. Sănătatea Mintală – ianuarie; 4. Sănătatea Reproducerii – februarie);  

• Evenimente Naționale - 6 (5. Luna Națională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool – 
iunie; 6. Protecția mediului – „Protejează-ți sănătatea prin utilizarea optimă a produselor de 
protecție a plantelor - pesticide agricole” – august; 7. Luna Națională a Informării despre Efectele 
Activității Fizice – septembrie; 8. Luna Națională a Informării despre Efectele Nutriției / Alimentației 
– octombrie; 9. „Ziua Națională fără Tutun” – 20 noiembrie; 10. Luna Națională a Informării despre 
Bolile Transmisibile: Tuberculoza, HIV, Hepatita – decembrie);  

• Evenimente Locale - 3 (11. Campanie de informare și prevenire a problemelor de sănătate legate 
de gripă și virozele respiratorii (ian-feb); 12. Acțiuni integrate de informare și prevenire, în 
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contextul pandemiei de COVID-19 (iulie-decembrie); 13. Prevenirea efectelor caniculei și a acțiunii 
acesteia asupra organismului – august) 91. 

 

7.3. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE DIN MUNICIPIUL SIBIU 

Furnizori publici de servicii sociale  

Conform actualei Strategii Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în județul Sibiu, serviciile sociale de 
la nivelul județului și al municipiului Sibiu reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru 
a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii 
situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale 
și creșterii calității vieții92. 

Principalii furnizor publici de servicii sociale în municipiul Sibiu sunt Direcția de Asistență Socială Sibiu (DAS 
Sibiu) și Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sibiu (DGASPC Sibiu). 

Direcția de Asistență Socială Sibiu (DAS) este structura specializată, în subordinea Consiliului Local al 
municipiului Sibiu, pentru administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor de 
asistență socială în vederea asigurării aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități si altor persoane sau grupuri afectate de probleme sociale 
și care au domiciliu pe raza municipiului Sibiu. În anul 2020, obiectivele principale ale DAS Sibiu au vizat 
prevenirea situațiilor de risc pentru toate categoriile de beneficiari, eficientizarea administrării și acordării 
beneficiilor de asistență socială (inclusiv prin adaptarea la nevoile persoanelor marginalizate social), 
creșterea calității activităților direcției, precum și implementarea unui sistem de monitorizare și control.  

În subordinea Direcției de Asistenta Socială funcționează ca unități fără personalitate juridică următoarele 
servicii sociale: 

• Centrul de servicii comunitar: 

o Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu; 

o Centrul de Asistență Medicală Comunitară; 

o Clubul de zi pentru persoane vârstnice; 

• Centrul "Caleidoscop" - pentru copii cu autism; 

• Centrul "Adăpostul de noapte" - pentru persoane fără adăpost domiciliu sau reședință; 

• Căminul pentru persoane vârstnice; 

• Cantina Municipiului Sibiu. 

Lista centrelor sociale administrate de DAS Sibiu este prezentată în continuare: 

 

91 Raportul DSP, 2020 
92 http://www.dasib.ro/documente/Strategia2013-2017-2022.pdf 
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TABEL 36 – CENTRELE SOCIALE DIN MUNICIPIUL SIBIU AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DAS, 2021 

NUME CENTRU CAPACITATE 

GRAD DE 
OCUPARE, 

LA 
31.04.2021 

Cantina municipiului Sibiu 200 persoane 188 

Centrul adăpost de noapte 28 locuri   26 

Căminul pentru persoane vârstnice 90 persoane 78 

Centrul de servicii comunitare 

Servicii de îngrijire și asistență la domiciliu 

12 persoane/zi 28/lună 

Centrul de servicii comunitare 

Centrul de Asistență Medicală Comunitară 

 2280 
beneficiari 
în 2020 

Centrul de servicii comunitare 

Centrul de Asistență Medicală Comunitară 

Asistente medicale comunitare 

  3091 de 
vizite în 
2020 

Centrul de servicii comunitare 

Centrul de Asistență Medicală Comunitară 

Mediatoare sanitare 

 3209 vizite 
în 2020 

Centrul de servicii comunitare 

Clubul de zi nr.1 și nr.2 pentru persoane vârstnice 

 74 de 
beneficiari 
în 2020 

Sursa: DAS Sibiu 

Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sibiu (DGASPC) funcționează ca instituție 
publică, de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Sibiu asigură 
aplicarea politicilor sociale la nivel județean, în domeniul protecției copilului, familiei, peroanelor singure, 
persoanelor cu handicap, precum si oricăror persoane aflate în nevoie. DGASPC face parte din sistemul 
județean de servicii sociale care cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale funcționale la nivelul 
județului, asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditați, publici și privați, prin care autoritățile publice 
locale împreună cu societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor 
temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților93. 

Conform raportului de activitate 94  al instituției, la nivelul anului 2020 DGASPC are responsabilitatea 
dezvoltării și diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul 

 

93 http://www.dasib.ro/documente/Strategia2013-2017-2022.pdf, p.3 
94 http://www.dasib.ro/documente/rapoarte/Raport%20activitate%20DGASPC%202020.pdf 
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prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reînșirați în mediul propriu de viață 
familial și comunitar. 

TABEL 37 – CENTRELE SOCIALE DIN MUN. SIBIU AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DGASPC, 2021 

NUME CENTRU CAPACITATE 

GRAD DE 
OCUPARE, 

LA 
31.04.2021 

Centrul de plasament ”Gulliver” 50 locuri 44 

Complex de servicii ”Prichindelul ” - Centrul de Plasament pentru Copilul cu 
Dizabilități (CPCD) Prichindelul 

20 locuri pentru 
CPCD   

19 

Complex de servicii ”Prichindelul ” - Centrul maternal  6 locuri cupluri 
mamă - 
copii/copii 

9 

Complex de servicii ”Prichindelul ” - Centrul de Primire în Regim de Urgență 17 locuri 13 

Complex de servicii ”Prichindelul ” - Centrul de consiliere și suport pentru 
victimele infracțiunilor 

* Centrul este 
înființat prin 
HCJ Sibiu, în 
21.02.2021, la 
această dată nu 
funcționează 

 - 

Complexul de Servicii pentru Copilul cu Dizabilități ”Speranța” compus din:  

a. CTF-urile:                           

- Casa de tip Familial ”Andrei”,                                 - Casa de Tip Familial 
”Alexandra”                                           - Casa de Tip Familial ”Adriana”                                
Casa de Tip Familial ”Răzvan”,   

b. Centrul de Zi de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități  

Capacitate CTF 
uri 40 loc:           

- 10 beneficiari                     

- 10 beneficiari                     
- 10 beneficiari                    
- 10 beneficiari                                                                                                                                                                                  

Capacitate 
centru de zi de 
recuperare 100 
locuri: 40 
beneficiari 
pentru copiii din 
CTF-uri și 60 de 
copii din 
comunitate 

Grad de 
ocupare 
pentru 
CTF: 36 

Grad de 
ocupare 
ptr. Czi: 
32+48=80 

Sursa: DGASPC Sibiu 

DGASCP Sibiu mai are in administrare si alte centre sociale, pe raza județului Sibiu, după cum urmează: 

• 11 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap. Cele 11 centre sunt de tipul: 

o 3 centre tip CIA (centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități); 

o 5 centre de tip CAbR (centre de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilități); 
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o 2 centre de tip CRRN (centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică); 

o 1 centru de tip CRRPH (centru de recuperare și reabilitare persoane cu handicap). 

Dintre acestea, 3 se află situate în localități din Zona Urbana Funcționala (ZUF) Sibiu, acestea fiind: 

• Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie; 

• Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu; 

• Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Tălmaciu. 

 

Parteneriate cu furnizori privați de servicii sociale 

Direcția de Asistență Socială (DAS) Sibiu colaborează cu instituții publice și cu organizații private din 
domeniul asistenței sociale, de pe raza municipiului Sibiu, pentru buna implementare a Strategiei de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Sibiu.  

În anul 2020, DAS Sibiu a contat pe sprijinul unor parteneri privați care au contribuit la furnizarea de servicii 
sociale pentru beneficiarii din municipiul Sibiu: 

• 10 asociații cu activitate pentru familii cu copii: 

o Asociația Umanitara Alexandra Nanu (AUAN); 

o Asociația Filantropică „Sfântul  Nicolae” Sibiu   ; 

o Asociația "Soborul Sfinților Arhangheli Mihail Și Gavriil"; 

o Asociația Româno-Americană Pentru Promovarea Asistenței Medicale Și Serviciilor Umane 
– ARAPAMESU; 

o Asociația Somaro – Magazinul Social; 

o Asociația Rut; 

o Parohia Evanghelică C.A. Sibiu – Centrul de Zi „Casa Deschisă“; 

o Respect Club S.R.L. – Centrul Aria Si Cabinet Individual De Psihologie – Campean Ioana 
Maria; 

o Asociația Papageno Hermannstadt; 

o Asociația Creștin Ortodoxa Romana „Acord” Sibiu; 

• 6 asociații cu activitate pentru vârstnici: 

o Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj; 

o Asociația  „Dr. Carl Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania – Cămin persoane 
vârstnice; 

o Fundația Sozialstation Metzingen Sibiu; 

o Asociația Filantropică Olivia; 

o Fundația Principesa Margareta a României; 

o asociația Forumul Solidarității Sociale A Pensionarilor; 
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• 5 asociații cu activitate pentru persoane cu dizabilități (copii si adulți): 

o Fundația Un Copil, O Speranță; 

o Asociația “D.R.E.A.M” Sibiu; 

o Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu – Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie 
de Tip Ambulatoriu; 

o Asociația Nevăzătorilor Din Romania – Filiala Județeana Sibiu; 

o Asociația Diakoniewerk Internațional  - Centrul Ocupațional; 

• 1 asociație cu activitate pentru victimele violentei - Asociația Femeilor Din Sibiu; 

• 2 asociații cu activitate pentru persoane bolnave de cancer sau in faza terminala: 

o Asociația “Onkos” – Sibiu; 

o Asociația  „Dr. Carl Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania – Centrul De Îngrijire 
Paliativa Hospice Sibiu. 

Pe parcursul anului 2020, DGASPC a continuat furnizarea serviciilor sociale și în sistem de parteneriat public 
– public si public – privat. Astfel, la sfârșitul anului 2020, DGASPC Sibiu avea în vigoare parteneriate cu 79 
de entități publice sau private, la nivelul județului. 

Dintre aceste acorduri, 15 reprezentau parteneriate sau protocoale de colaborare cu furnizori privați de 
servicii sociale din municipiul Sibiu. 

TABEL 38 – FURNIZORI PRIVAȚI DE SERVICII SOCIALE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN PARTENERIAT CU 
DGASPC, ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2020 

NR. CRT. NUME ORGANIZAȚIE 

1 ASOCIAȚIA DE POVESTE 

2 ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ILLE ET VILAINE SIBIU 

3 ASOCIAȚIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA – FILIALA SIBIU 

4 ASOCIAȚIA PAPAGENO HERMANNSTANDT 

5 ASOCIAȚIA SF NICOLAE VALEA AURIE SIBIU 

6 ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR ROMANIA - CISNADIE 

7 ASOCIAȚIA STUDENTILOR IN PSIHOLOGIE SIBIU 

8 ASOCIAȚIA VEDEM ÎMPREUNA 

9 FUNDAȚIA ROMANIAN PROSPECTS 

10 ASOCIAȚIA CARL WOLFF SIBIU 

11 ASOCIAȚIA RANGERS SIBIU 

12 ASOCIAȚIA FILANTROPIA SF NICOALE TURNISOR I - SIBIU 

13 ASOCIAȚIEI DREAM 
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NR. CRT. NUME ORGANIZAȚIE 

14 ASOCIAȚIA DIAKONIEWERK INTERNAȚIONAL 

15 FUNDAȚIA UN COPIL, O SPERANȚĂ SIBIU 

Sursa: DGASPC Sibiu 

Dintre cele 79 de parteneriate menționate, 7 reprezintă parteneriate prin care Consiliul Județean Sibiu, 
prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, asigură cofinanțarea furnizării unor 
servicii care funcționează conform convențiilor de parteneriat, aprobate prin hotărâre a Consiliului 
Județean Sibiu. 3 dintre acestea sunt încheiate cu organizații care furnizează servicii sociale pe raza 
municipiului Sibiu: 

• Asociația Dream - activitate sprijinită în cadrul parteneriatului: Centrul de Zi pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Psihic “Gabriela” Sibiu înființat prin Grant Phare 2004/016-772.04.02.01.704 – 
prin susținerea cheltuielilor de personal și administrative (4 posturi ocupate, din 5 aprobate). La 
data de 31.12.2020 centrul avea 14 beneficiari și o capacitate aprobată de 15 locuri; 

• Asociația Diakoniewerk International - activitate sprijinită în cadrul parteneriatului: Centrul 
ocupațional pentru persoane cu dizabilități, înființat prin convenție de parteneriat încheiată între 
Consiliul Județean Sibiu, DGASPC – Sibiu, Consiliul local al municipiului Sibiu și Asociația 
Diakoniewerk International prin susținerea cheltuielilor de personal (3 posturi ocupate din 5 
aprobate). La data de 31.12.2020 centrul avea 26 beneficiari și o capacitate aprobată de 24 locuri; 

• Fundația Un copil, O speranță Sibiu - activitate sprijinită în cadrul parteneriatului: Complexul de 
servicii de zi – care funcționează în cadrul Fundației Un copil, o Speranță Sibiu – prin susținerea 
cheltuielilor de personal (6 posturi ocupate din 10 aprobate). La data de 31.12.2020 centrul avea 
77 beneficiari și o capacitate de 60 de locuri. 

La nivelul percepției populației în ceea ce privește oferta și infrastructura de servicii sociale, cel puțin 61% 
dintre respondenții unui chestionar aplicat cetățenilor municipiului Sibiu consideră furnizarea de servicii 
sociale necesară și foarte necesară.  

Persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice și copiii proveniți din familii aflate în dificultate, sunt privite 
ca fiind categoriile cele mai importante care necesită sprijin sub formă de servicii sociale. Pe următoarele 
locuri în ceea ce privește importanța, din punct de vedere al nevoii de a beneficia de servicii sociale, sunt 
menționate persoanele cu nevoi speciale și persoanele care se confruntă cu privarea materială. Din datele 
furnizate de către respondenți și raportat la nivelul de necesitate al acestora, serviciile sociale au fost 
ierarhizate în următorul fel în funcție de nivelul de necesitate: 
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FIGURA 129 - IERARHIZAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN FUNCIE DE NECESITATEA ACESTORA 

 

Sursa: Chestionar aplicat populației din municipiul Sibiu 

Tot referitor la necesitatea serviciilor sociale respondenții aceluiași chestionar au menționat că, în oferta 
de servicii sociale existentă la nivelul municipiului ar trebui menținute sau incluse următoarele servicii sau 
măsuri: 

• Servicii de coordonare și susținere a persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă sau în 
tranziția de la un loc de muncă la altul; 

• Servicii de suport psihologic pentru copii proveniți din familii cu probleme și implicit al părinților 
acestora; 

• Programe de integrare în câmpul muncii, orientare profesională sau suport pentru adolescenții de 
la casele de copii, pentru copiii cu abandon școlar, pentru copiii proveniți din familii cu  risc de 
sărăcie sau cu dizabilități; 

• Servicii de susținere în continuare pentru o perioada de timp a orfanilor după împlinirea vârstei de 
18 ani; 

• Servicii de integrare socială a oamenilor străzii și a minorităților; 

• Servicii de asistență pentru părinții care cresc singuri copiii; 

• Servicii pentru protecția și susținerea victimelor diferitelor traume; 

• Extindere infrastructurii pentru persoane cu dizabilități; 

• Suplimentarea centrelor de terapie pentru persoanele cu dizabilități; 

• Servicii de consiliere în carieră pentru tineri; 

• Servicii stomatologice gratuite pentru copii și familiile cu venituri scăzute; 

•94,5% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Asistență pentru persoane cu 
dizabilități 

•93,5% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Asistență pentru persoane vârstnice

•93,0% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Asistență pentru minori proveniți din 
familii în dificultate

•92,4% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Servicii destinate integrării 
persoanelor cu nevoi speciale

•82,0% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Cantina săracilor

•78,4% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Servicii pentru persoane cu risc de 
sărăcie

•61,6% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Ajutoare pentru încălzirea locuinței
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• Realizarea căminelor pentru persoanele vârstnice. 

În principal, propunerile cetățenilor se concentrează pe măsuri active de susținere a ocupării pe piața 
muncii și sprijinirea integrării în societate a beneficiarilor, servicii de asistență de specialitate și consiliere 
pentru diferite grupuri de beneficiari dar și pe dezvoltarea infrastructurii de serviciilor sociale. 
Modernizarea infrastructurii de servicii sociale a fost menționată, în cadrul secțiunii privind măsurile care 
ar trebui luate pentru dezvoltarea durabilă a orașului, ca fiind pe locul 7 (din 17 măsuri) din punct de vedere 
al importanței, 72% dintre respondenți acordând note de 4 (importantă) și 5 (foarte importantă). 

 

ANALIZA SITUAȚIEI CATEGORIILOR DE BENEFICIARI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN MUNICIPIUL SIBIU 

Pe raza municipiului Sibiu prin intermediul structurilor specializate sunt furnizate beneficii si servicii sociale 
următoarelor categorii de beneficiari: familii si copii aflați in situație de risc social, persoane cu dizabilități 
(adulți si copii), persoane vârstnice, persoane singure si familii fără venituri sau cu venituri mici. 

Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, la nivelul municipiului Sibiu, are în vedere următoarele 
categorii de beneficiari: 

• Copii si familie: 

o Copii aflați în risc de separare de familie; 

o Copii lipsiți temporar de ocrotire, prin plecarea la muncă în străinătate a părinților; 

o Copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal; 

o Victimele violentei in familie; 

• Persoane cu dizabilități: 

o Copii cu dizabilități; 

o Adulți cu dizabilități; 

• Persoane vârstnice: 

o Persoane vârstnice neinstituționalizate, dar cu grade de dependenta diferite; 

o Persoane vârstnice independente; 

o Persoane vârstnice instituționalizate; 

• Persoane si familii aflate in risc de marginalizare si excluziune sociala: 

o Fără venituri sau cu venituri reduse; 

o Fără adăpost; 

o Victimele traficului de persoane; 

o Persoane care au fost private de libertate in urma săvârșirii unei fapte penale. 

 

COPII ȘI FAMILIE 

Conform datelor preluate de pe platforma Institutul Național de Statistică (INS), în anul 2020 populația 
municipiului Sibiu era de 168.084 de locuitori, dintre care 29.993 de persoane cu vârste cuprinse între 0 și 
19 ani. Populația municipiului Sibiu cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani reprezintă aproximativ 17% din 
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totalul populației.  În urma cu 5 ani, populația de 0 – 19 ani era de 29.406 de locuitori, în timp ce populația 
totală a fost de 169.666.  

Ca și evoluție, numărul total de locuitori la nivelul municipiului a scăzut ușor în ultimii 5 ani, cu 1%, iar 
numărul copiilor a crescut de la 29.406 de persoane la 29.993 de persoane. Cea mai pronunțată creștere a 
numărului de copii a avut loc între anii 2016 – 2018, după care aceasta valoare s-a stabilizat în jurul cifrei 
de 30.000, rămânând aproape constantă. 

FIGURA 130 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE COPII (0 – 19 ANI) ÎNREGISTRAȚI PE RAZA MUN. SIBIU, 2016 - 
2020 

 

 

Sursa: INS Tempo 

În ceea ce privește evoluția pe grupe de vârstă, comparativ cu anul 2016 se înregistrează o tendință de 
scădere ușoară a numărului persoanelor cu vârste cuprinse între 0 – 4 ani și 5 – 9 ani, în timp ce pentru 
grupele de vârstă 10 – 14 ani și 15 – 19 ani tendința este una crescătoare. 

TABEL 39 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN MUN. SIBIU, 2016 - 2020 

GRUPA DE VÂRSTĂ 2016 2017 2018 2019 2020 

0 – 4 ani 8076 8021 7965 7823 7533 

5 – 9 ani 8239 8402 8333 8186 8018 

10 – 14 ani 6820 7035 7363 7647 8009 

15 – 19 ani 6271 6319 6350 6345 6433 

TOTAL 8076 8021 7965 7823 7533 

Sursa: INS Tempo 

Copii în sistemul de protecție 

La finalul anului 2020, în sistemul de protecție erau protejați 926 de copii la nivelul județului Sibiu. Numărul 
este într-o continuă scădere ușoară față de anul 2016, în 2020 fiind înregistrați cu 13% mai puțini copii care 
necesită măsuri de protecție. Această tendință de scădere este prezentă încă din anul 2010 când în sistemul 
de protecție socială din județul Sibiu se aflau 1.345 de copii, numărul continuând să scadă de la an la an, 
ajungând în 2020 la o valoare cu 31% mai mică față de acum 11 ani.  
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FIGURA 131 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE COPII AFLAȚI ÎN SISTEMUL DE PROTECȚIE, JUD. SIBIU, 2016 - 
2020 

 

 

Sursa: DGASPC Sibiu 

Dintre copiii aflați în sistemul de protecție, în Județul Sibiu, cei mai mulți se aflau, în 2020, în plasament la 
AMP – Asistent Maternal Profesionist - 253 de copii. Pe locurile următoare se situau copiii din sistemul 
rezidențial al DGASPC Sibiu - 212 copii, si de cei aflați în plasament la rude, numărul acestora ridicându-se 
la 182. Forma de protecție cu cel mai mic număr de copii, în majoritatea anilor, este protecția la furnizorii 
privați de servicii sociale reprezentați de organismele private autorizate prevăzute de lege, denumite în 
OPA. 

FIGURA 132 - SITUAȚIA COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE ÎN JUD. SIBIU, 2016 - 2020 

 

Sursa: DGASPC Sibiu 

Dintre toate formele de protecție socială a copilului, contrar trendului general descrescător, singura formă 
de protecție care înregistrează o creștere ușoară anuală este plasamentul la rude. În acest caz, se remarcă 
o creștere cu  22 de persoane față de anul 2016, ceea ce reprezintă 14%. 

În ceea ce privește situația copiilor aflați în diverse forme de plasament în municipiul Sibiu, în anul 2020 
numărul acestora era de 80, ceea ce înseamnă 9% din totalul copiilor aflați în sistemul de protecție în tot 
județul Sibiu. Față de anul 2016, numărul de copii a scăzut cu 21%, de la 101 la 80.  
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FIGURA 133 - SITUAȚIA COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2016 - 2020 

 

Sursa: DGASPC Sibiu 

Comparativ cu situația înregistrată la nivelul județului, unde cei mai mulți copii se află în plasament la AMP 
sau in sistemul rezidențial al DGASPC, la nivelul municipiului forma de plasament cu cei mai mulți copii 
înregistrați este plasamentul la rude.  

De altfel, numărul copiilor aflați în plasament la AMP în perioada de referință a scăzut ușor, în timp ce 
numărul de AMP disponibili a scăzut, de asemenea, cu 3 persoane.  

TABEL 40  – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN MUN. SIBIU, 2016 - 2020 

AN 
NR. COPII AFLAȚI ÎN PLASAMENT 

LA AMP LA 31 DECEMBRIE 
NUMĂR AMP 

2016 38 19 

2017 33 19 

2018 32 18 

2019 29 18 

2020 26 16 

Sursa: DGASPC Sibiu 

În medie, între anii 2016 – 2020, 158 de copii au fost plasați în îngrijire la 90 de AMP. 

La nivelul municipiului Sibiu, în anul 2020 s-au acordat servicii sociale pentru 336 de copii. Pentru un număr 
de 62 de copii s-a întocmit un plan de servicii pentru prevenirea separării acestora de părinți, dintre care 
22 au beneficiat de serviciile oferite în cadrul unui centru de zi. Pentru 58 de copii s-a solicitat instituirea 
unei măsuri de protecție specială din 241 de copii care au fost monitorizați pentru că aveau părinții plecați 
la muncă în străinătate. 
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FIGURA 134 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE COPII PENTRU CARE S-AU ACORDAT SERVICII SOCIALE, 
MUNICIPIUL SIBIU, 2016 - 2020 

 

 

Sursa: DAS Sibiu 

În timp ce  numărul copiilor care au beneficiat de servicii sociale, în municipiul Sibiu, A fost aproape 
constant în perioada 2016 – 2019, în anul 2020 se remarcă o scădere importantă, cel mai probabil pe fondul 
pandemiei de COVID – 19 când măsurile de carantină impuse de către autorități nu au permis contactul 
între persoane și deplasările. 

Conform datelor furnizate de Direcția de Asistență Sociala Sibiu (DAS), în 2020 la nivelul municipiului Sibiu, 
existau 196 de familii în care părinții erau plecați la muncă în străinătate, dintre care 25 de familii cu ambii 
părinți plecați, 136 de familii cu un singur părinte plecat și 35 de familii cu părinte unic plecat la muncă în 
străinătate. În total, 347 de copii aflați în evidențele DAS erau afectați de plecarea la muncă în străinătate 
a unuia sau a ambilor părinți.  

TABEL 41 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE COPII PROVENIȚI DIN FAMILII CU PARINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN 
STRĂINĂTATE, MUNICIPUL SIBIU, 2016 - 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ambii părinți 
plecați la muncă 
în străinătate 

1 12 43 28 43 

Un singur 
părinte plecat la 
muncă în 
străinătate 

357 20 249 217 246 

Părintele unic 
plecat la muncă 
în străinătate 

11 6 96 46 58 

TOTAL 369 38 388 291 347 

Sursa: DAS Sibiu 

Comparativ cu situația din ultimii 5 ani, numărul copiilor cu unul sau cu ambii părinți plecați la muncă în 
străinătate se încadrează în media anilor 2016, 2018, 2019, 2020. O altă caracteristică comună care se 
regăsește in situația ultimilor 5 ani este că, în fiecare an, cei mai mulți copii afectați de plecarea părinților 
la muncă în străinătate sunt copii care provin din familii în care un singur părinte este plecat. 

DAS Sibiu monitorizează copiii proveniți din aceste familii iar pentru o parte dintre aceștia decide instituirea 
măsurii de protecție specială. Protecția specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestațiilor și 
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2016 2017 2018 2019 2020

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

282 
 

serviciilor destinate îngrijirii și dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi 
sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. În anul 2020, DAS 
Sibiu a instituit acest tip de măsura pentru 58 de copii, media ultimilor 5 ani fiind de 52,8 copii/an care au 
beneficiat de astfel de măsuri. 

Destrămarea familiilor ca urmare a migrației părinților pentru a munci în străinătate este un fenomen care 
afectează, anual, un număr important de copii de pe raza municipiului Sibiu, iar evidențele nu arată o 
îmbunătățire a situației. Această situației afectează dezvoltarea psiho-socio-emoțională a copiilor rămași 
fără supravegherea, suportul și afectivitatea necesară din partea părinților. 

 

PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 

Persoanele cu dizabilități se confruntă cu probleme specifice prin faptul că accesul lor la condițiile normale 
de viață este îngreunat, mai ales în situațiile în care mediul înconjurător ți oportunitățile de participare la 
viața socială nu sunt adaptate nevoilor lor. Printre dificultățile cele mai importante cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilități se numără lipsa locurilor de muncă dedicate acestora, accesul restrâns la educație 
și nevoia de accesibilizare a spațiilor publice.  

Pentru ca persoanele cu dizabilități să beneficieze de șanse și oportunități egale este nevoie de sprijin și de 
măsuri din partea instituțiilor publice, în cooperare cu organizațiile private care furnizează servicii sociale. 
Rolul acestor instituții este acela de a oferi persoanelor cu dizabilități capacitatea de a se bucura de drepturi 
depline și de a beneficia complet de participarea la viața socială și economică europeană, prin mijloace 
specifice de sprijin. 

Copii cu dizabilități 

Conform informațiilor transmise de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, în 2020, în 
municipiul Sibiu erau în evidența instituției 445 de copii cu dizabilități. 

FIGURA 135 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE COPII CU DIZABILITĂȚI IN MUN. SIBIU, 2016 - 2020 

 

 

Sursa: DGASPC Sibiu 

Față de anul 2016, numărul de copii cu dizabilități din municipiul Sibiu a crescut cu 38%, ajungând de la 322 
de persoane la 445 de persoane. În ultimii 5 ani, numărul de copii cu dizabilități a crescut în fiecare an cu 
o rată medie de creștere de 8,5%/an. 

Comparativ cu situația existentă la nivel județean, numărul de copii cu dizabilități din municipiul Sibiu 
reprezintă, în 2020, 39% din numărul total de copii cu dizabilități la nivelul județului. Evoluția crescătoare 
se menține si la nivel de județ, unde in 2020 erau cu 38% mai mulți copii cu dizabilități față de anul 2016. 

Aproximativ 2% dintre copiii cu dizabilități din municipiul Sibiu sunt protejați în sistem de tip familial, în 
plasament la asistent maternal profesionist, restul aflându-se în familie și în alte forme de protecție. 
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TABEL 42 – SITUAȚIA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI PROTEJAȚI ÎN SISTEM DE TIP FAMILIAL, MUNICIPIUL 
SIBIU, 2016 - 2020 

AN NR. AMP CU COPII ÎN ÎNGRIJIRE 

2016 5 AMP cu 5 copii în plasament 

2017 6 AMP cu 6 copii în plasament 

2018 7 AMP cu 8 copii în plasament 

2019 7 AMP cu 8 copii în plasament 

2020 6 AMP cu 8 copii în plasament 

Sursa: DGASPC Sibiu 

Pe parcursul celor 5 ani, numărul de AMP care au în îngrijire copii cu dizabilități a crescut de la 5 la 7, 
urmând apoi sa scadă la 6, în timp ce numărul de copii cu dizabilități aflați în îngrijire la AMP a crescut de 
la 5 la 8. Astfel, în 2020, 8 copii cu dizabilități se aflau în îngrijire la 6 AMP. 

Direcția de Asistență Socială Sibiu prin Centrul Caleidoscop, oferă servicii sociale pentru copiii cu autism 
din mun. Sibiu care beneficiază de terapie de specialitate. Astfel, un număr mediu de 47 de copii cu autism 
beneficiază, lunar, de terapie în cadrul Centrului Caleidoscop. 

Adulți cu dizabilități 

În ceea ce privește situația persoanelor adulte cu dizabilități, în 2020, în evidențele DGASPC Sibiu figurau 
5910 persoane. Comparativ cu situația numărului copiilor cu dizabilități din municipiul Sibiu, unde evoluția  
în ultimii 5 ani a fost de creștere, evoluția numărului de adulți cu dizabilități, în aceeași perioadă de 
referință este de scădere. Astfel, față de anul 2016 când pe raza municipiului figurau 6237 de persoane cu 
dizabilități, în 2020 numărul acestora este cu 5% mai mic, în scădere ușoară. 

FIGURA 136 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ADULȚI CU DIZABILITĂȚI IN MUN. SIBIU, 2016 - 2020 

 

 

Sursa: DGASPC Sibiu 

Pentru beneficiarii reprezentați de persoane adulte cu dizabilități, DGASPC oferă servicii sociale 
specializate, de îngrijire și de recuperare în centrele pe care le administrează. Situația privind numărul de 
beneficiari adulți cu handicap aflați în sistemul rezidențial public din structura DGASPC, pe fiecare centru 
rezidențial la sfârșitul anului 2020 era următoarea: 

 

 

6237 6241

6084 6087

5910

2016 2017 2018 2019 2020

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

284 
 

TABEL 43 – PERSOANELE ADULTR CU DIZABILITĂȚI ÎNGRIJITE ÎN CENTRELE ADMINISTRATE DE DGASPC 
SIBIU, ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ (ZUF) SIBIU, 2016 - 2020 

NUME CENTRU TIPURI DE SERVICII CAPACITATE (LOCURI) 
GRAD DE OCUPARE 

(LOCURI) 31.12.2020 

Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
Tălmaciu 

servicii de îngrijire, 
hrănire, asistență 
medicală, recuperare/ 
reabilitare, socializare și 
petrecere a timpului liber, 
îngrijire paliativă 

134  124 

Centrul de Abilitare și 
Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități 
Tălmaciu 

îngrijire, hrănire, 
asistență medicală, 
recuperare/reabilitare, 
socializare și petrecere a 
timpului liber, educație 
informală și non formală 

50 49 

Centrul de Abilitare și 
Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități 
Cisnădie 

servicii de îngrijire, 
hrănire, asistență 
medicală, 
recuperare/reabilitare, 
socializare și petrecere a 
timpului liber, educație 
non formală și informală 

50 49 

Sursa: DGASPC Sibiu 

Conform prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, adulți cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, precum și părinții sau 
reprezentanții legali ai copiilor cu handicap grav, beneficiază de asistent personal sau indemnizație, funcție 
de opțiunea exprimată de către aceștia la Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Sibiu. 

În anul 2020, Direcția de Asistență Socială Sibiu (DAS) a efectuat următoarele cheltuieli, pentru achitarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilități:95 

• Indemnizații persoane cu handicap grav: 13.635.799 lei; 

• Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 8.081.365 lei; 

• Transport persoane cu handicap: 904.930 lei; 

• Prestări servicii transmitere drepturi indemnizații persoane cu handicap grav: 43.904 lei. 

Pentru persoanele cu handicap grav, Serviciul Public de Asistenta Socială este acreditat să furnizeze servicii 
de îngrijire la domiciliu prin asistentul personal, după cum urmează: servicii de îngrijire social-medicală de 
natură socială, de bază pentru activitățile zilnice, servicii de suport, pentru activitățile instrumentale ale 
vieții de zi cu zi, servicii de reabilitare și amenajare a mediului de viață, ambientului. 

 

95 https://www.sibiu.ro/images/uploads/servicii/DAS_Raport_Activitate_2020.pdf, pag. 4 
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Activitățile de îngrijire la domiciliu sunt furnizate cu ajutorul asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav. 

FIGURA 137 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV 
ȘI A COSTURILOR CU SALARIILE ACESTORA, MUN. SIBIU, 2016 - 2020 

 

Sursa: DAS Sibiu 

Conform graficului de mai sus, se constată o creștere a numărului de persoane cu handicap grav, care 
beneficiază de asistent personal. 

 

PERSOANE VÂRSTNICE 
Persoanele vârstnice din municipiul Sibiu pot beneficia de servicii de îngrijire acordate de către Direcția de 
Asistență Sociala Sibiu (DAS) prin: 

• Centrului de Îngrijire și Asistență la Domiciliu (CIAD); 

• Căminul pentru persoane vârstnice; 

• Clubul de zi. 

DAS Sibiu acordă servicii sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice în situație de dependență 
socio – medicală. Conform Direcției de Asistență Socială Sibiu (DAS), în anul 2020 au beneficiat de servicii 
de îngrijire la domiciliu un număr mediu lunar de 28 de persoane vârstnice cu domiciliul în municipiul Sibiu. 
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FIGURA 138 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE PERSOANE VÂRSTNICE CARE AU BENEFICIAT DE SERVICII DE 
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2016 – 2020 (MEDIA LUNARĂ) 

 

Sursa: DAS Sibiu 

Din graficul prezentat mai sus rezulta o creștere a numărului mediu lunar de persoane vârstnice care au 
primit îngrijire la domiciliu în mun. Sibiu. Față de anul 2016, când numărul mediu era de 19 persoane/lună, 
în 2020 numărul acestora este mai mare cu 47%. 

De asemenea, prin intermediul specialiștilor Centrului de Îngrijire și Asistență la Domiciliu (CIAD) au fost 
acordate servicii de consiliere și informare beneficiarilor de îngrijire la domiciliu. În 2020 au fost realizate 
143 de consilieri sociale, 22 de consilieri psihologice, 59 de informări și 89 de vizite de monitorizare a 
beneficiarilor. Tot în anul 2020, DAS a reevaluat socio-medical, în vederea continuării acordării serviciilor 
de îngrijire la domiciliu, un număr de  30 de beneficiari. Din 16 persoane vârstnice evaluate în 2020 în 
vederea stabilirii eligibilității pentru furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu, 5 au fost identificate ca 
fiind eligibile, dintre care 2 primesc servicii de îngrijire la domiciliu în timp ce alte 3 au fost incluse pe lista 
de așteptare în vederea furnizării serviciilor solicitate. 

În ceea ce privește persoanele vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate, în anul 2020 DAS a efectuat 83 
de grile de evaluare medico – sociale pentru internarea în unități de asistență medico – sociale și 48 de 
anchete sociale pentru internarea în cămine private destinate persoanelor vârstnice.  

În 2020, 26 de persoane vârstnice au fost evaluate din punct de vedere al încadrării în criteriile de 
eligibilitate pentru acordarea de îngrijire de specialitate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu, iar 18 
persoane au fost identificate ca fiind eligibile. Ca urmare, acestea au fost sprijinite pentru întocmirea 
dosarului de internare. 

FIGURA 139 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE PERSOANE VÂRSTNICE CARE AU BENEFICIAT DE SERVICII DE 
ÎNGRIJIRE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 2016 – 2020 
(MEDIA LUNARĂ) 

Sursa: DAS Sibiu 

Capacitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu este de 95 de paturi. În perioada 2017 – 2019 
numărul persoanelor vârstnice care au beneficiat de îngrijire în cadrul căminului a fost relativ constant, în 
timp ce în anul 2020 se remarcă o scădere a numărului de beneficiari de la 86 de persoane la 78.  
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Clubul de zi pentru persoane vârstnice (nr.1) din Sibiu, str. A. Șaguna, nr.21 organizează activități și 
furnizează servicii (socio-medicale, psihologice și recreative) pentru persoanele vârstnice din municipiul 
Sibiu. În perioada 2017 – 2020 clubul a organizat activități pentru un număr mediu de 62 de beneficiari, 
anual, în anul 2020 având 74 de beneficiari. 

ALTE CATEGORII DE BENEFICIARI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Asociația Femeilor din Sibiu colaborează cu Direcția de Asistență Socială Sibiu (DAS) în vederea oferirii de 
servicii sociale destinate victimelor violenței în familie. Astfel, centrul de primire în regim de urgenta pentru 
femei și copii a fost subvenționat de la bugetul local în perioada 2012 – 2018 pentru oferirea de servicii 
pentru 7 beneficiari, victime ale violenței în familie. 

Persoanele fără adăpost din municipiul Sibiu pot beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului „Adăpostul 
de noapte” administrat de DAS. Centrul a oferit servicii sociale pentru un număr mediu de 22 de beneficiari, 
lunar, în perioada 2016 – 2020. 

Cantina municipiului Sibiu, cu o capacitate de 200 de persoane, furnizează hrană (2 mese/zi) pentru 
persoanele nevoiașe. În 2020, cantina a avut un număr mediu lunar de beneficiari de 226 de persoane. 

Beneficiarii de venit minim garantat din municipiul Sibiu însumează 373 de persoane în anul 2020. Numărul 
acestora a rămas relativ constant în perioada  2016 – 2020, cu mici fluctuații, media anuală fiind de 347 de 
persoane. 

 

7.4. CULTURĂ, TURISM ȘI PETRECEREA TIMPULUI 
LIBER 

Dincolo de impactul economic, sectoarele culturii și turismului sunt valoroase și din perspectiva 
posibilităților pe care le oferă de exprimare umană. Astfel, cultura, turismul, și implicit industriile creative, 
sunt din ce în ce mai utile orașelor a căror economie este bazată și pe aceste resurse, fiind elementul 
catalizator în jurul căruia se pot cristaliza și dezvolta și alte sectoare ale serviciilor. În același timp, în 
ultimele decenii, sectorul turistic a demonstrat că poate contribui într-o mare măsură la dezvoltarea 
economică și la crearea unor locuri de muncă, fiind astfel un facilitator pentru dialogul multicultural, 
incluziunea socială și chiar dezvoltarea durabilă. 

Rolul acestui capitol este de a identifica și de a evalua resursele culturale, turistice și de petrecere a timpului 
liber de care dispune municipiul Sibiu și întreaga Zonă Urbană Funcțională (ZUF) a acestuia. Fie că este 
vorba despre importante resurse de patrimoniu, fie că se remarcă oportunitățile de loisir din oraș și din 
împrejurimi, toate acestea stau la baza identității municipiului, având un rol semnificativ în conturarea 
imaginii de ansamblu a teritoriului. 

Cu toate acestea, pandemia a afectat toți cetățenii și numeroase sectoare economice se află într-o situație 
dificilă, iar sectorul cultural și cel turistic se numără printre sectoarele cel mai grav afectate. Cultura a fost 
unul din domeniile cel mai puternic lovite de pandemia de COVID-19, teatrele, cinematografele, sălile de 
spectacol sau concerte fiind primele închise și ultimele redeschise. Mai mult, în timpul pandemiei de 
COVID-19, când mulți oameni au fost limitați în mișcare, a devenit și mai important pentru persoanele de 
toate vârstele și abilitățile să fie cât mai active. Activitatea sportiv-recreativă constituie astfel o necesitate 
și pot fi considerate instrumente de socializare extrem de importante, pentru care societatea are o mare 
responsabilitate în a le promova și dezvolta. Este foarte important astfel să analizăm cum poate fi 
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gestionată revenirea acestor sectoare sau care sunt noile practici de consum cultural și turistic care se 
desprind după această perioadă. 

7.4.1. CULTURĂ 

Această secțiune are ca scop evaluarea serviciilor culturale prezente la nivelul municipiului Sibiu, atât din 
perspectiva infrastructurii culturale existente, cât și cu privire la consumul cultural al locuitorilor și al 
turiștilor.  

Trebuie punctat și faptul că în contextul actual, progresul tehnologic este din ce în ce mai accentuat în 
dezvoltarea orașelor, iar soluțiile inteligente au potențialul de a conecta oamenii și de a ridica nivelul de 
coeziune socială, dar și de a facilita accesul la servicii și utilități de către cetățeni. În acest context, cultura 
joacă un rol foarte important, fiind recunoscută ca al patrulea pilon al dezvoltării durabile de către UCLG96. 
Conform acestora, reînnoirea, regenerarea și revitalizarea urbană, care sunt conduse de TIC, 
antreprenoriat și inovație, ar trebui să se extindă, astfel încât să acopere domeniul cultural prin servicii 
culturale digitale inteligente. 

Municipiul reședință al județului Sibiu, este unul dintre cele mai dinamice orașe din țară, având un 
remarcabil potențial de dezvoltare economică, dublat de o viață culturală bogată. În prezent, municipiul 
Sibiu reprezintă un important centru turistic și comercial, o adevărată capitală turistică și culturală din 
centrul țării și unul dintre principalele branduri ale Transilvaniei, atrăgând prin farmecul său aparte, prin 
tradiția conservată atât de bine, dar și printr-un decor natural și istoric deosebit.  

Mai mult, Sibiul continuă să fie un Oraș al culturii – Oraș al culturilor, identitate pe care și-a asumat-o odată 
cu câștigarea titlului de Capitală Culturală Europeană 97 în anul 2007. Acesta a reprezentat un moment de 
cotitură pentru oraș, fiind prima manifestare de acest tip găzduită de o țară care a aderat la Uniunea 
Europeană după 2004 și a coincis cu anul aderării României. Titulatura Sibiu – Capitală Culturală Europeană 
2007 a transformat peisajul cultural și economic al orașului, aducându-i o deschidere și o vizibilitate pe plan 
internațional.  

Programul Sibiu – CCE 2007 a generat întâi de toate o cristalizare a vieții culturale a orașului. S-a conturat 
un program de evenimente pentru 2007 care au impresionat prin număr, diversitate și calitate. Mai mult, 
instituțiile culturale și-au schimbat direcția: au înțeles că actul cultural trebuie să iasă afară, că outdoor-ul 
atrage mai mult public, transformând orașul într-o uriașă scenă. 

La 14 ani de la proiectul cultural european, mediul de afaceri este în continuare partener al administrației 
locale și un suport constant al operatorilor din domeniul culturii și al sportului. Investițiile masive publice 
și private în actul cultural fac din municipiul Sibiu un important oraș care respiră cultură, pulsează în ritmul 
festivalurilor stradale și continuă să atragă turiști din Europa și din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. 

Astfel, pe lângă recunoașterea oficială a vieții și moștenirii culturale de excepție pe care o are municipiul 
Sibiu, această titulatură a încurajat comunitatea să se dezvolte și să imagineze modalități inovatoare de 
dezvoltare prin acțiune culturală, să ofere oportunități pentru problemele de incluziune și coeziune socială, 
educație, turism, patrimoniu și regenerare urbană la toate nivelurile.98 

Caracterul primordial cultural al municipiului Sibiu, și de altfel al întregului județ, reprezintă punctul cheie 
al poziționării cultural-turistice actuale și este bazat pe diversitatea notabilă a patrimoniului material și 

 

96 United Cities and Local Governments 
97 CCE  
98 https://www.culturadata.ro/sibiu-capitala-culturala-europeana-2007/  
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imaterial generat de etniile locuitoare (români, sași, romi, maghiari și alte etnii). Multiculturalismul este un 
concept des întâlnit în promovarea turismului, însă în cazul de față, imaginea este construită, aproape 
exclusiv, în jurul sașilor – care au contribuit definitoriu la dezvoltarea zonei – și românilor.99 

 

Resursele culturale 
Aspectele referitoare la cultură, turism și petrecerea timpului liber reprezintă elemente de plus valoare și 
un avantaj competitiv atât la nivel local, cât și regional, acestea putând fi astfel valorificate pentru a atrage 
atenția și a spori notorietatea municipiului Sibiu. 

Printre principalele dotări culturale prezente în municipiul Sibiu, dar și în zona urbană funcțională, se 
regăsesc următoarele echipamente majore: 

MUZEE ȘI COMPLEXURI MUZEALE | Muzeul Brukenthal (Sibiu), Muzeul ASTRA (Sibiu), Muzeul Bisericii 
Evanghelice (Sibiu), Muzeul de Istorie – Casa Altemberger, Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istorie a 
Farmaciei, Muzeul de Vânătoare August von Spiess, Muzeul Iandlerilor, Muzeul Hidroenergetic Sadu I 
(Sadu), Muzeul Industriei Textile (Cisnădie), Muzeul orășenesc Avrig (Avrig), Muzeul Culturii Săliștene 
(Săliște), Muzeul Protopopiatului Ortodox (Săliște), Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului (Alțina), Muzeul-
Cetate (Axente Sever). 

TEATRE ȘI BIBLIOTECI | Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru copii și tineret GONG, Teatrul de balet 
Sibiu, Biblioteca ASTRA, Biblioteca Brukenthal, Biblioteca centrală a Universității Lucian Blaga. 

LĂCAȘURI ȘI EDIFICII DE CULT | Ansamblul Mitropolitan format din: Catedrala ortodoxă „Sf. Treime”, 
reședința Mitropolitană, Palatul administrativ,  Biserica evanghelică C.A., Biserica romano-catolică, Biserica 
ursulinelor, Biserica franciscană, Biserica din groapă, Biserica dintre brazi, Biserica Sf. Luca, Biserica Sf. 
Elisabeta, Biserica Sf. Ioan, Biserica reformată, Capela Sf. Cruce, Sinagoga Sibiu, Casa parohială romano-
catolică, Biserica Înălțarea Domnului din Săliște, Schitul Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Foltea-Săliște, 
Biserica fortificată de la Avrig, Biserica fortificată de la Axente Sever sau Biserica fortificată de la Cristian, 
Biserica fortificată de la Ocna Sibiului. 

INSTITUȚII CULTURALE | Centrul Cultural Maghiar din Sibiu, Centrul de dialog și cultură Friedrich Teutsch, 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul-Junii Sibiului, Centrul 
Cultural German, Centrul Cultural Interetnic Transilvania, Asociația de Prietenie „Ille et Villaine”, 
Filarmonica de Stat Sibiu. 

ATRACȚII REPREZENTATIVE | Palatul Brukenthal, Casa albastră, Casa generalului, Casa Haller, Casa 
Weidner-Reussner-Czekelius, Podul Minciunilor, Casa artelor, Casa Hermes, Sala cu frescă, sistemul de 
fortificații medieval, Turnul Sfatului. Turnul Scărilor, Turnul Gros, Turnul Dulgherilor, Turnul Olarilor, Turnul 
Archebuzierilor, Turnul de Poartă, Bastionul Soldisch, Bastionul Haller, Turnul Pielarilor, Turnul Pulberăriei, 
Piața Mare și Piața Mică. 

Municipiul Sibiu și zonele înconjurătoare ale acestuia au devenit unele dintre principalele destinații 
cultural-turistice din România, statut câștigat prin obiectivele sale majore și consolidat de titlul dobândit 
de Capitală Culturală Europeană în 2007, Regiune Gastronomică Europeană în 2019, singurul oraș din 
România cotat de către Ghidul Verde Michelin drept o destinație turistică de 3* sau primul oraș din 
România care va fi Capitala Europeană a Drumeției în 2021, an în care sunt așteptați aici mii de turiști cu 
ocazia celui mai mare eveniment de drumeție, cultură și natură de pe continent, Eurorando100. Organizat 

 

99 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
100 Eurorando reprezintă cel mai mare eveniment pan-european de drumeție 
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în mod tradițional o dată la 5 ani în Europa, a 5-a ediție Eurorando organizată la Sibiu, va avea loc în 2 ani 
consecutivi pentru prima dată în istorie (26 septembrie – 3 octombrie 2021 și 11 – 18 septembrie 2022). 

În plus, Sibiul este unul dintre principalele branduri ale Transilvaniei, un spațiu care se bucură de o 
notorietate semnificativă la nivel național și internațional. În acest context, la nivelul municipiului și al 
teritoriului înconjurător, s-au dezvoltat o gamă largă de oferte culturale care să răspundă intereselor 
turiștilor și care, totodată, să se plieze pe ceea ce are de oferit spațiul geografic al municipiului Sibiu.101 

În general, ofertele și pachetele agențiilor de turism s-au concentrat pe obiectivele turistice majore 
(cetățile medievale și monumentele UNESCO, zonele montane și cele cu potențial agroturistic, precum și 
legendele locale). Evenimentele culturale din regiune reprezintă și ele un magnet pentru turiști și sunt 
adesea incluse sau menționate în cadrul pachetelor turistice ofertate. Poziționarea Sibiului drept Capitală 
Culturală Europeană, prin câștigarea acestui titlu în anul 2007, a determinat o orientare dominantă a 
agențiilor de turism spre ofertarea unor pachete culturale sau conținând componente culturale. 

Cele mai des întâlnite pachete culturale oferite în județul Sibiu sunt cele care propun explorarea 
următoarelor destinații: orașul Sibiu cu numeroasele sale atracții, Mărginimea Sibiului sau bisericile 
fortificate de la Biertan, Cisnădioara și Cisnădie etc. Adesea, pachetele culturale cuprind și destinații din 
județele învecinate într-o încadrare mai cuprinzătoare a regiunii în axa Brașov – Sibiu – Sighișoara. Printre 
aceste destinații învecinate se numără: biserica fortificată de la Prejmer și Viscri, cetatea medievală de la 
Sighișoara, castelul Corvinilor etc. 102 

Unele dintre evenimentele culturale cele mai reprezentative din municipiului Sibiu sunt Târgul de Crăciun 
de la Sibiu sau Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu103. Acesta din urmă este unul dintre cele mai 
importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume, fiind al treilea ca mărime în Europa, după 
Festivalul de la Avignon și Edinburgh International Festival. Este un festival anual, desfășurat în luna iunie, 
timp de 10 zile, în orașul Sibiu, România. Fondat în 1993 de Constantin Chiriac, FITS cuprinde în programul 
său nume importante ale scenei internaționale, oferind spectatorilor o paletă amplă de secțiuni și 
nenumărate evenimente. 

Alături de acestea, evenimente precum ARTmania, Cântecelele Munților, Astra Film Festival, Sibiu Jazz 
Festival, spectacole ale Teatrului Gong, spectacole ale Teatrului Național Radu Stanca, concertele 
Filarmonicii de Stat Sibiu, precum și Feeric Fashion Week sau Sibiu Fashion Days104 contribuie semnificativ 
la diversitatea ofertei culturale ale municipiului Sibiu. 

  

 

101 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
102 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
103 FITS 
104 https://turism.sibiu.ro/ro/evenimente  
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FIGURA 140 - PRINCIPALELE DOTĂRI CULTURALE DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu 
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În ceea ce privește distribuția spațială și capacitatea de deservire a locuitorilor, atractivitatea și vizibilitatea 
dotărilor sau starea acestora indică existența unor provocări pe care municipiul Sibiu a încercat să le 
soluționeze de-a lungul timpului. Se poate observa din figura anterioară faptul că majoritatea dotărilor se 
concentrează în zona centrală a orașului și contingent în unele cartiere ale Orașului de Jos. Cu toate 
acestea, zona limitrofă a municipiului prezintă o dotare slabă din punct de vedere a infrastructurii culturale, 
existând chiar și cartiere precum Veteranilor de război, Țiglari, Reșița, Lupeni, Lazaret sau Valea Aurie, care 
nu beneficiază de nicio infrastructură culturală. 

Mai mult, conform răspunsurilor înregistrate în cadrul chestionarului dedicat cetățenilor municipiului Sibiu, 
aceștia au identificat o serie de zone în cadrul cărora accesul la activități culturale este unui dificil sau sunt 
marcate chiar de lipsa accesului: Zona Arhitecților, Tineretului, Veteranilor, Turnișor, Zona Căii Șurii Mici, 
Broscărie & Zona Industrială Est, Vasile Aaron, Lupeni, Gușterița, Poplăcii, Ștrand și Viile Sibiului. 

În ceea ce privește infrastructura culturală a municipiului Sibiu, aceasta este alcătuită din biblioteci, muzee 
și colecții publice, cinematografe, instituții sau companii de spectacole și concerte, precum și case de 
cultură sau cămine / centre culturale, culte, galerii de artă sau spații gazdă. Astfel, dintre dotările amintite 
anterior, în anul 2019, în municipiul Sibiu, conform datelor disponibile în baza de date Tempo Online a 
Institutului Național de Statistică, funcționau 4 muzee și colecții publice, 1 bibliotecă publică (dintr-un total 
de 49 de biblioteci), 3 cinematografe și 8 instituții și companii de spectacole sau concerte. 

FIGURA 141 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE BIBLIOTECI PUBLICE, MUZEE ȘI COLECȚII PUBLICE, 
CINEMATOGRAFE ȘI INSTITUȚII ȘI COMPANII DE SPECTACOLE SAU CONCERTE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
SIBIU, ÎN PERIOADA 2014-2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Aceste date reflectă o creștere față de anul 2014 în cazul cinematografelor sau a instituțiilor și companiilor 
de spectacole (în 2019 se înregistrează un cinematograf și 2 instituții și companii de spectacole în plus), 
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precum și o stagnare în cazul bibliotecilor publice și a muzeelor și colecțiilor publice pentru care nu s-a mai 
înregistrat nicio instituție nouă în această perioadă. 

Cu toate acestea, datele statistice nu reflectă întocmai realitatea, în prezent, la nivelul orașului funcționând 
și alte echipamente culturale specializate cum este cazul caselor de cultură, librăriilor, galeriilor de artă sau 
spațiilor gazdă, care sporesc această valoare culturală a orașului, precum: Sala Thalia, Casa Teutsch, Centrul 
Cultural Maghiar, Galeria de Artă Românească, Galeria de Artă Contemporană, Galeria de Artă UAP sau Art 
VO Gallery (singura galerie de artă privată din Sibiu)105 sau Fabrica de Cultură. 

În urma chestionarului aplicat cetățenilor municipiului Sibiu, 52% dintre respondenți au evidențiat faptul 
că pentru o dezvoltare durabilă a comunității în următoarea perioadă, este nevoie de dezvoltarea ofertei 
de activități culturale. De asemenea, 46% dintre respondenți au menționat faptul că este nevoie și de 
construirea unor noi spații de culturale, precum construirea unui centru de conferințe și spectacole. 

Instituțiile culturale majore din municipiul Sibiu – precum Muzeul Astra (cotat cu 3 stele în Ghidul Verde 
Michelin), Muzeul Brukenthal sau Filarmonica de Stat Sibiu – sunt foarte importante atât prin activitatea 
permanentă, cât și prin faptul că derulează alte proiecte cu impact sau potențial turistic ridicat. În acest 
sens, se remarcă Festivalul Internațional de Teatru și evenimentele asociate, organizate de TNRSS, desele 
evenimentele culturale și de interpretare a patrimoniului intangibil organizate de Muzeul Astra sau 
expozițiile temporare găzduite de Muzeul Brukenthal. Mai mult, acestea reprezintă un partener stabil și de 
încredere, cu personal calificat și cu experiență, capabil de a se implica în acțiuni de studiere, interpretare 
și promovare a patrimoniului. 

Mai mult, Sibiul este gazda uneia dintre cele mai proeminente instituții teatrale din țară – Teatrul Național 
Radu Stanca, acesta fiind o adevărată platformă de creativitate și dialog, al cărei impact depășește cu mult 
granițele României. Alături de acesta, Teatrul Gong sau Teatrul de Balet din cadrul Casei de Cultură a 
Municipiului Sibiu completează scena culturală sibiană. Dincolo de o ofertă variată de evenimente, Casa de 
Cultură a municipiului, aduce în prim plan și promovarea activităților de educare și formare continuă în 
domeniul cultural. Totodată, domeniul artei lirice sau al interpretării pianistice își găsește un loc aparte în 
sufletul publicului sibian, prin intermediul manifestărilor culturale internaționale organizate de către 
Filarmonica de Stat Sibiu.106 

În același timp, muzeele din afara municipiului Sibiu – Muzeul Hidroenergetic Sadu I (Sadu), Muzeul 
Industriei Textile (Cisnădie), Muzeul orășenesc Avrig (Avrig), Muzeul Culturii Săliștene (Săliște), Muzeul 
Protopopiatului Ortodox (Săliște), Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului (Alțina), Muzeul-Cetate (Axente 
Sever), sunt de asemenea relevante pentru că reprezintă repere ce pot fi ușor identificate ca obiective 
turistice și pentru că pot avea o contribuție semnificativă la interpretarea patrimoniului local sau 
diversificarea activităților turistice în teritoriu. Acestea au, însă, o accesibilitate mai redusă din cauze 
funcționale – program, prezentare doar în limba română etc. – și, mai ales din cauza deficiențelor în 
comunicare, multe dintre acestea nefiind reprezentate în mediul online.107 

În plus, un rol deosebit de important în cadrul patrimoniului cultural îl au și lăcașurile și edificiile de cult de 
pe teritoriul municipiului Sibiu, care, pe lângă aportul semnificativ pe care îl aduc la identitatea municipiului 
și inclusiv a zonei urbane funcționale și a întregului județ de altfel, poartă și un rol esențial în menținerea 
coeziunii sociale, prin serviciile spirituale, culturale, educative și comunitare pe care le asigură. 

 

105 Aceasta este o galerie de artă contemporană,  înființată în anul 2000 cu scopul de a promova tinerele 
talente. În prezent, galeria expune peste 800 de lucrari 
106 SIDU Sibiu 2015-2021 
107 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
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Multiculturalitatea a fost trăsătura determinantă a comunității care a locuit în Sibiu, structura demografică 
a orașului integrând, de-a lungul istoriei sale, trei comunități locale vibrante: germană, română și maghiară. 
În acest sens este firesc să existe lăcașuri reprezentative pentru mai multe confesiuni. Este prezentă astfel 
biserica catolică, biserica ortodoxă, biserica evanghelică, biserica reformată sau biserica franciscană. 
Totodată, sunt prezente biserici pentru cultul evreilor sau armenilor ce au construit ample monumente 
arhitecturale care îmbogățesc patrimoniul cultural sibian.  

Acest fapt și-a pus în mod direct amprenta asupra patrimoniului cultural, material și imaterial al orașului, 
stând la baza modului în care Sibiul a evoluat din punct de vedere urbanistic până în prima jumătatea a 
secolului al XX-lea. Dată fiind emigrarea masivă a populației de etnie germană, ultimii 25 de ani sunt 
caracterizați de o uniformizarea a populației din punct de vedere etnic și confesional.108 

Pe lângă toate acestea, centrul istoric al municipiului Sibiu reprezintă nucleul cultural al orașului, fapt ce se 
observă și în urma distribuției teritoriale a dotărilor culturale prezente la nivelul municipiului. Astfel, se 
constată faptul că majoritatea dotărilor culturale și de petrecere a timpului liber se concentrează în zona 
central-istorică a orașului, în special atracțiile reprezentative precum teatrele, muzeele și bibliotecile. Acest 
lucru oferă atât cetățenilor, cât și turiștilor, oportunitatea unei oferte culturale cât mai accesibile, fiind ușor 
de vizitat, precum și posibilitatea pentru administrație și actorii locali de a dezvolta infrastructura de servicii 
și spații conexe, de proximitate (spații publice, dotări de alimentație publică etc.). Mai mult, centrul istoric 
al orașului a beneficiat de investiții de peste 50 de milioane de Euro în ultimii 14 ani. Străzile au fost 
reabilitate prin lucrări de modernizare a rețelelor de utilități, prin coborârea în subteran a cablurilor 
suspendate și repavarea drumurilor. Piețele istorice și pasajele au fost refăcute, părțile din zidurile de 
apărare care încă mai există au fost reabilitate și puse în valoare. 

Orașul de Jos a fost de asemenea reabilitat, piațetele și spațiile publice de aici recăpătându-și pitorescul. 
Pentru a pune în valoare toate acestea, iluminatul public a fost și acesta reabilitat, aspectul acestuia fiind 
în acord cu centrul istoric. A fost adăugat un iluminat arhitectural care pune în valoare piețele și imobile 
importante din centru. Muzeele au renăscut și și-au pus în valoare patrimoniul cu o valoare inestimabilă, 
iar imobilele valoroase și-au recăpătat aspectul fermecător.109 

Chiar dacă această distribuție teritorială poate ilustra și un dezechilibru teritorial prin concentrarea 
dotărilor în special în zona centrală a orașului, zonele rezidențiale se bucură și acestea de accesul la servicii 
și activități culturale, în special în cadru unor dotări precum cinematografele de cartier Arta Sibiu sau Astra 
Film, Căminul Cultural Șelimbăr, Centrul Cultural German, Șura Culturală Gușterița, Fabrica de Cultură sau 
Casa de Cultură a Studenților. În același timp însă, se remarcă și o serie de puncte slabe care necesită 
îmbunătățiri, în special în cazul instituțiilor culturale din imediata proximitate a orașului, respectiv localități 
componente din zona urbană funcțională a municipiului Sibiu, care nu beneficiază de aceeași atractivitate 
ca cele din cadrul centrului urban polarizator – Muzeul Culturii Săliște, Muzeul de icoane pe sticla „Preot 
Zosim Oancea"(Sibiel), Muzeul Industriei Textile (Cisnădie), Muzeul de istorie Valea Hârtibaciului, Muzeul 
orășenesc Avrig sau Muzeul Hidroenergetic Sadu I. 

 

Viața și agenda culturală a orașului  
Vitalitatea culturală a orașelor vorbește despre potențialul cultural al comunităților locale și evidențiază 
dezvoltarea orașelor în plan cultural. Indicii de vitalitate reflectă infrastructura culturală, participarea 

 

108 SIDU Sibiu 2015-2021 
109 https://sibiucity.ro/ro/pe_scurt  
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culturală, cheltuielile bugetare alocate sectorului cultural, resursele umane specializate și industriile 
creative în cele mai importante orașe din țară. 

Pentru Sibiu, cultura a devenit un generator de energie urbană, fiind acel element care a oferit orașului o 
nouă identitate. Ulterior evenimentului Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007, imaginea pozitivă a 
orașului nu și-a pierdut din impact, ci s-a consolidat constant. Actualmente, orașul este recunoscut drept 
unul dintre cele mai vibrante orașe din țară, conectat constant la tendințele internaționale din mediul 
cultural.110 

În acest context, studiului „Vitalitatea culturală a orașelor din România” 111  realizat la nivel național, 
analizează și municipiul Sibiu în comparație cu alte 45 de orașe. În acest clasament, orașul Sibiu se situează 
pe un loc fruntaș, respectiv pe locul 4 din cele 46 de orașe studiate, cu o valoare totală a scorului de 0.61. 

TABEL 44 - POZIȚIILE OCUPATE ÎN CLASAMENTUL PRIVIND VITALITATEA CULTURALĂ A ORAȘELOR DE 
MUNICIPIULUI SIBIU, PE INDICATORI, 2016 

Municipiul Sibiu Locul 4 / 46 

 Subindicele infrastructură 
culturală  

Locul 13 / 46  

• Valoarea scorului obținut – 0.19 

 Subindicele cheltuielilor 
bugetare  

Locul 5 / 46 

• Valoarea scorului obținut – 1.40 

 Subindicele resurselor 
umane specializate  

Locul 8 / 46  

• Valoarea scorului obținut – 0.57 

 Subindicele participării 
culturale  

Locul 1 / 46  

• Valoarea scorului obținut – 1 

 Subindicele industriilor 
culturale  

Locul 13 / 46  

• Valoarea scorului obținut – 0.25 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală – Vitalitatea culturală a orașelor din 
România – ediția 2018 

Vitalitatea culturală reprezintă un element tot mai important. Orașele creative sunt orașe cu o economie 
puternică, ce acționează ca centre de atragere a populației în defavoarea orașelor care nu investesc deloc 
în dezvoltarea industriilor creative. În acest context, se observă astfel că, din punct de vedere al vitalității 
culturale, municipiul Sibiu se află pe un loc fruntaș în topul orașelor cu o vitalitate culturală crescută. 

În același timp însă, pornind de la aceste valori, se pot identifica și ariile în care este oportun a fi acordat 
un interes mai ridicat din partea comunității și administrației locale, cum este cazul infrastructurii culturale 

 

110 SIDU Sibiu 2015-2021 
111 Studiul „Vitalitatea culturală a orașelor din România” – ediția 2018, este realizat de către Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală pe parcursul anului 2018, se raportează la nivelul anului 
2016, an pentru care au fost disponibile majoritatea datelor obținute de la Institutul Național de Statistică, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Borg Design și o parte prin colectare internă 
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și a industriilor creative care, în acest context a clasat municipiul Sibiu pe un loc aflat spre jumătatea 
clasamentului. 

Pornind de la toate aceste aspecte, trebuie punctat și faptul că o componentă importantă a vitalității 
culturale este reprezentată și de consumul cultural, aspect ce poate fi analizat la nivelul municipiului Sibiu. 
În acest sens, se observă faptul că numărul de participanți la activitățile culturale a crescut în ultimii ani, 
de la un total de 1.144.964 de participanți la activități culturale în anul 2014, la un total de 3.126.598 de 
participanți în anul 2019, ceea ce înseamnă că numărul de participanți a crescut cu 173,03% în perioada 
2014-2019. 

Această creștere este datorată în special interesului crescut al spectatorilor și auditorilor la reprezentații 
artistice și al vizitatorilor în muzee, fiind înregistrată pentru anul 2019 o creștere de 437,72% în cazul 
spectatorilor, și o creștere de 92,07% în cazul vizitatorilor la muzee. În același timp, se înregistrează o 
creștere și în cazul spectatorilor la cinematografe de 173.000 mii de spectatori, față de anul 2014 când se 
înregistra un număr de doar 7.000 mii de spectatori. 

FIGURA 142 - CONSUMUL CULTURAL ÎN MUNICIPIUL SIBIU ÎN PERIOADA 2014-2019, NUMĂR DE 
PERSOANE 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

În cazul cititorilor activi, aceste valori au înregistrat o scădere accentuată în acest interval, diferența fiind 
cu aproximativ -39,81% mai puțini cititori activi în anul 2019 comparativ cu anul 2014. Se constată astfel 
că numărul cititorilor activi se află pe un trend descendent, iar bibliotecile clasice pierd tot mai mult teren 
în fața conținutului digital/online.  

În acest context, majoritatea bibliotecilor investesc acum în modernizări sau vin cu idei și proiecte menite 
să-i convingă pe cetățeni să citească, dar și să transforme aceste spații în adevărate centre comunitare. 
Astfel de exemple sunt și bibliotecile din Cluj, Timișoara sau Arad, unde, pe lângă volumele existente, 
cititorii au acces la calculatoare și la rețea Wi-Fi. În plus, sunt organizate frecvent evenimente de lectură 
sau ateliere speciale  dedicate părinților, copiilor sau tinerilor pentru a promova lectura. 
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Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu este unul dintre principalii actori ai procesului de digitalizare în mediul 
bibliotecilor, care se desfășoară în momentul de față la nivel național. La Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu 
procesul de digitizare a fost demarat în anul 2006. Din dorința de a conserva patrimoniul acesteia în 
conformitate cu ultimele standarde internaționale, a fost inițiată o strategie de digitizare și digitalizare prin 
intermediul căreia documente de valoare sunt puse la dispoziția utilizatorilor într-o manieră accesibilă, 
evitându-se contactul direct cu acestea pentru a le proteja. 

Una dintre cele mai importante activități desfășurate la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu în perioada 
pandemiei de COVID-19 a fost reprezentată de digitizarea documentelor cu valoare de patrimoniu aflate 
în colecțiile acesteia. Acest proces complex și laborios face parte din strategia de dezvoltare a Bibliotecii. 
În anul 2020, prioritare au fost documentele din colecțiile Carte Românească Veche și Transilvanice, 
acestea din urmă incluzând cartea tipărită în centre tipografice din Transilvania, în limbile latină, germană 
și maghiară.112 Astfel de exemple de bună practică ar trebui preluate și de alte instituții culturale, nu numai 
la nivelul municipiului Sibiu, ci și la nivelul întregului teritoriu al zonei urbane funcționale. De altfel, 
digitalizarea documentelor cu valoare de patrimoniu ajută la păstrarea acestor valori intacte de-a lungul 
timpului, fiind ușor de accesat într-un mod sigur.  

Ținând cont de cele menționate anterior, profilul cultural al municipiului Sibiu este marcat în primul rând 
de un real potențial de dezvoltare în sectoare precum cultura, turismul, sportul, agrementul sau petrecerea 
timpului liber. În prezent, există premise pentru valorificarea acestui potențial și s-au întreprins demersuri 
în acest sens în special după câștigarea statutului de Capitală Europeană a Culturii în 2007 sau titlul de 
Regiune Gastronomică Europeană în 2019, acestea fiind de mare ajutor în conturarea identității și 
specificului multicultural al municipiului Sibiu. Astfel, operatorii culturali și autoritățile locale au investit 
mai mult în evenimentele culturale, creând un calendar anual de evenimente care atrag numeroși turiști 
în fiecare an.  

Mai mult, administrația locală s-a implicat direct în maniera în care patrimoniul cultural, material și 
imaterial a acționat ca un vector de schimbare. Susținerea constantă acordată mediului cultural, după 
încheierea evenimentului Sibiu 2007 – Capitală Culturală Europeană, a menținut orașul în topul celor mai 
importante destinații culturale pe plan național. 

Acest lucru se poate observa și la nivelul gradului de mulțumire al cetățenilor municipiului Sibiu. Astfel, 
conform răspunsurilor înregistrate în urma chestionarului dedicat cetățenilor realizat în cadrul prezentei 
strategii, aceștia sunt în cea mai mare măsură mulțumiți și foarte mulțumiți în privința următoarelor 
aspecte: 

• Muzee (82,1% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Evenimente culturale și artistice (71,9% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

• Teatre (71,0% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Concerte (65,7% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Biblioteci (65,1% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Cinematografe (59,7% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți). 

 

112 https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/02/22/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-astra-
sibiu--665890  
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Sibiul este în continuare asociat cu ideea de capitală sau oraș cultural, aspect consolidat de agenda 
culturală și patrimoniul foarte bogate. Brand-ul Sibiului este reprezentat și de evenimentele și atracțiile 
sale principale, care determină asocieri importante precum – orașul artelor și orașul festivalier. 

La nivel de evenimente culturale, majoritatea acestora se petrec pe raza municipiului, fiind de multe ori și 
evenimente outdoor pentru audiențe generalizate, gratuite, atât pentru comunitatea locală cât și pentru 
turiști. Agenda culturală a orașului conține tot mai multe evenimente valoroase, iar operatorii culturali și 
administrația locală finanțează aceste evenimente cu sume tot mai mari. În fiecare sfârșit de săptămână, 
din aprilie și până în decembrie, spațiile publice și sălile de spectacol sunt animate de evenimente din cele 
mai diverse: de la spectacole de teatru și muzică, la expoziții de arte plastice, manifestări care pun în 
evidență tradițiile, până la seminarii și conferințe.  

Din punct de vedere al evenimentelor culturale113, se disting Festivalul de Film Astra, Festivalul de Jazz de 
la Sibiu, Cibin Fest, Festivalul Medieval Cetăți Transilvane (până în anul 2019), Festivalul de Jazz Mozaic, 
Feeric Fashion Week, Sibiu Fashion Days, spectacolele Teatrului GONG, spectacolele Teatrului Național 
Radu Stanca, concertele Filarmonicii de Stat Sibiu, TIFF Sibiu, concursul-festival Carl Filtsch, Festivalul de 
muzică rock ArtMania, Festivalul Cântecele munților, Târgul olarilor, Sibiu Opera Festival, Festivalul Ioan 
Macrea și renumitul Târg de Crăciun, care a reușit să construiască o identitate bine definită, recunoscută 
chiar și la nivel internațional. O mențiune specială este Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unul 
dintre cele mai importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume, fiind al treilea ca mărime 
în Europa. 

Viața culturală a orașului Sibiu este bogată, variată și apreciată, însă acesta a avut nevoie și de un suflu nou 
pentru a-i determina și pe cei care au vizitat deja orașul și împrejurimile, să revină. 

Fostă Capitală Europeană a Culturii, Sibiul s-a concentrat de atunci pe viața sa culturală vie, dezvoltându-și 
și profilul turistic. Alături de celelalte bunuri valoroase, tradițiile și gastronomia locală au avut un rol 
important în conturarea Sibiului ca destinație turistică viabilă, acestea oferind un nou impuls pentru cei ce 
au văzut deja atracțiile culturale și sunt în căutare de experiențe noi. Cultura gastronomică a reprezentat 
noua direcție de dezvoltare a Sibiului în următorii ani, după ce la începutul anului 2017, Institutul 
Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism i-a decernat județului Sibiu titlul de Regiune 
Gastronomică Europeană în 2019. Programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană a generat astfel 
dezvoltarea producătorilor de hrană locală, creându-le oportunități, noi piețe de desfacere și o promovare 
concertată a produselor din Sibiu.  

Încurajarea producătorilor locali și afacerilor locale în domeniul producerii hranei prin ateliere 
gastronomice tradiționale în satele regiunii, promovarea gospodăriilor țărănești și a unor circuite 
gastronomice sau dezvoltarea unor programe publice de susținere a micilor producători și a IMM-urilor în 
domeniul gastronomiei și a industriei ospitalității în regiunea Sibiu sunt câteva dintre proiectele pe care 
Sibiul le-a demarat începând cu anul 2019 și care continuă să se desfășoare în prezent. 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19, sectorul cultural a avut foarte mult de suferit, fiind afectat 
diferit și inegal în funcție de formele de manifestare ale acestuia. Pandemia a afectat toți cetățenii și 
numeroase sectoare economice se află într-o situație dificilă, iar sectorul cultural se numără printre 
sectoarele cel mai grav afectate de acest context. Astfel, sectorul cultural a trebuit să caute soluții, să se 
reinventeze, să formeze alianțe, să analizeze noile forme de consum cultural și să adopte noi practici.  

 

113 https://sibiucity.ro/ro/evenimente  
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În anul în care multe evenimente s-au anulat în întreaga lume, fără a se pune ceva în loc, municipiul Sibiu 
a arătat că „the show must go on”114. Astfel programul cultural al evenimentelor din municipiul Sibiu a avut 
parte de un veritabil miracol cultural, la care au contribuit toate festivalurile și evenimentele organizate 
de-a lungul întregului an pandemic 2020. De la vizionări online de spectacole jucate live pe scenă până la 
concerte pe acoperișul filarmonicii, aceste abordări inedite surprind modul în care cultura sibiană a ținut 
piept restricțiilor impuse pe timpul pandemiei. 

Migrarea din offline spre online a fost prima variantă posibilă pentru aproape toate instituțiile de cultură 
nu doar din Sibiu, ci din întreaga lume. Filarmonica sibiană și-a urmat cu rigurozitate programul inclusiv în 
perioada pandemiei, însă niciun eveniment nu era încă dat public. Dacă înainte de debutul pandemiei, 
instituția avea zero concerte în online, anul 2020 a însemnat o schimbare majoră în acest sens: concerte 
live sau înregistrate oferite online, aplicație mobilă, dar și ieșirea din zona de confort, de pe scenă pe stradă 
sau pe acoperișul clădirii. Filarmonica sibiană a reușit, probabil, performanța unică în lume de a atrage 
peste 1 milion de oameni în online și de a susține 60 de concerte și trei festivaluri în offline. 

În același timp, Teatrul Național Radu Stanca a achiziționat aparatură de streaming, care este cea mai bună  
pentru înregistrare, și a gândit o formulă similară cu cea a platformei Netflix. Așa a luat naștere Scena 
Digitală115, o propunere unică în peisajul teatral românesc, care oferă producții noi de teatru-film special 
produse pentru online, dar și spectacole mai vechi din propriul repertoriu înregistrate în 2020 în condiții 
de calitate HD a imaginii și a sunetului. 

Pornind de la toate aspectele prezentate anterior, se poate concluziona faptul că astăzi Sibiul se bucură de 
o ofertă culturală foarte bogată, bazată cu precădere pe evenimente ce acoperă zona artelor spectacolului 
și audio-vizualului. O mare parte dintre acestea sunt susținute de către Consiliul local al municipiului Sibiu, 
prin Agenda Culturală a orașului. După pauza impusă de pandemie, lucrurile încep să revină ușor la normal. 
Pentru anul 2021, Primăria Municipiului Sibiu a aprobat 97 de proiecte culturale116 ce vor avea loc în acest 
an. Printre cele mai importante evenimente care au fost aprobate și vor fi finanțate din bugetul local al 
municipiului Sibiu se numără Focus in the Park, Arini Fest Cinema , Sibiu Dans Festival, Clasics for Pleasure, 
Astra Film Festival și Festivalul Bujorul de munte. Pe lângă aceste evenimente, Agenda Culturală a orașului 
este completată de evenimentele organizate anual de Consiliul Județean Sibiu. Având în vedere că anul 
2021 și anul 2022 sunt declarați Anii Drumeției, Consiliul Județean Sibiu susține și promovează proiecte 
care abordează activități în aer liber, ce pun în evidență valorile naturale și patrimoniul cultural al județului 
Sibiu.117 

Patrimoniul construit devine astfel, atât o scenă, cât și o platformă de dialog, participând activ la viața 
culturală a orașului. Majoritatea evenimentelor exploatează din plin acest punct forte al orașului, 
concentrându-se, cu unele excepții, în spațiul public din zona centrală. 

Cu toate acestea, întoarcerea la normalitate aduce pentru administrația sibiană o serie de provocări în ceea 
ce privește Agenda Culturală a orașului din acest an. Acest lucru se va reflecta posibil în calitatea și 
anvergura evenimentelor culturale, însă acest lucru reprezintă totodată și un exercițiu de colaborare între 
administrație și actorii culturali pentru realizarea unor evenimente culturale chiar și în situații mai speciale. 
Sibiu Music Fest, Romania Rocks precum și alte evenimente de nișă ca „25 de ore de teatru non stop” și 

 

114 https://www.zilesinopti.ro/articole/30663/salut-sibiu-despre-performanta-culturala-in-timp-de-
pandemie-de-razvan-sadean  
115 https://scena-digitala.ro/  
116 https://cultura.sibiu.ro/agenda_culturala.html  
117 https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/consiliul-judetean-sibiu-deschide-sesiunea-de-depunere-a-
proiectelor-pentru-agendele-judetului-157802.html  
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„Teatrul din cartier” organizate de asociația BIS, Stagiunea Camerală Florescu, Fernandez & Friends sau 
Astra Film Festival și Astra Film Junior vor fi cel mai probabil evenimente de dimensiuni puțin mai reduse 
comparativ cu anii precedenți. 

 

Sectorul cultural și creativ 
În ultima perioadă, sectoarele culturale și creative au devenit un punct principal de interes la nivelul 
orașelor cu un puternic caracter cultural din România, printre care și municipiul Sibiu. Sectoarele creative 
și culturale din Sibiu și din întreaga regiune, contribuie în mod semnificativ la creșterea economică, la 
ocuparea locurilor de muncă dar și la promovarea și dezvoltarea inovării și coeziunii sociale în cadrul 
orașului. 

În ceea ce privește gestionarea dezvoltării și promovării ofertei culturale, un rol deosebit de important îl 
au instituțiile publice care gestionează și/sau finanțează o parte dintre serviciile și activitățile culturale la 
nivelul unui teritoriu. În ceea ce privește investițiile în domeniul cultural în ultimii ani, se poate observa 
faptul că acestea au cunoscut o creștere constantă în perioada 2014-2019, înregistrând astfel o creștere 
totală de 107,18%, respectiv cu 36.974.562 lei mai mulți în anul 2019 față de anul 2014. Cu toate acestea, 
pentru anul 2020 se înregistrează o reducere drastică a fondurilor alocate în cultură, recreere și religie în 
municipiul Sibiu, acest lucru fiind pus pe seama limitărilor impuse de pandemie și amânarea multor 
evenimente culturale care s-ar fi realizat. 

FIGURA 143 - BUGETUL ANUAL ALOCAT ÎN CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 
PERIOADA 2014-2020 

 

Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/sit_ven_si_chelt_uat.html 

Aceste investiții vin în urma interesului crescut pentru acest domeniu, prin care se încearcă consolidarea 
antreprenoriatului cultural și dezvoltarea domeniilor precum: artele vizuale, teatru, muzică, dans, artă 
digitală, educație prin cultură, promovarea patrimoniului cultural material, promovarea patrimoniului 
cultural imaterial sau promovarea culturii scrise. Este important de punctat faptul că în anul 2019, județul 
Sibiu a fost Regiune Gastronomică Europeană, fapt ce a mobilizat autoritățile locale  sărăspundă provocării 
de a aduce în prim plan cultura gastronomică locală și de a convinge oamenii să se alăture unei inițiative 
care ar putea avea efecte vizibile pe termen lung. 

În același timp, pentru municipiul Sibiu, asociațiile și fundațiile reprezintă și ele un element cheie atunci 
când vine vorba despre implicarea lor în proiectele cu instituțiile culturale, majoritatea evenimentelor 
culturale care se fac la nivelul municipiului fiind realizate cu ajutorul implicării și colaborării cu diverse 
fundații și asociații din acest sector. 

Registrul Sectorului Cultural (CULT) este unul dintre demersurile INCFC de a cartografia și a determina 
statistic sectorul creativ din România, scopul principal fiind inventarierea entităților din domeniul culturii 
de pe teritoriul României. Fie că este vorba despre persoane fizice (lucrători culturali), organizații 
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neguvernamentale sau societăți comerciale cu profil cultural, Registrul și-a propus să aibă o evidență a 
entităților din domeniul cultural.118 

În municipiul Sibiu sunt înregistrate conform datelor prelucrate în Registrul CULT, o serie de organizații 
neguvernamentale119 și societăți comerciale120 reprezentative din domeniul culturii. La nivelul municipiului 
Sibiu, unii din principalii actori culturali responsabili pentru asigurarea unei oferte culturale diverse sunt 
reprezentați de: Asociația My Transilvania, Asociația Județeană de Turism Sibiu, Fundația ASTRA Film, 
Asociația Ecotinsib, Asociația Culturală pentru Educație, Tradiție și Valori – CREATIV, ARTmania Events, 
CCIA Sibiu, Fundația Heritas și multe alte asociații, grupuri sau ONG-uri culturale care ajută la promovarea 
vieții culturale și turistice a municipiului Sibiu. 

Pe lângă actorii publici și independenți, un rol deosebit de important în acest domeniu îl au și actorii privați 
din sectoarele culturale și creative, în acest context remarcându-se importanța ridicată pe care o au 
industriile creative în municipiul Sibiu. 

În viziunea documentului Cartea Albă, Industriile Creative sunt acele industrii care utilizează cultura drept 
un instrument de creare / inovare / dezvoltare și care au o dimensiune culturală. Acestea includ arhitectura 
și designul, care integrează elemente creative în procese mai ample, precum și sub-sectoare precum 
grafica, moda sau publicitatea. La un nivel mai puțin specific, multe alte industrii se bazează pe producția 
de conținut pentru propria dezvoltare, fiind, prin urmare, relaționate într-o oarecare măsură cu ICC. Printre 
ele se numără turismul și sectorul noilor tehnologii.121 

Din perspectiva microeconomică, în municipiul Sibiu se întâlnesc companii în toate domeniile de activitate 
ce fac parte din sectoarele culturale și creative: arhive, biblioteci, carte și presă, arte vizuale, artele 
spectacolului / arte interpretative, audiovizual și media, software, IT și jocuri, arhitectură, publicitate, 
patrimoniu cultural, artizanat și meșteșuguri și cercetare122, doar un număr redus de sub-sectoare nefiind 
prezente. În anul 2019, în municipiul Sibiu activau un număr de 1.191 de firme în aceste domenii, 
reprezentând doar 7.30% din numărul total de întreprinderi din oraș. Cu toate acestea, acest lucru nu se 
reflectă și la nivelul indicatorilor de performanță economică, sectoarele culturale și creative însumând un 
număr total de 7.430 de salariați, respectiv 6.55% din numărul total la nivel județean și totalizând o cifră 
de afaceri de doar 1.161.689.492 RON, adică doar 2.89% din cifra totală de afaceri a companiilor din județul 
Sibiu.  

În funcție de numărul de firme, cifra de afaceri și numărul de salariați, cele mai importante sectoare la 
nivelul municipiului Sibiu sunt cele prezentate în următorul tabel.  

TABEL 45 - TOP 5 SECTOARE CREATIVE ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

NR. 
CRT. 

SALARIAȚI / SECTOR CIFRĂ DE AFACERI / SECTOR NUMĂR FIRME / SECTOR 

1. Patrimoniul cultural Patrimoniul cultural Software, IT și jocuri 

 

118 https://culturadatainteractiv.ro/acasa/registrul-sectorului-cultural/  
119 https://culturadatainteractiv.ro/acasa/registrul-sectorului-cultural/organizatii-neguvernamentale-
inscrise-in-registrul-cult/  
120 https://culturadatainteractiv.ro/acasa/registrul-sectorului-cultural/societati-comerciale/  
121 Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Cartea Albă pentru activarea potențialului 
economic al sectoarelor culturale și creative din România 
122 Domenii identificate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală în Cartea Albă pentru 
activarea potențialului economic al sectoarelor culturale și creative din România, 2016. 
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NR. 
CRT. 

SALARIAȚI / SECTOR CIFRĂ DE AFACERI / SECTOR NUMĂR FIRME / SECTOR 

- 3.146 salariați - 381.737.883 RON - 310 firme 

2. Software, IT și jocuri 

- 1.657 salariați 

Software, IT și jocuri 

- 352.219.930 RON 

Artele spectacolului / Arte 
interpretative 

- 177 firme 

3. Audiovizual și media 

- 918 salariați 

Artele spectacolului / Arte 
interpretative 

- 168.719.812 RON 

Arte vizuale 

- 132 firme 

4. Artele spectacolului / Arte 
interpretative 

- 603 salariați 

Arhitectură 

- 70.059.634 RON 

Patrimoniul cultural 

- 107 firme  

5. Carte și Presă 

- 349 salariați 

Audiovizual și media 

- 65.733.675 RON  

Publicitate 

- 97 firme  

Sursa: Prelucrare proprie cu ajutorul datelor la nivelul anului 2019 din baza de date Listă Firme 

În ceea ce privește sub-domeniile acestor categorii care au avut cel mai mare aport la nivelul municipiului 
Sibiu, se poate observa faptul că majoritatea țin de domeniul IT, arhitectură sau activități recreative și 
distractive. Acestea sunt reprezentate mai detaliat în următorul tabel. 

TABEL 46 - TOP 5 CODURI CAEN DIN SECTOARELE CREATIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU 

NR. 
CRT. 

SALARIAȚI / SECTOR CIFRĂ DE AFACERI / SECTOR NUMĂR FIRME / SECTOR 

1. 1512 – Fabricarea articolelor de 
voiaj și marochinărie și a 
articolelor de harnașament 

- 2.083 salariați  

6201 –  Activități de realizare a 
software-ului la comandă 
(software orientat client) 

- 303.007.635 RON 

6201 –  Activități de realizare a 
software-ului la comandă 
(software orientat client) 

- 180 firme 

2. 6201 –  Activități de realizare a 
software-ului la comandă 
(software orientat client) 

- 1.346 salariați 

1512 – Fabricarea articolelor de 
voiaj și marochinărie și a 
articolelor de harnașament 

- 201.588.980 RON 

7111 – Activități de arhitectură 

- 96 firme 

3. 6209 – Alte activități de servicii 
privind tehnologia informației 

- 856 salariați 

9329 – Alte activități recreative și 
distractive n.c.a. 

- 146.722.806 RON 

7311 – Activități ale agențiilor de 
publicitate 

- 87 firme 

4. 9329 – Alte activități recreative și 
distractive n.c.a. 

- 553 salariați 

1511 – Tăbăcirea și finisarea 
pieilor; prepararea și vopsirea 
blănurilor 

- 75.366.660 RON 

9329 – Alte activități recreative și 
distractive n.c.a. 

- 81 firme 
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NR. 
CRT. 

SALARIAȚI / SECTOR CIFRĂ DE AFACERI / SECTOR NUMĂR FIRME / SECTOR 

5. 1520 – Fabricarea încălțămintei 

- 411 salariați 

6209 – Alte activități de servicii 
privind tehnologia informației 

- 55.747.120 RON 

6202 – Activități de consultanță 
în tehnologia informației 

- 52 firme 

Sursa: Prelucrare proprie cu ajutorul datelor la nivelul anului 2019 din baza de date Listă Firme 

În ansamblu, putem spune că sectoarele creative din municipiul Sibiu au cunoscut o dezvoltare 
semnificativă în ultimii ani, fiind astfel înregistrată o creștere în ceea ce privește numărul salariaților, cifra 
de afaceri și numărul de firme din sectorul creativ din municipiul Sibiu din 2014 până în 2019 în contextul 
în care în anul 2014, în municipiul Sibiu activau un număr de 928 de firme în aceste domenii (față de 1.191 
de firme, respectiv 7.30% în 2019), reprezentând 6.49% din numărul total de întreprinderi din județ. La 
nivelul indicatorilor de performanță economică, sectoarele culturale și creative însumau un număr total de 
6.611 de salariați, respectiv 5.90% (față de 7.430 de salariați, respectiv 6.55% în 2019) din numărul total la 
nivel județean și totalizau o cifră de afaceri de doar 789.525.542 RON, adică doar 2.71% (față de 
1.161.689.492 RON, respectiv 2.89% în 2019) din cifra totală de afaceri a companiilor din județul Sibiu. 

De altfel, conform chestionarului dedicat mediului de afaceri, dintre companiile respondente, circa 52,2% 
își desfășoară activitatea în patru domenii majoritare, primele locuri fiind acoperite de sectorul IT&C și 
sectorul Hoteluri și Restaurante – în turism.  

Opțiunile respondenților referitoare la principalele potențiale domenii specifice de activitate economică 
ce ar putea reprezenta motoare de dezvoltare economică ale municipiului Sibiu poziționează în top 5 
domeniile ce țin de: IT&C, Hoteluri și Restaurante, cercetare-dezvoltare, industria constructoare de mașini, 
utilaje, echipamente și a mijloacelor de transport, și domeniul de activități de recreere, artistice, culturale 
și divertisment. 

 

Identitate și gradul de adopție a noilor soluții digitale în sectorul cultural  
Statisticile oficiale privind dezvoltarea accesului la Internet la nivel mondial arată o dezvoltare și o creștere 
continuă, de la an la an, tot mai mulți oameni devenind utilizatori de internet. În acest context, multe 
instituții culturale desfășoară diferite activități specifice de sporire a prezenței în online, cum ar fi 
dezvoltarea unei pagini web, diverse proiecte specifice online, promovarea online a publicațiilor, 
festivalurilor, concertelor, expozițiilor etc. 

La nivel local, o mare parte a instituțiilor de cultură din municipiul Sibiu au o prezență în mediul online prin 
existența unui site oficial sau a unei pagini de Facebook oficiale. Principalul avantaj al acestor servicii este 
accesul facil la informații precum programul, informațiile generale despre instituție sau tarifele. Astfel de 
situații se întâlnesc la site-urile oficiale ale Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural 
Național Sibiu sau în cadrul secțiunilor dedicate pentru Cultură – Sibiu Hermannstadt CULTURA123,  Turism 
– Sibiu Hermannstadt TURISM 124 , Patrimoniu – Sibiu Hermannstadt PATRIMONIUL ISTORIC & 
ARHITECTURAL125 și Sibiu BAROC126, unde se pot găsi informații despre patrimoniul cultural de la nivelul 
municipiului Sibiu, o serie de aspecte culturale sibiene, informații utile pentru turiștii din Sibiu, o secțiune 

 

123 https://cultura.sibiu.ro/  
124 https://www.sibiucity.ro/  
125 https://patrimoniu.sibiu.ro/  
126 https://baroc.sibiu.ro/  
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dedicată pentru evenimente, detalii despre cazări, hărți interactive, broșuri/pliante precum și ultimele știri 
din Sibiu. 

Mai mult, Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul GONG, Teatrul de balet Sibiu, Filarmonica de Stat Sibiu, 
Muzeul ASTRA, Biblioteca ASTRA, Muzeul Brukenthal și multe alte instituții culturale din Sibiu  beneficiază 
de site-uri proprii funcționale, cu acces către informații recente, program de spectacole, bilete online în 
cazul teatrelor și chiar accesul la un catalog online în cadrul Biblioteca ASTRA. 

În cadrul muzeelor, majoritatea instituțiilor dețin un site propriu cu informații pentru localnici și turiști 
referitoare la prețurile de vizitare, serviciile culturale oferite de instituție, direcții cu privire la locația 
instituției, expozițiile temporare și permanente, ultimele evenimente sau cele viitoare, precum și modul 
de funcționare a muzeelor în condițiile date de pandemia de COVID-19. În același timp, toate aceste lucruri 
se pot accesa și de pe platformele online sibiucity.ro, cultura.sibiu.ro, patrimoniu.sibiu.ro. 

La nivelul instituțiilor de cultură, cea mai bună reprezentare în social media o au teatrele din municipiul 
Sibiu – Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul GONG sau Teatrul de Balet al Casei de Cultură. Ele comunică 
numai în limba română  despre spectacolele curente. Următoarele instituții de cultură, ca număr de 
aprecieri pe Facebook, sunt cele mai populare două muzee din județ: Muzeul ASTRA (21.735 de fani) și 
Muzeul Național Brukenthal (7.866 de fani). Comunicarea este constantă și de calitate, însă audiența este 
relativ mică din punct de vedere al relevanței în comunicarea turistică. 

Site-urile de turism ale Primăriei Sibiu, sibiucity.ro și turism.sibiu.ro, sunt printre cele mai bine actualizate 
și optimizate pagini de internet despre destinație. Paginile sunt trilingv (română, engleză și germană), 
optimizate pentru mobil și bogat în conținut despre atracțiile și evenimentele culturale din oraș, acestea 
fiind prezentate într-un mod accesibil, cu toate informațiile necesare.127 

Un instrument foarte util pentru oferta culturală a municipiului Sibiu, și nu numai, este și aplicația Sibiu 
City App creată pentru a contribui la promovarea și dezvoltarea arealului cultural-turistic al municipiului și 
împrejurimilor județului Sibiu. Aceasta este o aplicație pentru dispozitivele mobile, care funcționează pe 
platformele Android și iOS. Prin intermediul acestei aplicații, toți cei interesați pot identifica mult mai ușor 
atracțiile culturale și istorice ale municipiului și județului, tradițiile și obiceiurile zonei. Aplicația este 
disponibilă gratuit, funcționează on-line și off-line, în timp ce utilizatorii se pot bucura de un veritabil ghid 
cultural-turistic, într-un mod interactiv și ușor de utilizat de către turiști și comunitatea locală. 

Atât platforma cât și aplicația sunt de mare ajutor celor care vor să viziteze atât municipiul Sibiu cât și alte 
zone și regiuni ale județului, acestea fiind utile datorită secțiunilor special desemnate, fiecare secțiune 
oferind informațiile necesare pe care le caută un turist. Mai mult, acestea reprezintă un instrument pentru 
promovarea ofertei culturale de mare ajutor atât vizitatorilor cât și comunității locale. 

Prin intermediul acestora, majoritatea atracțiilor de tip muzeal și cultural, satele tradiționale sau atracțiile 
principale ale Sibiului, sunt promovate la nivel județean inclusiv de către autoritățile publice și de agențiile 
de turism. 

 

7.4.2. TURISM 

Turismul reprezintă un sector de perspectivă, ce poate contribui la dezvoltarea economică a unui loc prin 
proiectarea identității acestuia, precum și prin gradul de atractivitate pe care îl poate determina. 
Notorietatea turistică a unei destinații se reflectă prin capacitatea locului de a-și optimiza gradul de 

 

127 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
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atractivitate pentru vizitatori, în vederea satisfacerii cerințelor acestora prin servicii de calitate, inovatoare 
și atractive de turism, dar și pentru a câștiga cote de piață pe piețele interne și globale, asigurând în același 
timp că resursele disponibile pentru sprijinirea turismului sunt utilizate eficient și într-un mod durabil.  

Turismul este un factor important de dezvoltare economică și socială care stimulează creșterea economică 
prin generarea de venituri, locuri de muncă și investiții atât la nivelul municipiului Sibiu cât și la nivelul 
întregului județ. Acesta ajută la susținerea patrimoniului cultural și natural, oferă venituri pentru finanțarea 
facilităților și infrastructurii de care se bucură vizitatorii și rezidenții și promovează conștientizarea unei 
identități unice în lume, care se distinge prin diversitatea sa.  

În același timp, digitalizarea societății moderne a deschis o multitudine de oportunități pentru furnizorii de 
turism de a împărtăși informații către o gamă largă de tipuri de turiști. Turismul inteligent sprijină eforturile 
integrate ale unei destinații de a găsi modalități inovatoare de a colecta și utiliza date derivate din 
infrastructura fizică, conexiunea socială și sursele organizaționale (atât guvernamentale, cât și 
neguvernamentale), precum și de la utilizatori, în combinație cu tehnologii avansate pentru creșterea 
eficienței, durabilității și a calității experiențelor. 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19, industria HoReCa128 a fost și este unul dintre cele mai 
afectate sectoare economice, motiv pentru care actorii din acest domeniu au fost nevoiți să se adapteze 
noilor condiții și să găsească soluții inovatoare pentru a putea veni în întâmpinarea utilizatorilor cu o ofertă 
de servicii competitive și sigure. Este important ca pe viitor această industrie să fie sprijinită să identifice și 
soluțiile necesare pentru repornirea activității la capacitate maximă, dar răspunzând la noi cerințe și 
tendințe globale de siguranță și confort. 

În acest sens, pentru a veni în sprijinul patronilor de localuri, Primăria Municipiului Sibiu a adoptat mai 
multe facilități în vederea sprijinului celor din industria HoReCa. Astfel, pentru anul 2022 taxa specială 
pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu va fi de 0,5 lei/mp/zi și 
poate fi achitată până la sfârșitul perioadei pentru care se emite avizul. În plus, beneficiarii taxei speciale 
pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu nu datorează taxă de 
ocupare a domeniului public stabilită prin hotărârea Consiliului Local Sibiu privind taxele și impozitele 
locale.129 

Mai mult, s-a aprobat extinderea temporară a teraselor din zonele Sibiului. În Piața Huet s-a putut realiza 
extinderea/amplasarea teraselor, doar pentru agenții economici care au punct de lucru autorizat în Piața 
Mică și care au acces direct în partea din spate, înspre Piața Huet. 

 

Resursele turistice  
Resursele turistice existente atât la nivelul municipiului, cât și în împrejurimi, conturează un produs turistic 
complex, diversificat, cu un potențial deosebit de mare de a satisface nevoile de călătorie ale unor turiști 
cu interese variate. 

RESURSELE NATURALE | Atunci când discutăm despre resursele naturale, contextul teritoriului județean 
oferă turiștilor o ofertă mai mare de atracții turistice naturale, fapt care ajută municipiul Sibiu la atragerea 
unui număr mai mare de turiști care sunt dispuși să îmbine oferta turistică naturală din municipiu cu cea 

 

128 HoReCa este acronimul pentru industria ospitalității: Hoteluri, Restaurante, Cafenele 
129 Referatul de aprobare nr. 88207/11.11.2021 privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre 
pentru prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul pandemiei de 
COVID-19:  
https://www.turnulsfatului.ro/uploads/media/2021/11/19/proiect-facilitati-horeca-sibiu-2022-t7fr.pdf  
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din imediata apropiere a acestuia. Cu aproximativ jumătate din teritoriu acoperit de arii naturale protejate, 
județul Sibiu este o destinație turistică cu un capital natural atractiv și cu o biodiversitate ridicată. Natura 
puțin alterată atrage prin peisajul montan și submontan, fauna bogată, pădurile cvasi-virgine și 
oportunitățile pentru turism activ – atât din zona montană, cât și din cea colinară. 

La nivel local, Parcul Natural Dumbrava Sibiului este unul dintre cele mai importante obiective turistice din 
Sibiu și împrejurimile acestuia. Loc preferat de promenadă încă din secolul al XVIII-lea, Parcul Natural 
Dumbrava Sibiului se află la 4 km de centrul orașului Sibiu, de-a lungul șoselei care merge spre Rășinari. 
Parcul este traversat de pârâul Trinkbach, care formează pe cursul său trei lacuri de origine antropică: unul 
la Muzeul Tehnicii Populare și două în Grădina Zoologică. Doritorii pot opta aici pentru plimbări de 
agrement cu barca și hidrobicicleta.  

Parcul Natural Dumbrava este renumit astăzi pentru Muzeul Satului Astra, cuprins în arealul său. În partea 
de sud a Pădurii Dumbrava se găsesc Monumentul eroilor căzuți în cele două războaie mondiale și Cimitirul 
Municipal, deschis în anul 1907.130 

În ceea ce privește resursele naturale din zona urbană funcțională a municipiului Sibiu, calcarele eocene 
de la Turnu Roșu reprezintă un punct important de vizitare. Acestea sunt un monument al naturii ce 
cuprinde elemente de valoare paleontologică deosebite și numeroase elemente minerale, rocile 
sedimentare fiind alcătuite din corpurile fosile ale mai multor specii de plante și animale.  

Rezervația Naturală Lacul fără Fund este situat în Parcul Public al orașului Ocna Sibiului, în imediata 
apropiere a stației CFR, de-a lungul timpului fiind cunoscut și sub numele de "Lacul Lemnelor" sau "Lacul 
Francisc". Lacul s-a format pe locul fostei saline Francisc închisă și abandonată din anul 1775. Prin 
prăbușirea tavanului salinei s-a creat un crater care în timp a acumulat apă. 

Rezervația naturală botanică Șuvara Sașilor acoperă o suprafață de 20 ha pe terasa de 430 m altitudine a 
râului Sadu în apropierea orașului Tălmaciu. Prezența dominantă a unei specii de graminae cunoscută sub 
numele de "șuvară" a dat numele generic acestui spațiu deținut anterior de sași. Rezervația naturală (un 
fost teren ce a aparținut sașilor din zonă) reprezintă o arie cu pâlcuri de mesteacăn argintiu (Betula 
pendula), arin (Alunus glutinosa) sau zălog și fânețe ce adăpostesc specii floristice rare.131 

Pe lângă acesta, resursele turistice majore din jurul municipiului Sibiu creează un produs turistic complex, 
format din peisajul submontan și montan al zonei Rășinari, factorii terapeutici de la Ocna Sibiului sau Zona 
Avrigului.  La nivelul județului există de asemenea o serie de resurse naturale care merită vizitate de orice 
turist care ajunge să își petreacă un weekend prelungit în Sibiu, sau care dorește să aibă parte de noi 
experiențe interesante. Unele dintre aceste zone sunt: Parcul Natural Cindrel, Parcul Natural Golul Alpin al 
Munților Făgăraș, Rezervația Naturală Iezerele Cindrelului – inclusiv Stațiunea Păltiniș, fiind o opțiune 
interesantă pentru un weekend prelungit destinat sporturilor de iarnă sau plimbărilor la faimoasele lacuri 
glaciare, Lacul și Golul Alpin Bâlea, Rezervația Faunistică Arpășel sau Dealul Zakel.132 

RESURSELE ANTROPICE | Sibiul este un oraș turistic cunoscut pentru centrul său istoric bine conservat și 
pus în valoare. Centrul istoric al Sibiului se întinde pe 80 de hectare care reprezintă o zonă protejată. Pe 
această suprafață se află piețele centrale – Piața Mare, Piața Mică, Piața Huet, Piața Aurarilor, Piața 
Armelor, spații publice care impresionează prin aspectul lor, fiind în același timp scena evenimentelor 
culturale și sportive ale orașului, locul de întâlnire al sibienilor, dar și al turiștilor.133  

 

130 https://sibiucityapp.ro/places/parcul-natural-dumbrava-sibiului-hke3s2cf  
131 https://turism.talmaciu.ro/rezervatia-suvara-sasilor/  
132 https://sibiucity.ro/ro/in_jur/227  
133 https://sibiucity.ro/ro/zone  
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În cadrul centrului municipiului Sibiu și în imediata apropiere se pot vizita unele dintre cele mai apreciate 
atracții turistice:134 Turnul Sfatului (simbolul caracteristic al orașului Sibiu), Muzeul Brukenthal (etajele I și 
II ale Palatului Brukenthal găzduiesc una din cele mai importante galerii de artă europeană din România), 
Biserica Evanghelică C.A. (descrisă ca fiind „cea mai remarcabilă construcție a Sibiului”, iar istoricul sibian 
Emil Sigerius a denumit-o „o adevărată casă memorială a saxonilor din Transilvania"), Muzeul ASTRA (este 
una din cele mai importante instituții de acest profil din Europa, atât prin patrimoniul cultural reprezentat 
aici cât și prin programele culturale și educaționale pe care le dezvoltă), Podul Minciunilor (unul dintre cele 
mai importante simboluri ale orașului și primul pod de fontă din România), zidurile și turnurile de apărare 
ale orașului, Catedrala Ortodoxă Sfânta Treime (reprezintă o copie la scară redusă a bisericii Sfânta Sofia 
din Constantinopol), Biserica romano-catolică Sfânta Treime sau grădina zoologică Sibiu. 

Pe lângă acestea, patrimoniul construit, reprezentat de peste 1000 de monumente istorice de interes local 
și național și două situri UNESCO, este una dintre cele mai importante și bine valorificate resurse turistice 
din județul Sibiu și cu precădere din municipiul Sibiu.  

La nivelul teritoriului din imediata apropiere a municipiului Sibiu, patrimoniul religios existent este și acesta 
foarte bogat și divers, pe fondul multietnicității specifice. Din punct de vedere turistic, el este relevant mai 
ales prin prisma bisericilor fortificate săsești. Ele reprezintă în ansamblu o atracție principală a destinației, 
ca element identitar recurent, dar și repere turistice individuale, care cresc gradul de atractivitate al satelor 
și localităților din imediata apropiere a municipiului Sibiu și nu numai. 

Pe lângă atracțiile antropice din cadrul municipiului Sibiu, la nivelul teritoriului mai există o serie de resurse 
antropice foarte populare, ca cele două șosele care ajung la peste 2000 m altitudine – Transfăgărășan și 
Transalpina, hotelul și biserica de gheață construite în fiecare an la Bâlea sau Lacul fără fund de la Ocna 
Sibiului. Multe dintre aceste resurse sunt puse în valoare și promovate prin intermediul traseelor turistice 
care reprezintă o oportunitate pentru creșterea vizibilității obiectivelor turistice din Sibiu, dar care au 
nevoie de o promovare mai activă în spațiul public, pentru a putea fi cât mai ușor vizibile și parcurse chiar 
și de către turiștii în tranzit. 

Un potențial ridicat îl reprezintă astfel promovarea drumețiilor mai ușoare în zona colinară, în jurul 
municipiului Sibiu și a localităților din zona urbană funcțională, ca parte din produse sau pachete turistice 
mai cuprinzătoare, pentru diversificarea activităților disponibile celor atrași de turismul cultural și pentru 
susținerea dezvoltării dimensiunii ecoturistice. 

 

Tipologii de turism 
Situat în centrul țării și beneficiind de un grad de accesibilitate ridicat, Sibiul a devenit un adevărat loc de 
întâlnire, fiind una dintre cele mai importante destinații turistice din țară. Municipiul oferă o gamă variată 
de modalități de petrecere a timpului liber și reprezintă, totodată punctul de plecare spre o serie de trasee 
turistice către alte zone de interes la nivel județean și regional. 

La nivel european, sectorul turistic a beneficiat enorm de pe urma extinderii Uniunii Europene, care a creat 
o piață comună și a facilitat în același timp circulația persoanelor. Desemnarea Sibiului drept Capitală 
Culturală Europeană în 2007, Regiune Gastronomică Europeană în 2019 sau primul oraș din România care 
va fi Capitala Europeană a Drumeției în 2021 sunt elemente care au adus notorietate orașului și i-a 
îmbunătățit imaginea, atrăgând vizitatori naționali și internaționali și contribuind la stabilirea de relații de 
cooperare cu alte orașe și regiuni europene. Cele trei stele acordate orașului în 2011 în Ghidul verde 

 

134 https://sibiucity.ro/ro/10_atractii  
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Michelin confirmă acest fapt, Sibiul fiind, de altfel, singurul oraș din România care a primit această 
distincție. 

Sibiu a fost votat din nou în top 5 al celor mai bune destinații turistice europene în cadrul competiției 
organizate de Asociația European Best Destinations. 135  Astfel, Sibiu a purtat titlul de European Best 
Destination și în anul 2021. Locul 1 este ocupat de Braga (Portugalia), următoarele locuri fiind ocupate de 
Roma și orașul croat Cavtat. Toate orașe din top vor fi promovat pe tot parcursul anului în publicații 
importante precum Forbes, Conde Nast Traveler, Vogue, Travel+Leisure, Huffpost, Euronews, Lonely 
Planet, El mundo, Daily Mail și altele, lucru ce va aduce o prezență și mai mare pe plan internațional a 
municipiului Sibiu și va ajuta la creșterea turismului în următoarea perioadă. 

Pornind de la cele menționate anterior, se remarcă faptul că municipiul Sibiu și împrejurimile acestuia se 
bucură de un capital bogat de resurse turistice, concentrate într-o serie de areale cu potențial ridicat de 
dezvoltare, ce acoperă o gamă variată de atracții, cu elemente favorabile de cadru natural și de patrimoniu 
natural, precum și un patrimoniu cultural diversificat.  

În acest context, ținând cont și de investițiile realizate în ultimii ani în municipiul și în județul Sibiu, se poate 
vorbi de o gamă din ce în ce mai variată de tipologii de turism care există sau care ar putea fi mai mult 
valorificate și promovate. 

TURISMUL CULTURAL ȘI RELIGIOS | Conform World Tourism Organization, turismul cultural este definit ca 
fiind orice deplasare a unei persoane din motive esențial culturale cum ar fi circuitele turistice de studiu, 
artele performative (dansul, teatru, muzica etc.), circuitele culturale, călătoriile la festivaluri sau alte 
evenimente culturale, vizitele în locuri culturale și la monumente etc.  Acest tip de turism abordează cultura 
unui loc, în special valorile ei artistice, și se bazează pe resursele locale din categoria lăcașurilor de cult 
religios, a instituțiilor de cultură, a monumentelor istorice și a spațiilor cu potențial de valorificare culturală, 
inclusiv prin implicarea patrimoniul imaterial, care a devenit din ce în ce mai promovat. 

În ceea ce privește turismul religios acesta este de asemenea identificat ca fiind de interes atât la nivel 
municipal, cât și la nivel județean, fiind un element de interes atât pentru turiști cât și pentru comunitatea 
sibiană. 

Un exemplu de atracție turistică este Catedrala Evanghelică din Sibiu care organizează o serie de 
evenimente anuale, precum concerte corale sau de orgă, concerte de Crăciun, expoziții sau chiar târguri 
săptămânale de produse ecologice (Târgul Vinerea Verde). Astfel, sunt organizate periodic nenumărate 
activități, care au implicat inclusiv artiști ai Filarmonicii din Sibiu sau invitați internaționali, cele mai 
aglomerate luni fiind cele din sezonul de vară, în lunile iulie, august și septembrie fiind organizate chiar 
activități săptămânale, sub forma concertelor de orgă. 

În prezent, atât turismul cultural, cât și cel religios, sunt unele dintre cele mai dezvoltate tipuri de turism 
în cadrul municipiului Sibiu. Obiectivele culturale permanente au un potențial crescut din această 
perspectivă, prezentând cel mai mare interes al turiștilor. Oraș medieval cu o istorie veche de 900 de ani, 
Sibiul a păstrat multe mărturii ale trecutului, care prezintă astăzi un interes deosebit pentru vizitatori. 
Zidurile vechilor centuri de apărare, turnurile denumite după breslele Sibiului, piețele centrale cu istoria 
lor, imobilele vechi încărcate de poveștile istoriei – multe dintre acestea adăpostind în trecut personalitățile 
Sibiului, muzeele orașului și tot ceea ce înseamnă viața culturală a unui oraș istoric. 

 

135 https://moneybuzz.ro/sibiu-locul-5-in-topul-european-best-destinations-2021/  
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Totodată, patrimoniul arheologic și istoric, poate avea în continuare un rol foarte important în dezvoltarea 
turismului cultural prin produse turistice precum circuite istorice, investiții în infrastructura muzeală, 
evenimente culturale „reason-to-come” etc. 

Cu peste 100 de evenimente anuale împărțite de-a lungul unui an întreg, municipiul Sibiu oferă, de 
asemenea, un mijloc plăcut de petrecere a timpului liber, cu evenimente variate, pentru toate vârstele și 
toate gusturile. Manifestările culturale acoperă astfel o vastă arie: de la expoziții de artă la spectacole de 
teatru, de la concerte de muzică până la workshop-uri adresate specialiștilor sau publicului larg, activități 
ce atrag turiștii într-un număr crescut în fiecare an pentru a putea participa la evenimentele culturale 
organizate aici. 

TURISMUL GASTRONOMIC | Turismul gastronomic sau turismul culinar reprezintă experimentarea 
culinară a unei regiuni geografice și este considerat o componentă importantă a turismului în general și a 
ecoturismului în special. Alături de peisaj, cazare și climă – în funcție de care turiștii își aleg destinațiile, 
experiența culinară a ajuns definitorie pentru cei care caută senzații gustative memorabile, care au o 
cultură a mâncării și a degustării unor băuturi. 

Într-o perioadă în care populația este încurajată să mănânce sănătos și bucătarii cunoscuți spun tot mai 
des că agricultura de masă produce fructe și legume fără gust, turismul gastronomic și mâncarea locală 
devin resurse tot mai valoroase care au o contribuție importantă la economia locală și susțin producătorii 
și comerțul local. 

Combinația dintre mâncare și turism este tot mai atractivă în ultimii ani. Turiștii străini sau din țară care 
vizitează o destinație turistică gustă tot mai mult produse locale și iau parte la evenimente și tradiții locale. 
Acest lucru a adus un plus de imagine destinațiilor turistice și a impulsionat activitatea economică din 
destinație și din împrejurimi. 

Cultura gastronomică este noua direcție de dezvoltare a Sibiului în următorii ani, după ce la începutul anului 
2017, Institutul Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism i-a decernat județului Sibiu titlul 
de Regiune Gastronomică Europeană în 2019 136 137. Gastronomia sibiană poartă amprentele culturale ale 
comunităților de români, sași, landleri, maghiari, armeni, rromi și mai recentele influențe ale bucătăriilor 
europene (italienești, franceze) și asiatice, contribuind la aprecierea din ce in ce mai ridicată a turismului 
gastronomic. 

De asemenea, în cadrul programului Sibiu – Regiune Gastronomică Europeană 2019 a fost dezvoltat 
proiectul „Mic dejun sibian”, care valorifică resursele locale, garantează calitatea serviciilor turistice și 
contribuie la practicarea unui turism responsabil. Proiectul promovează gastronomia locală în rândul 
vizitatorilor cazați în regiune prin produse proaspete de sezon și preparate artizanale. 

Mai mult, la nivelul județului, Asociația My Transylvania, prin Cristian Cismaru, promovează patrimoniul 
local și cultura gastronomică prin evenimente alternative în sudul Transilvaniei. Unul dintre aceste proiecte 
este și „Transilvanian Brunch”, unde rețetele vechi, de mult uitate, sunt gătite de gazde folosind doar 
produse locale și de sezon. Pentru pasionații de istorie și tradiții transilvănene, evenimentul oferă și o 
componentă culturală, sub diverse forme: un tur al satului pe teme de patrimoniu și o scurtă drumeție. 

 

136 De implementarea programului „Sibiu, regiune gastronomică 2019” se ocupă un consorțiu format din 
șase parteneri: Consiliul Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Mediaș, 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu și Asociația Județeană 
de Turism Sibiu 
137 https://blog.eventya.ro/cum-poate-turismul-gastronomic-sa-ajute-industria-ospitaliera-din-romania/  
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ECOTURISMUL | Ecoturismul este un turism practicat în spații naturale sălbatice și culturale tradiționale 
puțin modificate de om, și care trebuie să constituie sanctuare de protecție a naturii și a formelor 
ancestrale de civilizație pentru a sprijini dezvoltarea economică a comunităților locale.138 

Deoarece există numeroase etaje de altitudine, flora și fauna sunt deosebit de diverse, cea mai mare parte 
a județului fiind inclusă în rețeaua siturilor Natura 2000, ceea ce face propice dezvoltarea acestui tip de 
turism. În prezent, Mărginimea Sibiului și Colinele Transilvaniei fiind unele dintre cele mai cunoscute zone 
de ecoturism de pe teritoriul județului Sibiu și la nivel național. 

În ajutorul acestui tip de turism vine și programul „Anii Drumeției”, proiect recent ce a venit de la nevoia 
de a adapta strategia de promovare turistică a destinației Sibiu la actualul context global. Mai mult, în 
cadrul acestui tip de turism se poate lua contact direct și cu tradițiile și obiceiurile săsești și specifice 
comunității sibiene, în special în împrejurimile municipiului Sibiu, în sate și localități din zona urbană 
funcțională în care tradițiile, obiceiurile și natura nu au fost alterate de schimbările moderne. 

Distanțarea socială, limitarea călătoriilor, nevoia oamenilor de a ieși în natură, de a aprecia lucrurile simple 
cum ar fi o plimbare în aer liber, a reprezentat o oportunitate de a valorifica patrimoniul natural, cultural 
și imaterial pe care îl are teritoriul. 

TURISMUL SPORTIV | Turismul sportiv este o ramură a turismului relativ nouă, însă foarte promițătoare. 
Sibiul este gazda unor evenimente sportive de top din România. Astfel, în fiecare an orașul găzduiește Turul 
Sibiului, cea mai importantă cursă ciclistă din S-E Europei, Red Bull Romaniacs, considerată cea mai dură 
cursă de Hard Enduro din lume, Raliul Sibiului – o cursă automobilistică foarte apreciată și interesantă ca 
traseu și Sibiu Open, o competiție de tenis care câștigă tot mai mult prestigiu în domeniu. Aceste 
evenimente deja recunoscute sunt completate de evenimente sportive inedite precum turneul de volei pe 
nisip – Sibiu Sands care se petrece chiar în Piața Mică sau Turul Ciclist al Bisericilor Fortificate, dar și de 
multe alte evenimente de mai mică amploare, dedicate sportului de masă.139 

Pe lângă acestea, stațiunea Păltiniș, munții Cibinului, Lacul Cibinului, Vârful Frumoasei, Piatra Albă din 
munții Făgăraș sunt locații superbe din imediata apropiere a municipiului Sibiu unde se pot practica diferite 
sporturi de iarnă precum alpinismul, excursii și concursuri de ski sau snowborad.  

TURISMUL ÎN NATURĂ | Municipiul Sibiu găzduiește în 2021 și 2022 cel mai mare eveniment pan-european 
de drumeție, denumit EURORANDO, fapt ce i-a atras titulatura de Capitală Europeană a Drumeției în 
această perioadă. Organizat în mod tradițional o dată la 5 ani în Europa, a 5-a ediție organizată la Sibiu, va 
avea loc în 2 ani consecutivi pentru prima data în istorie (26 septembrie – 3 octombrie 2021 și 11 – 18 
septembrie 2022). Astfel, sunt pregătite pentru turiști 20 de trasee impresionante, care însumează peste 
400 km de drumeție în frumoasa zonă a Sibiului,  pentru a fi parcurse atât de amatori, cât și de drumeții 
profesioniști.140 

De asemenea, resursele naturale din împrejurimile municipiului Sibiu favorizează practicarea mai multor 
activități de turism în natură, precum echitația, picnic-uri în natură, sporturi aeriene – parapantă, alpinism, 
tiroliană, trasee de drumeție sau trasee de bicicletă, conturând astfel un produs turistic complex în cadrul 
municipiului Sibiu și a zonelor din imediata apropiere a acestuia. 

TURISMUL DE WEEKEND | Această formă de turism se desfășoară ca un sejur scurt, de obicei cuprins între 
2-4 zile, în care se pot vizita mai multe obiective. Pe lângă acestea, turismul cultural și turismul religios pot 
face parte din acest tip de turism și pot cuprinde o gamă diversificată de activități pentru petrecerea 

 

138 Puiu Nistoreanu – Ecoturism și turism rural. Bucuresti, Editura A.S.E., 2003 
139 https://sibiucity.ro/ro/10_motive  
140 https://sibiucity.ro/ro/10_motive  
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plăcută a timpului liber de către turiști. Acestea pot fi reprezentate de activități scurte, de la plimbarea prin 
oraș, la drumeții, itinerarii ecumenice, campinguri în natură sau trasee de ciclism în cadrul traseelor 
amenajate pe tot teritoriul județului Sibiu. 

TURISMUL MICE141 | Reprezintă acea formă de turism practicată de angajați sau de alte categorii de 
persoane, în interes de serviciu, în interiorul sau în afara țării de reședință, incluzând: participarea la 
întâlniri de afaceri, târguri și expoziții, conferințe sau reuniuni. Aceste tipologii de turism sunt în prezent 
accesate de vizitatori care au o perioadă relativ scurtă sau medie de ședere, în special din cauza faptului că 
infrastructura turistică ce poate susține acest tip de activitate este încă insuficient dezvoltată. 

Cu toate acestea, gradul mai ridicat de dezvoltare economică a orașului și prezența turismului de business 
au determinat localizarea a numeroase spații de cazare de o înaltă calitate și a unor lanțuri hoteliere majore 
precum Hilton, Ramada, Golden Tulip sau Continental.  

În același timp, resursele turistice și antropice, precum și diversitatea de oferte turistice și infrastructura 
de cazare disponibilă în acest sens, poate impulsiona și poate crea cadrul perfect pentru turiștii veniți cu 
scopuri business, de a opta pentru petrecerea unui weekend sau a unui sejur mai extins în cadrul destinației 
turistice Sibiu. 

În general, turismul este considerat o sursă de dezvoltare economică atât la nivel local, cât și la nivel 
regional. Acesta oferă posibilitatea dezvoltării și creării unui cadru propice pentru valorificarea diverselor 
oportunități de inițiative antreprenoriale, dar și pentru acțiuni noi din partea administrației publice. În cazul 
de față, aceste tipologii de turism sunt în prezent accesate de vizitatori care au o perioadă relativ scurtă de 
ședere, însă administrația sibiană depune eforturi constante pentru sporirea atractivității destinației. Mai 
mult, turiștii reușesc să găsească aici o gamă largă de servicii și activități turistice și inclusiv să descopere 
unele noi, lucru ce îi face pe turiști să revină an de an în această locație. Nu în ultimul rând, notorietatea 
turistică pe plan internațional contribuie la creșterea și dezvoltarea sectorului turistic, fiind un atu foarte 
important pentru oraș, alături de tendința în creștere de apreciere a formelor de turism experimental și 
autentice, o categorie în care municipiul Sibiu are potențial de a se înscrie datorită varietății resurselor 
naturale și antropice, materiale și imateriale prezentate anterior. 

Turiștii din întreaga lume caută experiențe memorabile atunci când vine vorba de alegerea unei noi 
destinații. Turismul experiențial presupune o abordare concentrată pe autentic, pe descoperirea unor 
locuri noi, culturi noi și comunități locale. Astfel, tendințele generale în turism în municipiul Sibiu și în județ 
sunt din ce în ce mai variate și creează oportunități de atragere a turiștilor din diverse colțuri ale lumii. 

 

 

 

 

141 Meetings, Incentives, Conventions and Events 
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FIGURA 144 – TENDINȚELE GENERALE ÎN TURISM ȘI JUDEȚUL SIBIU 

 

Sursa: Destinația turistică Județul Sibiu – Strategia de Marketing Integrată 2018-2020 

Sunt identificate, conform Strategiei de marketing integrată 2018-2020 pentru Destinația turistică Județul 
Sibiu, o serie de tendințe în ceea ce privește turismul în județul Sibiu și posibilitatea de a atrage anumite 
tipologii de turiști pretabile acestor tendințe. Spre exemplu, experiențele culturale sunt căutate de acel tip 
de turiști care vor să descopere mai ales orașul Sibiu, clădirile sale medievale, Muzeele Brukenthal și Astra, 
alături de patrimoniul săsesc, cu casele, satele, bisericile și tradițiile specifice. Experiențele în natură vor 
aduce turiști din întreaga lume care vor să aibă parte de experiențe unice și care vor găsi la nivelul 
municipiului și județului Sibiu o serie de locuri unice, trasee tematice active și diverse activități ecoturistice 
cu componente culturale și experiențe gastronomice. Alături de acestea, activitățile de relaxare și locurile 
fotogenice sunt elemente care atrag turiștii care vor să exploreze natura, cazările inedite sau locurile 
instagramabile 142. Experiențele urbane ale municipiului Sibiu se adresează în special turiștilor care doresc 
să petreacă un weekend într-un cadru urban nou, inedit, alături de experiențele culinare specifice sau 
evenimentele culturale locale importante. Alături de acestea, turiștii de business pot fi atrași de unicitatea 
locului și prezintă oportunitatea de a prelungi șederea pentru vizite diverse. Nu în ultimul rând, acest aspect 
determină noi oportunități de vânzare pentru operatorii turistici din Sibiu, fiind importantă dezvoltarea 
unor pachete specifice, ușor accesibile și cu posibilitatea de rezervare online. 

 

Infrastructura turistică 
În ceea ce privește infrastructura turistică ce susține activitățile turistice, aceasta este alcătuită în primul 
rând din unitățile de cazare existente pe teritoriul municipiului Sibiu. La nivelul anului 2021, în această zonă 
sunt clasificate conform datelor 143  de pe site-ul Ministerului Turismului 253 de astfel de structuri, 
totalizând o capacitate de 6.454 de locuri. 

 

142 Locuri frumoase, care arată bine în fotografii 
143 Date actualizate pe data de 02.07.2021 
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FIGURA 145 - NUMĂRUL DE UNITĂȚI DE CAZARE DIN MUNICIPIUL SIBIU, DUPĂ TIPOLOGIA 
STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ, ANUL 2021 

 

Sursa: Baza de date a Ministerului Turismului 

Din totalul acestor structuri, cea mai mare pondere este reprezentată de structura pensiunilor turistice 
care însumează un număr de 84 de unități de cazare și 1.678 de locuri de cazare, urmată de camerele de 
închiriat cu 73 de unități de cazare și 732 de locuri de cazare, precum și de cele 33 de apartamente de 
închiriat cu 159 de locuri de cazare. Sunt înregistrate în același timp și un număr de 26 de unități hoteliere 
cu un număr de 2.731 de locuri de cazare, urmate de infrastructura vilelor turistice, cu un număr de 21 de 
unități și 463 de locuri de cazare. Structura hostel-urilor este una destul de redusă, fiind înregistrate doar 
11 astfel de structuri cu o capacitate de cazare de 410 locuri. De asemenea, s-au mai înregistrat doar 2 
moteluri cu 96 de locuri de cazare, 1 bungalow cu o capacitate de 22 de locuri de cazare, 1 cabană turistică 
cu 97 de locuri de cazare și o singură infrastructură de tip hotel-apartament cu 66 de locuri de cazare. 

Diversitatea ofertei de cazare este vizibilă și la nivelul distribuției unităților de cazare clasificate pe 
categoriile de confort, în cadrul căreia predomină structurile de 3 stele, respectiv 150 de unități de acest 
fel și 2 stele, cu 36 de unități de acest fel. Este urmat de structurile de 3 flori/margarete cu 25 de unități și 
4 stele unde se înregistrează un număr de 23 de unități.  

De asemenea, în ceea ce privește unitățile de cazare cu 1 singură stea, se înregistrează la nivelul 
municipiului Sibiu un număr de 8 unități de acest fel, urmat de categoria 2 flori/margarete cu 6 unități, 2 
unități de 4 flori/margarete și 3 structuri hoteliere de 5 stele.  
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FIGURA 146 - NUMĂRUL DE UNITĂȚI DE CAZARE CLASIFICATE DIN MUNICIPIUL SIBIU, PE CATEGORII DE 
CONFORT, ANUL 2021 

 

Sursa: Baza de date a Ministerului Turismului 

Pentru a observa evoluția capacității de cazare de la nivelul municipiului Sibiu, precum și viitoarele tendințe 
de dezvoltare ale acestuia, baza de date a Institutului Național de Statistică oferă posibilitatea studierii 
ofertei de cazare la nivelul unor serii de timp. Astfel, la nivelul bazei de date colectate, în cadrul municipiul 
Sibiu există pentru anul 2020 un număr de 5.123 de locuri de cazare, cu aproximativ 1.300 de locuri de 
cazare mai multe față de anul 2014. Această creștere indică interesul crescut pentru dezvoltarea sectorului 
turistic din ultimii ani și influența pozitivă pe care a avut-o succesul titlului de Oraș al Culturii asupra 
sectorului turistic. 

TABEL 47 - EVOLUȚIA CAPACITĂȚII DE CAZARE TURISTICĂ EXISTENTĂ PE TIPURI DE STRUCTURI TURISTICE, 
NR. LOCURI ÎN PERIOADA 2014-2020 

TIPURI DE STRUCTURI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hoteluri 2.815 2.915 2.920 2.975 3.084 2.995 2.838 

Hosteluri 148 232 198 105 93 149 136 

Moteluri : 86 43 43 : : : 

Hanuri : : : : 38 38 38 

Vile turistice 87 179 205 333 227 258 318 

Cabane turistice : 132 138 134 134 134 133 

Campinguri 54 30 40 40 50 50 50 

Tabere de elevi și preșcolari 305 160 160 160 214 159 159 

Pensiuni turistice 315 1.446 1.377 1.488 1.466 1.365 1.286 

Pensiuni agroturistice 28 382 372 302 227 176 165 

TOTAL 3.752 5.562 5.453 5.580 5.533 5.324 5.123 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

În ceea ce privește oferta structurilor de cazare în municipiul Sibiu, prin sondarea portalurilor web care 
intermediază servicii de cazare (Booking și Airbnb), se constată un număr mult mai ridicat de înregistrări 

8

36

150

23
3 6

25
2

1 stea 2 stele 3 stele 4 stele 5 stele 2 flori /
margarete

3 flori /
margarete

4 flori /
margarete

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

315 
 

ale unităților de cazare față de datele disponibile în bazele de date ale Ministerului Turismului sau ale 
Institutului Național de Statistică, Airbnb înregistrând un număr de 1.116 de unități de cazare, iar Booking 
un număr de 733 de unități de cazare, fapt ce aduce un aport considerabil la oferta totală de spații de 
cazare și asigură o serie de oportunități mai diversificate pentru vizitatori cu interese și posibilități 
financiare diferite. 

FIGURA 147 - NUMĂRUL DE STRUCTURI DE CAZARE DIN MUNICIPIUL SIBIU, COMPARAȚIE MINISTERUL 
TURISMULUI – INS – BOOKING – AIRBNB, ANUL 2020/2021 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo, baza de date Ministerul Turismului, Booking și Airbnb 

În același timp, printr-o verificare a  platformelor în perioadele cele mai aglomerate ale sezonului estival, 
respectiv lunile de vară iunie, iulie sau august, observăm că numărul acestor structuri este unul mult mai 
scăzut. Un astfel de exemplu este în cazul platformei Airbnb unde, pentru luna august au fost găsite doar 
646 de structuri de cazare144, iar în cazul platformei Booking, pentru aceeași perioadă, sunt înregistrate 
doar 416 proprietăți145. Acest lucru este datorat și faptului că multe dintre proprietățile existente sunt deja 
rezervate pentru perioada respectivă sau că acestea sunt utilizate mai mult de proprietari în această 
perioadă. 

În timp ce infrastructura de cazare este relativ bine dezvoltată, nivelul de dotare turistică din municipiul 
Sibiu înregistrează valori mai scăzute în ceea ce privește structurile cu funcție de alimentație publică 
clasificate146  de către Ministerul Turismului. Pe teritoriul municipiului Sibiu sunt înregistrate 86 de unități 
clasificate, ce se concentrează preponderent în centrul municipiului Sibiu. Acest lucru nu reflectă întocmai 
realitatea, un aport important la oferta orașului aducându-l și dotările neclasificate, însă în contextul în 
care gastronomia reprezintă un atu și o prioritate la nivel local, este oportună dezvoltarea continuă a 
sectorului de alimentație publică prin structuri de calitate care să promoveze inclusiv specificul local al 
municipiului și al întregii regiuni, precum și prin dezvoltarea unor noi facilități în zonele în care acestea nu 
există. 

În ceea ce privește centrele de informare turistică, acestea se regăsesc în orașul Sibiu (în zona centrală) și 
la Muzeul Astra, oferind servicii de informare și orientare cu privire la infrastructura turistică, garantând o 
accesibilitate optimă și oferind date de interes turistic pe plan local și județean. 

 

144 Perioada pentru care au fost verificate datele a fost 16-22 august 2021 
145 Idem 
146 Date actualizate pe 12.07.2021 
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FIGURA 148 - NUMĂRUL DE VIZITATORI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ CARE AU APELAT LA SERVICIILE 
OFERITE DE UNITATEA CIT DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2019 VS. 2020 

   

Sursa: CIT Sibiu 

Unitatea CIT din municipiul Sibiu reprezintă reperul cel mai important în ceea ce privește serviciile de 
asistență turistică, iar din datele înregistrate la nivelul anului 2019 se remarcă faptul că din totalul turiștilor 
ce provin din statele membre ale Uniunii Europene, cel mai mare număr de vizitatori care au venit în acest 
centru provin din Germania, Spania, România, Anglia, Franța, Polonia și Austria. În schimb, în anul 2020 
numărul turiștilor care au apelat la serviciile oferite de CIT Sibiu au fost cu mult mai scăzute, acest lucru 
fiind cauzat de contextul pandemiei și al limitării circulației turiștilor, în top fiind vizitatori din România 
urmată de țări precum Germania, Franța sau Spania. 

Activitatea centrelor de informare turistică este foarte importantă pentru destinația municipiului Sibiu și a 
localităților din împrejmuirea acestuia, întrucât acestea reprezintă unele dintre principalele mijloace de 
promovare a resurselor turistice locale pentru turiștii deja veniți în destinație. Mai mult, prin metode 
diversificate de prezentare și interpretare, aceste centre atrag interesul vizitatorilor pentru anumite atracții 
și pentru cunoașterea destinației dincolo de obiectivele consacrate. 

În acest sens, Primăria Municipiului Sibiu a redeschis în vara anului 2020, Centrul de Informare Turistică 
aflat în Piața Mare, după ce acesta a fost modernizat atât ca aspect, cât și ca instrumente disponibile pentru 
informarea turiștilor. Pe lângă informațiile oferite verbal de personalul centrului și materialele de 
informare tipărite, în Centru au fost instalate cinci ecrane LED pe care vor rula filme informative cu privire 
la destinația turistică Sibiu, obiective turistice, viața culturală a orașului și modalități de petrecere a 
timpului liber în Sibiu.  

Unul dintre ecrane este îndreptat spre Piața Mare astfel încât turiștii să poată primi informații și în afara 
programului Centrului. Turiștii au la dispoziție și un pupitru cu trei tablete conectate la internet pentru a 
căuta diverse informații de interes.147 

 

147 https://www.turnulsfatului.ro/2020/06/05/primaria-sibiu-redeschide-centrul-de-informare-turistica-
complet-modernizat-174063 
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Nu în ultimul rând, dacă discutăm despre infrastructura și serviciile turistice, trebuie amintite și traseele 
turistice amenajate sau organizate la nivelul destinației, care sunt unul dintre principalele mijloace de 
prezentare accesibilă a ofertei locale pentru vizitatori cu interese diverse. 

Sunt identificate astfel 5 trasee de descoperire a întregului județ cu plecări din municipiul Sibiu, ce pun în 
evidență frumusețile și peisajele spectaculoase ale municipiului și ale împrejurimilor acestuia148:  

• Drumul brânzei | Mărginimea Sibiului149 – Brânzeturile se înscriu prin excelență în tradiția culinară 
și culturală a acestei zone, a căror diversitate este dată de altitudinea pășunilor și de tehnicile 
specifice de producție. Pe jos sau cu bicicleta, pe acest traseu există posibilitatea de a descoperi  
tainele în producerea brânzeturilor după rețete moștenite din bătrâni. Tot de aici se poate porni 
pe trasee marcate din Munții Cindrel și se poate ajunge pe cea mai înaltă șosea din România, 
Transalpina; 

Traseul trece printr-o serie de sate tradiționale și orașe renumite pentru brânzeturile, obiceiurile 
și tradițiile sale: Boița – Tălmăcel – Tălmaciu – Sadu – Râu Sadului – Păltiniș – Rășinari – Gura Râului 
– Poplaca – Sibiu – Orlat – Fântânele – Sibiel – Vale – Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului 
– Jina – Transalpina150; 

• Drumul naturii | Valea Hârtibaciului – Este recunoscută pentru biodiversitate, meșteșuguri 
tradiționale și brunch-uri ce pun în valoare patrimoniul culinar. Pe acest traseu se pot observa 
impozantele biserici fortificate, păduri cu arbori seculari, o serie de trasee de drumeție precum și 
de cicloturism pe traseul Mocănița – Valea Hârtibaciului151; 

• Vămile Făgărașilor | Țara Oltului – Țara Oltului este teritoriul istoric de legătură între imperii și 
regiuni românești, încadrat de râul Olt și Munții Făgăraș, ce oferă condiții pentru practicarea unei 
game variate de activități sportive: pescuit, echitație, drumeție, MTB, escaladă, parapantă. Din 
fiecare localitate se desprind trasee turistice marcate spre culmile Făgărașului. 

Traseul pornește din municipiul Sibiu și trece prin localități precum: Turnu Roșu – Racovița – Sebeșu 
de Jos – Sebeșu de Sus – Avrig – Porumbacu de Jos – Porumbacu de Sus – Cârțișoara – Bâlea Lac – 
Arpașu de Sus – Arpașu de Jos – Cârța 152; 

• Drumul fortificațiilor | Valea Târnavelor – Puțin mai departe de municipiul Sibiu, ascunse între 
coline, așezări precum Alma Vii, Ațel, Bazna, Copșa Mare, Mălâncrav, Moșna, Richiș sau Șeica Mică 
păstrează farmecul de odinioară, dominate de biserici fortificate impunătoare care merită văzute 
și incluse într-un circuit turistic pentru orice turist care alege să petreacă câteva zile în municipiul 
Sibiu 153; 

• Drumul sării | Țara Secașelor – Drumul sării are origini în trecutul îndepărtat, atunci când romanii 
au inclus Ocna Sibiului într-o rețea complexă de exploatare salină. Pe locul fostelor mine de sare, 
după inundare, s-au format lacurile sărate în jurul cărora s-a întemeiat stațiunea balneo-climatică 
renumită în prezent pentru efectele terapeutice. Supranumită „Litoralul Ardealului”, stațiunea este 
un magnet pentru sezonul estival; 

 

148 http://www.sibiu-turism.ro/  
149 Mărginimea Sibiului este Destinație Europeană de Excelență pentru Turism și Gastronomie 2015 
150 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vedem-Circuite-recomandate-Drumul-branzei.aspx 
151 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vedem-Circuite-recomandate-Drumul-naturii.aspx 
152 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vedem-Circuite-recomandate-Vamile-Fagarasilor.aspx  
153 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vedem-Circuite-recomandate-Drumul-fortificatiilor.aspx  
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Drumul include 3 trasee ce trec prin diferite puncte turistice importante precum biserica 
evanghelică de la Miercurea Sibiului, casele vechi săsești din Apoldu de Sus, eleșteele de la Mândra 
sau stațiunea balneară de la Ocna Sibiului, trasee ce pot fi parcurse și în cadrul unui cicloturism pe 
traseul Drumul sării – Țara Secașelor 154. 

Un alt traseu de parcurs este și cel al bisericilor fortificate din zona Sibiului. Acestea fac parte din cadrul 
bisericilor fortificate din Transilvania care au fost declarate Patrimoniu UNESCO deoarece oferă o imagine 
amănunțită a vieții culturale medievale din regiune. Sunt specifice satelor săsești și secuiești din sud-estul 
Transilvaniei și au fost construite între secolele 13-16. În prezent, din cele 300 de astfel de biserici, au mai 
rămas în jur de 150 de astfel de biserici, multe dintre acestea fiind pe teritoriul județului Sibiu, printre care 
biserica fortificată de la Viscri, Biertan sau Valea Viilor care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și 
care pot fi vizitate cu ușurință în cadrul unui traseu al bisericilor fortificate din jurul municipiului Sibiu. 

Trebuie menționat și proiectul Via Transilvanica, unul dintre cele mai mari proiecte pentru drumeții din 
România, ce va cuprinde un traseu de circa 1.000 de kilometri, de la Putna până la Drobeta Turnu Severin, 
și va pune în valoare inclusiv rețeaua de trasee din Colinele Transilvaniei, înființată încă din anul 2015 din 
zona satelor săsești. În Sibiu, traversează partea de nord a județului, unind Sighișoara cu Mediaș și apoi 
continuând mai departe pe Valea Târnavelor, până în județul Alba. Traseul poate fi traversat atât pe jos, 
cât și cu bicicleta sau călare. Este destinat pentru toți iubitorii de natură și drumeții, indiferent de condiția 
fizică. În județul Sibiu, Via Transilvanica are o lungime de aproape 100 de kilometri și face parte din sectorul 
numit Tera Saxonum, deoarece traversează zone care erau locuite de sași transilvăneni. Traseul trece prin 
păduri dense, pajiști, terenuri agricole, drumuri de țară și sate vechi săsești.155 

În ceea ce privește traseele de bicicletă, acestea sunt îmbinate cu vizitarea de orașe istorice și sate 
tradiționale. Asociația Tură în Natură a amenajat Traseul tematic Emil Cioran, care leagă Sibiul de Rășinari 
(comuna natală a filosofului pasionat de mersul pe bicicletă). Pe site-ul156 asociației se pot găsi propuneri 
de trasee din cartierul Gușterița (Sibiu), precum și o serie de trasee regionale în împrejurimile Sibiului. În 
topul celor mai frecventate trasee de bicicletă care vizează municipiul Sibiu, împrejurimile acestuia  precum 
și alte zone turistice de la nivelul județului, sunt157: 

• Pista de biciclete Sibiu – Parcul Sub Arini – Pădurea Dumbrava – Sibiu (traseu de 10,6 km); 

• Pista de biciclete Sibiu – Cisnădie – Cisnădioara (traseu de 8 km); 

• Traseul Emil Cioran: Sibiu (parcul Sub Arini) – Pădurea Dumbrava – Rășinari – Poplaca – Sibiu 
(traseu de 25 km); 

• Traseul Măgura Cisnădiei: Cisnădie (parcul Măgura) – Vf. Măgura 1.307 m – Cisnădioara – Cisnădie 
(traseu de 31.5 km); 

• Traseul Gușterița verde: Sibiu (biserica evanghelică Gușterița) – livezile Viile Sibiului – Gușterița 
(traseu de 15 km); 

• Mediaș bike Marathon (un traseu de 25 km și unul de 40 km); 

• Biertan – Ațel – Richiș – Biertan (traseu de 21 km); 

• Mălâncrav – Copșa Mare – Mălâncrav (traseu de 46 km); 

 

154 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vedem-Circuite-recomandate-Drumul-sarii.aspx  
155 https://sibiutourguide.com/via_transilvanica_ro.html  
156 https://turainnatura.ro/ro/Propuse-de-noi  
157 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-facem-Activitati--Trasee-de-bicicleta.aspx  
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• Cârța – Nou Român – Șomartin – Săsăuș – Fofeldea – Cârța (traseu de 46 km); 

• Stațiunea Bazna – Mediaș (traseu de 6,5 km). 

Mai mult, în contextul în care Sibiul va deveni Capitala Europeană a Drumeției în 2021 prin Eurorando, cel 
mai mare eveniment turistic de drumeție, cultură și natură continental, sunt așteptați milioane de drumeți, 
care vor merge la pas timp de patru-cinci ore pe zi pe diferitele trasee propuse. Evenimentul se va desfășura 
pe două etape, componenta europeană, în cadrul căreia se vor desfășura mai multe drumeții prin toate 
țările partenere și etapa românească care va începe în septembrie 2021 și are ca epicentru orașul Sibiu, 
dar și împrejurimile acestuia. 

După ce au făcut un studiu detaliat al zonelor de drumeție în Sibiu și în împrejurimi, reprezentații SKV au 
descoperit mai multe probleme în teren. Asociația a găsit cabane ruinate, drumuri impracticabile, panglici 
de la competiții fluturând în vânt, lucrări care au distrus peisajul, lipsă de cabane – distanțele fiind foarte 
lungi între cabane, lipsa de transport la capetele de linie sau exces de deșeuri.158 Pe lângă acestea, una 
dintre problemele dezbătute a fost și inițiativa construcției unor noi trasee, care reprezintă o investiție 
considerabilă, precum și problema motocicletelor care parcurg trasee montante și distrug potecile de 
drumeție existente. Astfel, pentru o dezvoltare durabilă a turismului de drumeție ar trebui ca trasele pentru 
diferitele categorii de vizitatori să fie separate. 

Pentru buna desfășurare a evenimentului se va încerca introducerea traseelor Premium pe teritoriul 
județului Sibiu, precum drumeția de vis – parcurgerea a 4-25 de kilometri prin natură cu puncte turistice, 
drumeția culinară, drumeția culturală, activ în natură – o potecă strâmtă prin locuri liniștite, drumeția de 
familie, drumeția de confort, drumeția de iarnă sau drumeția urbană. 

În Sibiu, unul dintre trasee începe din centrul istoric și merge până la Muzeul ASTRA, cu o vizită acolo și 
înapoi – un traseu circular urban. S-a planificat și un traseu al scărilor și tunelelor, care va străbate orașul 
de jos din Sibiu. În Sadu sunt două trasee deja disponibile, unul care trece pe deasupra localității și unul 
mai ușor pe lângă râu. De asemenea, asociația are în vederea omologarea mai multor trasee din diferite 
localități, precum Păltiniș, Râul Sadului și Rășinari, unde unul dintre trasee aparține Asociației Tură în 
Natură. 

 

Circulația și performanța turistică 
Sectorul turismului a înregistrat în ultimii ani o creștere susținută, fiind un sector care contribuie 
exponențial la dezvoltarea regională și creșterea competitivității economice. Principalele beneficii ale 
turismului sunt producerea de venit și generarea de locuri de muncă, însă pentru multe regiuni și țări, 
turismul este cea mai importantă sursă de bunăstare. 

Municipiul Sibiu este printre cele mai atractive destinații turistice din România și chiar din Europa, fiind 
caracterizată în anul 2020 drept „o destinație unică în Europa, o locație autentică ce oferă vizitatorilor ceva 
pe gustul fiecăruia, experiențe reale și unice, într-o destinație frumoasă.”159 .”160 Mai mult, pentru anul 

 

158 https://www.turnulsfatului.ro/2019/11/21/studiu-skv-cine-distruge-natura-in-sibiu-cursele-de-
enduro-ursii-si-defrisarile-158408  
159  https://www.mediafax.ro/life-inedit/orasul-sibiu-printre-cele-mai-bune-destinatii-turistice-din-
europa-18710719  
160 https://www.mediafax.ro/life-inedit/orasul-sibiu-printre-cele-mai-bune-destinatii-turistice-din-
europa-18710719  
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2021, Sibiu a fost votat din nou în top 5 al celor mai bune destinații turistice europene în cadrul competiției 
organizate de Asociația European Best Destinations.161 

La nivel național, județul s-a plasat în ultimii ani în topul celor mai vizitate destinații turistice, fiind ales 
anual de mii de turiști români și străini. Comparativ cu anul 2014, când Sibiul se clasa pe locul 6/10 la nivel 
național după Municipiul București, Constanța, Brașov, Mureș sau Prahova, în anul 2019 acesta coboară 
un loc, fiind clasat pe locul 7/10. 

TABEL 48 - TOP 10 JUDEȚE PREFERATE DE TURIȘTI LA NIVEL NAȚIONAL ÎN ROMÂNIA, SOSIRI ALE 
TURIȘTILOR, 2014/2019/2020 

ANUL 2014 ANUL 2019 ANUL 2020 

1 Municipiul 
București 

1.510.222 1 Municipiul 
București 

2.038.858 1 Constanța 1.004.521 

2 Constanța 883.947 2 Brașov 1.421.901 2 Brașov 725.471 

3 Brașov 865.689 3 Constanța 1.380.607 3 Municipiul 
București 

559.802 

4 Mureș 410.904 4 Cluj 670.560 4 Prahova 312.539 

5 Prahova 371.718 5 Mureș 599.036 5 Bihor 264.726 

6 Sibiu 355.698 6 Prahova 585.785 6 Sibiu 262.807 

7 Cluj 354.820 7 Sibiu 575.545 7 Cluj 256.396 

8 Bihor 298.275 8 Bihor 540.675 8 Suceava 254.480 

9 Timis 288.849 9 Suceava 465.921 9 Mureș 244.264 

10 Suceava 260.684 10 Vâlcea 423.279 10 Vâlcea 243.002 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Totodată, în anul 2020, imediat după ridicarea restricțiilor de circulație, Sibiul s-a clasat din nou pe locul 
6/10 fiind ales de turiștii români și străini ca destinație preferată și sigură chiar și în contextul pandemiei 
de COVID-19. 

La nivelul municipiului Sibiu, în ceea ce privește circulația turistică în perioada 2005-2019, aceasta 
înregistrează o tendință de creștere. Atât numărul de sosiri, cât și numărul de înnoptări ale turiștilor au 
crescut considerabil, în medie cu 200,84% în cazul sosirilor, respectiv 209,64% în cazul înnoptărilor din 
ultimii ani. De asemenea, durata medie de ședere a turiștilor înregistrează în acest interval o ușoară 
tendință de creștere de aproximativ 2,93%, iar în cazul indicelui de utilizare a capacității de cazare se 
înregistrează o creștere de 5,38%. 

  

 

161 https://www.agerpres.ro/english/2021/01/20/sibiu-nominated-among-best-20-european-tourist-
destinations--646076  
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TABEL 49 - EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI AI CIRCULAȚIEI TURISTICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, 
PERIOADA 2005-2019 

ANUL 
SOSIRI ALE 
TURIȘTILOR 

ÎNNOPTĂRI ALE 
TURIȘTILOR 

DURATA MEDIE DE 
ȘEDERE 

INDICELE DE UTILIZARE A 
CAPACITĂȚII DE CAZARE 

2005 138.225 216.540 1,57 35,31% 

2006 149.547 252.785 1,69 38,03% 

2007 186.530 298.418 1,60 37,12% 

2008 159.857 227.976 1,43 29,87% 

2009 135.530 194.849 1,44 23,43% 

2010 155.244 256.839 1,65 21,72% 

2011 194.757 328.423 1,69 31,17% 

2012 200.504 332.651 1,66 30,29% 

2013 222.793 359.602 1,61 32,93% 

2014 258.834 423.914 1,64 34,63% 

2015 320.664 520.222 1,62 35,03% 

2016 371.295 600.250 1,62 34,94% 

2017 397.902 617.895 1,55 33,78% 

2018 406.746 625.405 1,54 33,69% 

2019 415.836 670.498 1,61 37,21% 

EVOLUȚIE 200,84 209,64 2,93 5,38 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Aceste date reflectă în același timp faptul că după traversarea perioadei de criză economică (dintre anii 
2008-2012), față de anul 2007 când Sibiu a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii, numărul turiștilor 
care au ales ca destinație turistică sau care au tranzitat municipiul Sibiu a fost într-o creștere constantă. 
Inclusiv în perioada pandemiei, imediat după ridicarea restricțiilor de mobilitate, municipiul Sibiu a fost în 
continuare ales de turiști, acest lucru putând fi observat la durata medie de ședere a unui turist, care a fost 
în această perioadă de 1,62 nopți/persoană în anul 2020. Acest lucru reflectă caracterul puternic pe care îl 
are municipiul asupra turiștilor precum și faptul că acest lucru arată circulația turistică va continua să revină 
la normal în viitor. 

Deși aceste aspecte demonstrează atractivitatea în creștere a destinației turistice, municipiul Sibiu este 
marcat de durata relativ scăzută de ședere a vizitatorilor, sub două zile, fiind pus pe fondul caracterului de 
tranzit al destinației. 

În ceea ce privește sezonalitatea activității turistice la nivelul municipiului Sibiu, în anul 2019 se remarcă 
faptul că lunile cu cele mai mari fluxuri turistice sunt în general lunile de vară iulie și august. Această 
perioadă de vârf este marcată de prezența accentuată a turismului cultural sau de tranzit, predominant în 
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perioada aceasta a anului, precum și de notorietatea evenimentelor cultural-artistice care se petrec în 
aceste perioade. În topul preferințelor se adaugă și luna de iarnă decembrie odată cu deschiderea Târgului 
de Crăciun.  

La polul opus se află lunile de iarnă ianuarie, februarie și martie în cazul sosirilor și înnoptărilor turiștilor, 
iar în cazul duratei medii de ședere, lunile cu cele mai mici înregistrări sunt lunile martie, septembrie și 
decembrie, fapt ce indică necesitatea diversificării ofertei turistice, astfel încât aceasta să acopere activități 
ce pot fi practicate pe tot parcursul anului.  

TABEL 50 - SEZONALITATEA ACTIVITĂȚII TURISTICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU ÎN ANUL 2019 

LUNA ANULUI 
2019 

SOSIRI ALE 
TURIȘTILOR 

ÎNNOPTĂRI ALE 
TURIȘTILOR 

DURATA MEDIE DE 
ȘEDERE 

INDICELE DE UTILIZARE A 
CAPACITĂȚII DE CAZARE 

Ianuarie 21.722 35.862 1,65 23,88% 

Februarie 23.446 37.881 1,62 27,75% 

Martie 23.130 35.015 1,51 22,85% 

Aprilie 29.456 48.605 1,65 33,25% 

Mai 35.277 57.253 1,62 36,80% 

Iunie 38.090 61.988 1,63 41,34% 

Iulie 43.304 75.998 1,75 49,03% 

August 51.892 84.587 1,63 54,19% 

Septembrie 40.626 60.491 1,49 40,42% 

Octombrie 34.919 54.568 1,56 36,23% 

Noiembrie 32.862 54.205 1,65 37,67% 

Decembrie 40.640 62.629 1,54 41,18% 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

În ceea ce privește sezonalitatea activității turistice la nivelul municipiului Sibiu pentru anul 2020, aceasta 
este marcată în primul rând de restricțiile de circulație provocate de virusul SARS-CoV-2 și de evoluția 
acestuia. Se poate observa astfel că înainte de instituirea stării de urgență din luna martie 2020, cele mai 
mari fluxuri se înregistrau în luna ianuarie, atât din punct de vedere al sosirilor, înnoptărilor și al duratei 
medii de ședere, cât și la nivelul indicelui de utilizare a capacității de cazare.  

TABEL 51 - SEZONALITATEA ACTIVITĂȚII TURISTICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU ÎN ANUL 2020 

LUNA ANULUI 
2020 

SOSIRI ALE 
TURIȘTILOR 

ÎNNOPTĂRI ALE 
TURIȘTILOR 

DURATA MEDIE DE 
ȘEDERE 

INDICELE DE UTILIZARE A 
CAPACITĂȚII DE CAZARE 

Ianuarie 24.317 44.450 1,83 29,50% 

Februarie 19.290 30.684 1,59 21,90% 

Martie 5.932 9.696 1,63 15,00% 
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LUNA ANULUI 
2020 

SOSIRI ALE 
TURIȘTILOR 

ÎNNOPTĂRI ALE 
TURIȘTILOR 

DURATA MEDIE DE 
ȘEDERE 

INDICELE DE UTILIZARE A 
CAPACITĂȚII DE CAZARE 

Aprilie - - - - 

Mai 153 269 1,76 3,66% 

Iunie 6.726 10.842 1,61 11,56% 

Iulie 20.564 32.017 1,56 25,30% 

August 37.590 57.164 1,52 42,88% 

Septembrie 25.001 39.960 1,60 30,58% 

Octombrie 15.703 25.415 1,62 20,32% 

Noiembrie 5.477 9.175 1,68 7,98% 

Decembrie 8.501 14.253 1,68 11,65% 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Cu toate acestea, imediat după ridicarea limitelor de circulație impuse de pandemie, activitatea turistică a 
început să înregistreze fluxuri mai crescute de turiști, în special în lunile august și septembrie când se 
înregistrează și cel mai mare indice de utilizare a capacității de cazare.  

Este de remarcat concentrarea cererii turistice la sfârșitul verii, ca principal aspect al sezonalității, care 
atrage după sine o concentrare a întregii activități turistice în perioada respectivă. Acest fapt duce uneori, 
mai ales în perioadele care se suprapun cu evenimente de amploare, la suprasolicitarea infrastructurii 
turistice și asociate (transport, spații de cazare și alimentație publică sau alte servicii), ceea ce poate crea 
tensiuni atât pentru turiști, cât și pentru comunitățile locale.  

Mai mult, diferențele semnificative din perioada de extrasezon pot fi considerate un obstacol în dezvoltare 
prin lipsa unei continuități în generarea de venituri din activitatea turistică. De asemenea, sezonalitatea 
poate avea influențe negative indirecte și asupra nivelului costurilor și calității serviciilor oferite. 

În ceea ce privește structura turiștilor sosiți, această analiză a fost realizată la nivelul județului Sibiu, fiind 
nivelul la care sunt disponibile datele, însă analiza este relevantă și la nivelul municipiului Sibiu, aceasta 
atrăgând un procent de 72% din turiștii veniți (români și străini), raportat la județ. 
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FIGURA 149 - PONDEREA TURIȘTILOR VENIȚI ÎN MUNICIPIUL SIBIU DIN TOTALUL ÎNREGISTRAT ÎN 
JUDEȚUL SIBIU, ÎN ANUL 2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Se constată astfel faptul că, în cazul turiștilor români, în intervalul 2014-2019 se observă o creștere 
semnificativă a acestora, fiind în medie cu 58,08% mai mulți turiști români în anul 2019 față de anul 2014. 
Cu toate acestea, în anul 2020 pandemia de COVID-19 și restricțiile de circulație impuse în această perioadă 
au avut efecte negative asupra turiștilor de peste tot, fiind astfel înregistrat cel mai mic număr de turiști 
sosiți în județul Sibiu – 241.794 mii de turiști, reprezentând cu -9,06% mai puțini turiști români față de anul 
2014. 

O creștere semnificativă se înregistrează și în cazul turiștilor străini la nivelul anului 2019, fiind astfel cu 
72,83% mai mulți străini în anul 2019 față de anul 2014 însă, la fel ca și în cazul turiștilor români, restricțiile 
impuse în anul 2020 au afectat drastic circulația turiștilor străini, fiind astfel înregistrat un număr de doar 
21.013 de mii de turiști străini, reprezentând cu -76,59% mai puțini turiști străini față de anul 2014. 

FIGURA 150 - EVOLUȚIA STRUCTURII TURIȘTILOR SOSIȚI ÎN PERIOADA 2014-2020 ÎN JUDEȚUL SIBIU 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Această creștere înregistrată la nivelul județului Sibiu în intervalul 2014-2019 este pusă în primul rând pe 
seama notorietății municipiului Sibiu și a titlurilor câștigate de-a lungul acestei perioade, precum și a 
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dotărilor și a vieții cultural-turistice care există. Sunt promovate constant pe rețelele de socializare cele mai 
importante atuuri ale destinației turistice Sibiu: centrul istoric cu obiectivele turistice, muzeele și bisericile 
Sibiului, evenimentele și activitățile turistice și împrejurimile etc, iar prezența Aeroportului Internațional 
Sibiu reprezintă un plus prin oferta de zboruri directe zilnice către orașe precum: Londra, Stuttgart, 
Dortmund, Nurenberg, Frankfurt, Viena sau Madrid, Paris, Bruxelles și Copenhaga, contribuind la atragerea 
unui flux constant de turiști străini.   

FIGURA 151 - PONDEREA VIZITATORILOR STRĂINI ȘI ROMÂNI ÎN JUDEȚUL SIBIU ÎN ANUL 2019 (STÂNGA) 
VS. ANUL 2020 (DREAPTA) 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

În același timp, structura vizitatorilor reflectă faptul că vizitatorii străini au o pondere de doar 27% față de 
turiștii români care reprezintă marea majoritate, respectiv 73% din totalul vizitatorilor la nivelul anului 
2019, iar în anul 2020 doar 8% au fost reprezentați de turiștii străini.  

De altfel, la nivelul județului Sibiu se înregistrează pentru anul 2019 un total de 155.195 de mii vizitatori 
străini fiind astfel situat pe locul 3 în topul județelor cu cei mai mulți vizitatori străini la nivel național. 
Conform graficului următor, se poate observa faptul că județul Sibiu atrage anual un număr mult mai ridicat 
de turiști străini față de județele Cluj, Timiș, Mureș, Prahova, Ilfov, Bihor și Constanța care au înregistrat în 
anul 2019 un număr sub 150.000 de mii de sosiri. 
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FIGURA 152 - TOP 10 JUDEȚE CU CEI MAI MULȚI VIZITATORI STRĂINI ÎN ANUL 2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

În ceea ce privește proveniența turiștilor la nivel național, o primă idee poate fi extrasă din structura celor 
care au accesat canalele de informare despre destinație, atât website cât și aplicație.  

FIGURA 153 – TOPUL ORAȘELOR CARE ACCESEAZĂ CANALELE DE INFORMARE DESPRE DESTINAȚIA 
TURISTICĂ SIBIU (SIBIU CITY APP) LA NIVELUL ANULUI 2020 

 

Sursa: Raport Eventya 

Se poate observa astfel că platforma și aplicația (Sibiu City App) destinației sunt folosite intern de vizitatori 
din Sibiu, București, Onești, Covasna, Câinenii Mici și Cluj-Napoca. Acesta este segmentul de turiști care 
caută cele mai multe informații despre Sibiu. Se poate observa de asemenea că cei mai interesați de 
informații despre municipiul Sibiu sunt chiar sibienii, urmați la mică distanță de locuitorii municipiului 
București.  

Pentru o analiză mai detaliată la nivel național privind proveniența turiștilor în municipiul Sibiu, sunt 
recomandate studii dedicate de specialitate privind publicul țintă și comportamentele de călătorie. 
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Totodată municipiul Sibiu este inclus între primele cinci cele mai atractive destinații turistice europene. 
Astfel, Sibiul va purta titlul de European Best Destination în anul 2021, alături de alte orașe turistice 
recunoscute din Europa, fapt ce va atrage un flux mai ridicat de turiști străini în următoarea perioadă.  

În ansamblu, atractivitatea destinației este definită de mixul dintre caracteristicile atracțiilor pe care le 
oferă, fie ele fizice sau imateriale, fie de percepția asupra acestora, pe care o au cei care au vizitat destinația 
sau cei care se intersectează, în special în online, cu informații referitoare la oferta turistică. Principalele 
piețe sursă pentru județul Sibiu sunt: piața internă, reprezentată de turiștii români, Germania, Marea 
Britanie, Franța, Italia, Spania, Austria, Israel și Statele Unite ale Americii.162  

 

Promovare turistică și gradul de adopție a noilor soluții digitale în sectorul turistic  
Destinația turistică municipiul Sibiu reunește un număr semnificativ de materiale de promovare în spațiul 
mass-media. Acestea abordează diferite subiecte ce țin de calitatea turistică, politică, cadru administrativ, 
cultural etc al orașului, la nivel macro și micro. 

În plan național, Sibiul este perceput ca o destinație matură, care are o ofertă culturală și de evenimente 
peste majoritatea destinațiilor din România, precum și o acoperire media bună, fiind unul dintre 
principalele subiecte amintite atunci când se scrie sau se vorbește despre turism, reprezentând, totodată, 
un subiect aproape nelipsit din materialele care tratează turismul în România sau Transilvania. Mai recent, 
atenția mass-media s-a concentrat mai mult și înspre zona rurală din proximitatea orașului, în special acolo 
unde patrimoniul săsesc a fost și este în curs de revalorificare, lucru care, alături de eforturi similare din 
alte zone din sudul Transilvaniei, au contribuit la creșterea atractivității pentru (potențiali) turiști.  

Dezvoltarea atractivității municipiului Sibiu ca destinație turistică de interes național și internațional și-a 
accelerat, în mod cert, ritmul în urmă cu 14 ani, când orașul a deținut titlul de Capitală Culturală Europeană. 
Orașul a capitalizat bine atenția generată de afluxul de capital și  evenimente – dintre care o parte continuă 
și astăzi.  

Inițiativele mai recente, în special în zonele de patrimoniu și gastronomie, și titlurile ca Pomme d'Or (2009) 
și Destinație Europeană de Excelență (2015), obținute de Mărginimea Sibiului, Regiune Gastronomică 
Europeană (2019), Sibiu – Capitala Europeană a Drumeției (2021) sau Sibiu – European Best Destination 
(2021), dar și expuneri în media internaționale, ca episodul despre Transfăgărășan din emisiunea britanică 
Top Gear (2009) sau atracția Prințului Charles al Marii Britanii pentru satele săsești din România, contribuie 
semnificativ la creșterea notorietății Sibiului și la crearea unei vizibilități la nivel național. 

În ultimii ani, rețelele sociale au devenit o parte esențială pentru promovarea destinațiilor turistice. În 
prezent, municipiul Sibiu este perceput ca fiind unul dintre cele mai frumoase destinații turistice din 
România de către toți turiștii care au ales să-și petreacă vacanțele aici. Mai mult, pozele, recenziile și 
comentariile din social media reprezintă un atu considerabil, în special în atragerea altor grupuri interesate 
de această destinație.  Un instrument util în acest sens îl reprezintă platforma Sibiu City163, o platformă 
online ce beneficiază  și de aplicația smartphone Sibiu City App164 dedicată Sibiului. Aplicația reprezintă un 
ghid turistic digital, ce le pune la dispoziție vizitatorilor informații despre principalele atracții din oraș și din 
împrejurimi, evenimente culturale, transport, unități de cazare, hartă interactivă, ghid audio sau 
instrumente de planificare pentru turiști în mai multe limbi de circulație. 

 

162 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
163 https://sibiucity.ro/ro  
164 https://sibiucityapp.ro/  
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În același timp platforma Sibiu-Turism165 pune la dispoziția turiștilor o serie de broșuri turistice, hărți 
interactive, informații despre destinații, cultură, natură, patrimoniu sau circuite recomandate, precum și 
detalii despre evenimentele și activitățile care se desfășoară în municipiul Sibiu și pe tot teritoriul județului. 
La fel de utile sunt și informațiile cu privire la locațiile de cazare, detalii despre călătoria spre Sibiu sau 
informații utile despre ghizi culturali, ghizi montani și centrele de informare turistică din Sibiu atât în limba 
română, cât și în alte limbi străine. Site-ul Asociației Județene de Turism Sibiu, este cea mai complexă și 
bine documentată prezență online despre turismul în județul Sibiu, însă, din cauza uzurii morale a 
designului, nu este foarte atractiv în parcurgerea acestuia, informațiile fiind de multe ori greu de căutat. 

În ceea ce privește relația cu recunoașterea pe blogurile de specialitate națională și internațională, o 
inițiativă locală de promovare online a orașului Sibiu, care s-a remarcat prin rezultatele deosebite și prin 
recunoașterea relevanței la nivel național și internațional a fost proiectul #MySibiu. Acesta a fost 
implementat încă din anul 2010 de către bloggerii sibieni Tudor St. Popa (www.cemerita.ro) si Răzvan Pop 
(www.razvanpop.ro), în colaborare cu Cezar Dumitru (www.imperatortravel.ro). Din anul 2014, orice 
blogger sau jurnalist online, care își dorea să viziteze orașul Sibiu, putea să trimită o aplicație pe site-ul 
proiectului www.mySibiu.eu, aceștia primind, în schimbul promovării online a orașului, diverse facilități, 
precum reduceri sau gratuități la cazare și masa, dar și ghidaj gratuit ori acces în muzee.  

În perioada anilor 2011-2015, prin proiectul #MySibiu au ajuns la Sibiu peste 90 de bloggeri, care au scris 
mai mult de 300 de articole în patru limbi, cu peste 2.000.000 de cititori. În plus, s-au realizat și distribuit 
online peste 4.000 de fotografii, iar clipurile video realizate la Sibiu și încărcate pe YouTube au avut peste 
120.000 de vizualizări.166 

Mai mult decât atât, Autoritatea Națională pentru Turism a oferit Asociației pentru Înfrumusețarea 
Orașului Sibiu (AIOS) dreptul de a utiliza marca Romania explore the Carpathian Garden și România 
explorați Grădina Carpaților pentru proiectul #MySibiu al asociației în anul 2015. Prin primirea acestui 
drept din partea ANT, proiectului i-a fost recunoscută importanța în promovarea țării, acest lucru aducând 
un plus de notorietate inițiativei. Printre materialele rezultate în urma acestei campanii, se remarcă și 
articolul redactat de Christine Gilbert, desemnată în anul 2014 de către National Geographic ca fiind 
Traveler of The Year. Aceasta s-a mutat la Sibiu pentru o lună de zile, rămânând fermecată de oraș în urma 
vizitei în cadrul proiectului #MySibiu.167 

În general, în cadrul căutărilor online, orașul Sibiu este prezentat într-o notă pozitivă, sunt detaliate 
atracțiile principale, iar unghiul de abordare care predomină este de „oraș magic al Transilvaniei” cu 
numeroase surprize frumoase pentru vizitatorii săi și cu un peisaj natural și rural spectaculos, dat de 
autenticitatea satelor săsești și a bisericilor fortificate din împrejurimi. . Mai mult, în cadrul chestionarului 
dedicat cetățenilor municipiului Sibiu, printre cele mai importante aspecte pozitive ale orașului din 
perspectiva acestora au fost cele ce țin de turism, cultură, centrul istoric, istoria și calitatea vieții crescută. 

 

165 http://www.sibiu-turism.ro/  
166 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
167 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
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FIGURA 154 – CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE POZITIVE ALE MUNICIPIULUI SIBIU, DIN PERSPECTIVA 
CETĂȚENILOR 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

Un lucru foarte important este reprezentat și de atractivitatea generală a zonei, dată de toate aceste 
aspecte pozitive ale orașului, lucru ce face ca zona să fie atractivă și din punct de vedere al activităților 
economice desfășurate la nivelul teritoriului. Conform chestionarului dedicat mediului de afaceri, 
atractivitatea generală a zonei se află pe locul 2 în ceea ce privește avantajele de care companiile dispun 
în desfășurarea activităților economice din municipiul Sibiu. 

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește prezența municipiului Sibiu în media, analizând paginile web și din 
social media care promovează activități turistice din destinație, se remarcă o prezență semnificativ mai 
consistentă a evenimentelor pe platforme de promovare de tip Facebook sau Instagram. Mai mult, pagini 
ca Red Bull Romaniacs, Târgul de Crăciun, ARTmania Festival, Street Food Festival, Festivalul Internațional 
de Teatru Sibiu sau Astra Film Festival au o capacitate foarte bună de a disemina mesaje de interes turistic, 
administratorii acestora având potențialul de a fi cointeresați mai mult în această direcție. 

În final, cooperarea între administrația publică și părțile interesate de la nivel local, regional sau național 
reprezintă atât o mare provocare, cât și un important element de potențial în vederea creării unei zone 
turistice atractive și competitive pentru turiștii români și străini. Astfel, se poate exploata potențialul 
natural favorabil de care dispune municipiul Sibiu și arealul său de influență, valorificarea patrimoniului 
cultural, istoric și arheologic și lansarea unor produse turistice noi, menite să permanentizeze interesul 
asupra zonei pe întreaga perioadă a anului. Pentru gestionarea tuturor acestor elemente Asociația 
Județeană de Turism Sibiu facilitează cooperarea diferiților actori relevanți pentru dezvoltarea și 
promovarea destinației. 

Asociația Județeană de Turism Sibiu a luat naștere în anul 2005, la inițiativa Consiliului Județean Sibiu, prin 
asocierea administrațiilor publice locale cu sectorul privat, urmând modele de bune practici europene 

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

330 
 

(franceze și germane), pentru managementul și marketingul destinației turistice județul Sibiu. Din 
noiembrie 2020, Asociația a primit statutul de utilitate publică din partea Guvernului României.168  

Astfel, Asociația reprezintă o platformă de colaborare între administrații publice, instituții, operatori 
culturali și turistici, comunități locale, parteneri naționali și internaționali, pentru a favoriza dezvoltarea 
responsabilă și sustenabilă, precum și promovarea eficientă a destinației turistice județul Sibiu, municipiul 
Sibiu făcând parte și el din această structură. 

 

7.4.3. PETRECEREA TIMPULUI LIBER  

Infrastructura, activitățile, evenimentele și serviciile pentru petrecerea timpului liber reprezintă un mod de 
a satisface necesitățile comunității locale, implicarea actorilor locali publici și privați jucând un rol deosebit 
de important în asigurarea unor oportunități de petrecere a timpului liber care contribuie la menținerea 
atât a unui mediu de viață sănătos pentru comunitatea locală, cât și a unui cadru social atractiv. Activitatea 
sportiv-recreativă constituie o necesitate care condiționează randamentul sporit al cetățeanului, indiferent 
de vârstă sau profesie. Prin rolul atribuit de societate, activitățile sportive și recreative se dovedesc utile în 
formarea și pregătirea cetățenilor pentru viața socială. În același timp, este dovedit faptul că sportul și 
activitățile de agrement sunt considerate instrumente de socializare extrem de importante, care sunt 
necesare pentru o dezvoltare favorabilă a comunității.  

Activitățile sportive joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea armonioasă a unei persoane. În 
contextul în care sportul contribuie la menținerea unui echilibru fizic și mental, dar și la dezvoltarea 
interacțiunilor sociale, este necesar ca acesta să devină o prioritate în dezvoltarea municipiului, iar 
beneficiile acestuia să fie promovate de către cât mai multe persoane. 

În același timp, trebuie făcută diferența dintre sportul de masă și sportul de performanță, întrucât acestea 
au scopuri diferite și se adresează unor categorii diferite de persoane. Pe de-o parte, sportul de masă sau 
sportul pentru toți reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea de comportamente care favorizează 
orientarea către performanța cotidiană și asigură o dezvoltare sănătoasă a omului. Pe de altă parte, prin 
sportul de performanță169 se urmărește valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de 
selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și 
obținerea victoriei. 

În același timp, activitățile de socializare și timp liber au ca obiectiv dezvoltarea solidarității și promovarea 
toleranței între locuitori, dezvoltarea calității sistemelor de susținere a activităților de tineret, valorificarea 
abilităților și competențelor comunității. Orice persoană are nevoie de un set de abilități pentru a duce o 
viață satisfăcătoare, pentru a se dezvolta, pentru a iniția și menține relații normale, pentru a-și atinge 
obiectivele propuse într-o anumită etapă a vieții și pentru a face față obstacolelor întâmpinate, iar 
activitățile de socializare și timp liber ajută la o bună dezvoltare a acestor abilități. 

 

Infrastructura și activitățile sportive 
Analizând situația la nivelul întregului județ (nivel administrativ pentru care există date disponibile), se 
remarcă faptul că sectorul sportului de performanță a cunoscut o tendință ușoară de scădere de 

 

168 http://www.sibiu-turism.ro/Profesionisti-Despre-noi.aspx  
169 Conform Legii 69/2000 
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aproximativ -1,75% în ultimii ani. Astfel, la nivelul anului 2019 se remarcă un număr mai scăzut al secțiilor 
sportive, fiind înregistrate doar 168 de secții, față de anul 2014 când erau înregistrate 171 de secții. 

FIGURA 155 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SECȚII SPORTIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI SIBIU, PERIOADA 2014-
2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

În același timp, numărul total al sportivilor legitimați din județul Sibiu a înregistrat pentru aceeași perioadă 
o creștere de 40,24%, reprezentând cu aproximativ 2.000 de sportivi legitimați mai mulți în anul 2019 față 
de anul 2014. Această creștere indică o sporire a atractivității acestui sector în rândul populației, fiind din 
ce în ce mai apreciată activitatea fizică, precum și practicarea unui sport de performanță. 

FIGURA 156 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SPORTIVI LEGITIMAȚI LA NIVELUL JUDEȚULUI SIBIU, PERIOADA 
2014-2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Pe plan local, în ceea ce privește activitatea sportivă, puține sunt orașele din țară care se pot mândri cu o 
tradiție sportivă asemănătoare cu cea a municipiului Sibiu. Multe evenimente importante au loc în 
perioada 1845-1945 170 , îmbogățind gloria și tezaurul sportului românesc. Un astfel de exemplu este 
reprezentat de primul meci de handbal de pe teritoriul României, realizat în anul 1921 – cu prilejul 

 

170 https://patrimoniu.sibiu.ro/istorie/detaliu/76  
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serbărilor de sfârșit de an școlar, pe stadionul mare din Sibiu, unde are loc un joc demonstrativ de handbal 
între elevii profesorului Wilhelm Binder, care a oficiat și ca arbitru. Atestarea oficială scrisă confirmă și 
primul antrenor, dar și primul arbitru din România, profesorul Wilhelm Binder, titularul catedrei de 
educație fizică de la Liceul Brukenthal din Sibiu, ai cărui elevi sunt și primii jucători de handbal din România.  

Mai mult, în anul 1931 Sibiul, prin comisia de handbal, preia organizarea unui Campionat al Transilvaniei, 
cu participarea orașelor Sibiu, Brașov, Bistrița și Reghin. Mulți specialiști îl socotesc ca primul campionat al 
handbalului din România. Se înregistrează astfel în acest an și primele jocuri oficiale între echipe feminine. 

De asemenea, titlurile primite de municipiul Sibiu de-a lungul timpului au asigurat pe de-o parte vizibilitate 
la nivel național și european, iar pe de altă parte acces la resurse financiare pentru evenimente sportive. 
Cel mai recent titlu care va pune municipiul și județul Sibiu pe harta destinațiilor favorite de practicare a 
sporturilor este cea de Sibiu – Capitala Europeană a Drumeției în 2021. Pe de altă parte este nevoie în 
continuare de sprijin pentru cluburile sportive și domeniile cu performanțe din Sibiu. 

Printre dotările sportive majore din municipiul Sibiu se numără Stadionul AS Voința, Stadionul Obor I, 
Stadionul Pietricica, Stadionul de Rugby Bebe Boboc, Sala Sporturilor Transilvania, Baza Sportivă Șelimbăr, 
Stadionul Șelimbăr, Complexul Sportiv de Natație Olimpia, Centrul Aria, Clubul Sportiv Terrasportika și 
multe alte dotări de sport și aventură171. 

Infrastructura sportivă este un capitol foarte important pentru administrația FDGR din Consiliul Local Sibiu. 
În anul 2020, trei mari obiective erau deja în lucru. Stadionul Municipal, complexul de agrement de la Lacul 
lui Binder și investiția aproape finalizată de la Baia Neptun ce vor oferi numeroase oportunități de agrement 
pentru sibieni. În lunca Cibinului se pregătește construirea unui important centru de sport și agrement iar 
în zona Obor va fi dezvoltat un proiect mai complex, care va include un teren pentru fotbal cu iarbă și un 
ansamblu multifuncțional cu terenuri sintetice pentru baschet, volei, tenis și tenis cu piciorul.172 

Pe partea de infrastructură sportivă administrația a modernizat terenul secundar al Stadionului Municipal, 
iar lângă s-a creat o zonă de workout. De asemenea s-a început modernizarea Stadionului mare, iar în 
prezent este contractată și ultima etapă care îl va aduce la standarde UEFA. Odată cu modernizarea 
parcului Ștrand s-au creat terenuri pentru practicarea sporturilor de tip baschet, tenis de masă și volei. De 
asemenea, odată cu modernizarea parcul de pe bulevardul Coposu s-au amplasat și echipamente pentru 
mișcare în aer liber astfel că în Sibiu există până în prezent 8 zone de workout.173 

Analizând distribuția infrastructurii sportive la nivelul municipiului Sibiu, se remarcă faptul că aceasta este 
alcătuită din terenuri de sport, baze sportive și stadioane, aflate în mare parte în proprietatea unor instituții 
publice precum Ministerul Tineretului și Sportului sau Primăria Municipiului Sibiu. La acestea se adaugă și 
principalele dotări pentru sportul de masă cum este cazul sălilor de sport / fitness private sau dotările 
aferente unităților de învățământ. Conform datelor înregistrate pe site-ul Institutului Național de Statistică, 
municipiul Sibiu dispunea în anul 2019 de: 48 săli de gimnastică, 36 de terenuri de sport și 1 bazin de înot. 

Pentru că nu în toate zonele orașului mai este loc pentru amenajarea terenurilor de sport, administrația 
sibiană a decis să deschidă curțile școlilor și terenurile de sport din acestea pentru a putea fi date în 
folosință gratuită sau spre închiriere la cluburile și asociațiile sportive din Sibiu. Astfel, s-au reabilitat până 
acum curțile a 17 școli și licee, 14 dintre acestea fiind deschise și după cursuri și pe timpul weekendului 

 

171 https://sibiucityapp.ro/ro/places?cat_type=adventure_game  
172 https://sibiuindependent.ro/2020/09/09/astrid-fodor-avem-planuri-mari-pentru-infrastructura-
sportiva-din-sibiu-pe/  
173 https://sibiuindependent.ro/2020/09/09/astrid-fodor-avem-planuri-mari-pentru-infrastructura-
sportiva-din-sibiu-pe/  
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pentru a le permite copiilor din cartierele respective să poată juca fotbal sau baschet. S-au modernizat de 
asemenea și sălile de sport la două unități de învățământ – școala I. Slavici și Colegiul Gh. Lazăr. 

Un proiect foarte important pentru administrația sibiană este și skate park-ul amenajat lângă Piața Obor. 
La ora actuală este cel mai mare din țară și conține instalații complexe pentru skateboard, BMX și trotinete 
și oferă oportunitatea tinerilor de a face mișcare în siguranță. Mai mult, tot în cadrul infrastructurii sportive, 
administrația a demarat un proiect de amenajare cu echipamente sportive și în parcul Tilișca. Aici se va 
crea un teren de minigolf, un teren de sport multifuncțional, o zonă de fitness, piste pentru biciclete și o 
mini tiroliană. Și în parcul din Piața Cluj se va putea face mișcare în aer liber, lucrările fiind aproape 
finalizate. 
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FIGURA 157 - PRINCIPALELE DOTĂRI SPORTIVE DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

Interesul autorităților locale pentru dezvoltarea infrastructurii sportive este unul ridicat, fiind astfel 
menționate anterior o serie de demersuri deja realizate sau în curs de implementare în acest sector. În 

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

335 
 

acest context, trebuie menționate investițiile finanțate și de către C.N.I.174, care se află pe lista de sinteză 
și pe care administrația sibiană își dorește să le realizeze cât mai curând precum: Sala polivalentă 
Transilvania (2020), bazin de înot în municipiul Sibiu (2020) sau bazin de înot în zona Aurel Vlaicu. 

De asemenea, Federația Română de Rugby a depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene fișa 
de reforme și investiții legată de Planul Național de Redresare și Reziliență, pe lista scurtă fiind propus 
pentru modernizare terenul ”Bebe Boboc” din cartierul Valea Aurie. Propunerea totală se ridică la o valoare 
de peste 18 milioane de euro, perioada de implementare fiind între 2021 și 2025. Conform FRB, o bază 
nouă va include printre altele, realizarea unui teren de rugby/fotbal de dimensiuni omologate, pistă de 
atletism, pistă de elan pentru sărituri în lungime și groapă de sărituri, gard de protecție în spatele buturilor 
de rugby, clădire de vestiare cu lojă pentru oficiali și două gradene metalice pentru spectatori, având 
împreună 624 de locuri.175 

Aceste proiecte vor răspunde unor nevoie actuale ale municipiului Sibiu, de a suplimenta oferta de dotări 
sportive omologate pentru mai multe ramuri sportive, de a spori oferta de terenuri sintetice pentru 
practicarea sporturilor în sezonul rece, precum și de a asigura servicii superioare de antrenament și 
organizare de competiții pentru sportivii de performanță, dar și practicanții sportului de masă. Vor fi însă 
în continuarea necesare și o serie de măsuri conexe care să faciliteze accesul la dotări sportive pentru cât 
mai mulți locuitori ai municipiului, cum ar fi implementarea unui sistem online de programare și abonare 
la bazele sportive din oraș (inclusiv la cele din instituțiile de învățământ, în afara orelor de program). 

În ceea ce privește activitățile sportive desfășurate în municipiul Sibiu, unul dintre principalii actori 
relevanți în acest domeniu este BC CSU Sibiu (cunoscut și ca CSU Atlassib Sibiu) – este un club de baschet 
din Sibiu ce evoluează în Divizia A din România. Echipa este una cu tradiție în România, aceasta luând ființă 
în anul 1971, profesorul Flaviu Stoica fiind cel care a înființat Olimpia Sibiu. Șase ani mai târziu echipa a 
promovat în urma unui turneu disputat în municipiul Pitești în prima ligă de baschet, iar în anul 1995 a 
câștigat primul titlu din istorie. Astfel, până la acest moment, CSU Atlassib Sibiu este cea mai longevivă 
echipă de baschet din țară care, de când a ajuns în prima divizie, nu a retrogradat niciodată. 

Un alt actor foarte important pentru sportul sibian este și Clubul Sportiv Municipal Sibiu – CSM Sibiu176, 
fiind unitatea reprezentativă a municipiului Sibiu și a sportului sibian. CSM Sibiu are în subordine bazinul 
Olimpia din Sibiu și baza hipică a orașului ce oferă o diversitate în ceea ce privește practicarea sporturilor 
în municipiu.  

Pe lângă Clubul Sportiv Municipal Sibiu, în municipiu mai există și alte cluburi sportive recunoscute177 
precum: A.C.S Alma Sibiu, A.C.S Alpha Sport Team Sibiu, Asociația Club Sportiv Smart Chess Sibiu, ASFC 
Interstar Sibiu, Asociația Club Sportiv Musashi Dojo Sibiu, Asociația Club Sportiv Hirsch, Asociația 
Luceafărul, Club Sportiv Activ, Club Sportiv Aria pentru Sport, Club Sportiv Temerarul Sibiu, C.S. ROKAN 
Sibiu, Puma Club Sibiu, Voința Sibiu, Club Sportiv Racing Team precum și multe altele. 

Un alt actor foarte important este și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu, aceasta fiind o 
instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. 
Această direcție vine în ajutorul tinerilor cu diferite programe și evenimente ce încurajează implicarea 
tinerilor în activitatea sportivă și nu numai. Compartimentul Tineret funcționează în cadrul Direcției 
Județene pentru Sport și Tineret Sibiu pentru a veni în întâmpinarea acelor nevoi ale tinerilor în primul 

 

174 https://www.cni.ro/proiecte/proiecte  
175 https://www.turnulsfatului.ro/2021/03/29/o-noua-baza-sportiva-in-sibiu-pe-terenul-actualului-teren-
de-rugby-din-valea-aurie-181058  
176 https://csmsibiu.ro/  
177 https://sibiucityapp.ro/ro/places?cat_type=adventure_game  
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rând din municipiul și județul Sibiu care nu își găsesc rezolvarea prin educația formală oferită de sistemele 
clasice de învățământ. Astfel, prin programele și evenimentele sale, promovează și încurajează implicarea 
tinerilor în acele structuri neguvernamentale de și pentru tineret, respectiv în structurile asociative de și 
pentru tineret (mai pe scurt ONG-uri și asociații de tineret).178  În ajutor vine și Centrul de tineret Sibiu – 
AICI (Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreună), coordonat de DJTS Sibiu, ce are ca scop punerea 
la dispoziția tinerilor a unei infrastructuri și a resurselor necesare de lucru și de învățare pentru derularea 
unor proiecte care să acopere nevoile de dezvoltare ale acestora. 

În total, în municipiul Sibiu activitățile sportive sunt susținute de numeroși actori privați / independenți, 
fiind înregistrate aproximativ 120 de cluburi sportive și asociații179, care promovează numeroase sporturi 
precum: aeronautică, airsoft, aikido, alpinism și escaladă, arte marțiale, arte marțiale de contact, atletism, 
automobilism sportiv, badminton, baseball și softball, biliard, bob sanie, bowling, box, bridge, canotaj, 
ciclism, culturism și fitness, dans sportiv, darts, fotbal, gimnastică, golf, haltere, handbal, hochei pe gheață 
și pe iarbă, judo, karate, karting, kempo, lupte, motociclism, natație și pentatlon modern, oină, patinaj, 
pescuit sportiv, polo, rugby, schi, sportul pentru toți, șah, taekwondo, tenis, tir sportiv, triatlon sau volei. 

Sportivii și echipele sibiene obțin rezultate frumoase la competiții naționale și internaționale și de aceea 
administrația sibiană a investit și continuă să investească în sportul sibian. Astfel, la începutul anului 2020 
administrația a premiat sportivii, cluburile și antrenorii sibieni, fiind acordate 46 de premii în valoare de 
127.000 de lei. 180 

Nu în ultimul rând, trebuie menționate și evenimentele sportive majore care s-au organizat și care se 
organizează în continuare în cadrul municipiului Sibiu și în împrejurimile municipiului, precum: 

TURUL CICLIST AL SIBIULUI | Turul Ciclist al Sibiului este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, 
sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale. Încă de la prima ediție, care a 
avut loc în iulie 2011, Turul Ciclist al Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată 
în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, 
Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour.  

RALIUL SIBIULUI | Sibiu Rally România rămâne în calendarul internațional al Federației Internaționale a 
Vehiculelor Istorice (FIVA) alături de cele mai prestigioase evenimente din lume. Astfel, etapa de la Sibiu 
face parte din prestigiosul calendar dedicat vehiculelor istorice alături de evenimente legendare precum 
Concursul de Eleganță de la Villa D’este și alte competiții spectaculoase din toate colțurile lumii. 

MARATONUL INTERNAȚIONAL SIBIU | Este cel mai mare eveniment sportiv filantropic din România, care, 
conform tradiției, are loc în ultima sâmbătă din mai. Evenimentul aduce împreună cetățeni, organizații, 
companii și autorități publice. Organizațiile non-profit, grupurile de inițiativă, companiile sau persoanele 
fizice propun proiecte, iar alergătorii care doresc să se înscrie în competiție pot să aleagă un proiect pe care 
îl susțin prin taxa de participare și prin mobilizarea unui cerc de susținători care împărtășesc aceeași 
dorință.  

REDBULL ROMANIACS | Evenimentul strânge cei mai buni rideri din lume în Sibiu, pentru cel mai dificil 
raliu de hard enduro. Încă din 2019, organizatorii au decis ca, începând cu ediția a 17-a, raliul să aibă trasee 
gândite pentru cinci clase. Astfel – pe lângă deja consacratele Gold (cel mai dificil traseu din concurs), Silver, 
Bronze și Iron -, începând cu acest an se concurează și la clasa Atom. Aceasta din urmă este gândită pentru 

 

178 http://www.tineretsibiu.ro/new/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=514  
179 http://mts.ro/sport/registru-sportiv/registru-sportiv/  
180 https://sibiuindependent.ro/2020/09/09/astrid-fodor-avem-planuri-mari-pentru-infrastructura-
sportiva-din-sibiu-pe/  
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a fi o clasă de început, care să ofere o idee despre ce înseamnă trasee extreme în stilul acestui raliu hard-
enduro, fiind cea mai fluentă clasă când vine vorba de ritmul de concurs. 

SIBIU OPEN | Reprezintă cel mai important turneu de tenis masculin si singurul turneu ATP Challenger din 
Romania desfășurat la Sibiu încă din anul 2012. 

La nivelul evenimentelor sportive din municipiul Sibiu, cel mai recent eveniment a fost Buonavista 
Duathlon, primul eveniment sportiv organizat în Sibiu de la începerea pandemiei. Buonavista Duathlon 
Challenge, este cel mai inedit concurs din Sibiu, care îmbină alergarea cu mersul pe bicicletă. Peste 300 de 
concurenți din toată țara și din străinătate au luat startul la ineditul concurs. Conform organizatorilor, dorul 
de o competiție sportivă și-a spus cuvântul anul acesta, locurile disponibile fiind ocupate într-un timp 
record. 

Agenda sportivă este foarte diversă și în continuare, astfel că anul 2022 este unul plin de evenimente 
sportive181 precum: pregătirea și participarea echipelor sportive la diverse campionate, Turneul Memorial 
Tordai 2022, Competiția Six Nations Camp 2022- Marburg, Alpha Volleyball Cup, Arena DH, Binder Lake 
Triation 2022, ediția a II-a, Criterul Primăverii și al Toamnei 2022, ediția a 9-a, Duathlon Challenge, Night 
Cross Challenge, Maratonul Internațional Sibiu, Triathlon Challenge, Sibiu Streetball, Sibiu Sands, 
Transylvanian Grand Prix 2022, Red Bull Romaniacs 2022, Cupa Voința, Fotbal de performanță, 
Campionatul Național de JUDO U13-U15, Premium Baby&Minibaschet, Romanian International Cup, 
Transylvania Classic Sibiu, Raliul Sibiu 2022 – etapa a V-a, Marele premiu al Sibiului 2022, ediția aV-a, viteză 
pe traseu montan, Concursul Internațional de Șah –Cupa de Vară Smart Chess Sibiu, ediția a II-a, Turneul 
Internațional de Judo Cupa Temerarul Sibiu 2022, Sibiu Open 2022, Sibieni de valoare reprezintă Sibiul, 
Culturismul- sănătate prin sport, Turul Ciclist al Sibiului 2022, Turneul de Fotbal – Cupa Moș Crăciun – la 
fotabl- ediția a 2-a și Sibiu Fotball Days. 

Toate acestea susțin o ofertă diversificată a activităților sportive disponibile pentru comunitatea locală din 
municipiul Sibiu și nu numai. Este însă necesară sporirea activităților de promovare a sportului în vederea 
atragerii a unui număr cât mai mare de participanți, în acest caz fiind identificată necesitatea dezvoltării 
unui program integrat la nivelul orașului dedicat sportului pentru toți. De asemenea, organizarea frecventă 
a competițiilor sportive de talie națională sau internațională ar putea spori activitatea turistică și ar stimula 
îmbunătățirea sau dezvoltarea infrastructurii sportive actuale. 

 

Infrastructura și activitățile de agrement 
În ceea ce privește infrastructura și activitățile de agrement existente pe teritoriul municipiului Sibiu, 
acestea se grupează în general în cadrul unor categorii principale în funcție de interesul utilizatorilor. 
Majoritatea obiectivelor din municipiu sunt concentrate chiar în centrul acestuia, însă pot fi descoperite 
locuri deosebite, atât la nivelul zonelor periferice ale municipiului, cât și la nivelul întregului județ. Sibiul, 
prin așezarea sa și prin zonele sale de agrement, oferă locuitorilor și turiștilor diverse posibilități de 
petrecere a timpului liber. 

Mai mult, în urma chestionarului dedicat cetățenilor în cadrul elaborării prezentei strategii, printre 
principalele avantaje pe care locuitorii municipiului Sibiu le-au identificat în cartierul în care locuiesc, este 
menționat și accesul la servicii de recreere și agrement (locul 6/11), cu un punctaj de 3.11/5 media notelor 
acordate. Acest lucru este foarte important pentru a înțelege preferințele sibienilor, precum și pentru a le  
oferi acces la infrastructura și activitățile de agrement. 

 

181 https://cultura.sibiu.ro/agenda_sportiva.html  
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Printre cele mai des practicate activități de către sibieni sunt cele în aer liber, unele dintre cele mai 
importante dotări din această categorie fiind reprezentate de parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru 
copii sau zonele de agrement. Aceste dotări se întâlnesc atât în interiorul orașului, cât și în împrejurimi. 

Cu toate acestea, 32,26% dintre respondenți consideră că spațiile publice/spațiile verzi și spațiile de 
recreere sunt dificil accesibile sau fără acces.  

Printre principalele spații reprezentative pentru recreere și petrecere a timpului liber se evidențiază: 

PARCUL SUB ARINI | Înființat în anul 1856, acesta este unul dintre cele mai vechi parcuri din România. 
Parcul se întinde pe o suprafață de 22 ha și cuprinde 95 de specii de păsări și peste 68 de specii lemnoase 
dintre care 30 sunt exotice. Parcul Sub Arini este perfect pentru plimbări cu bicicleta sau rolele, sau pentru 
practicarea diverselor jocuri de agrement. În imediata sa apropiere se află stadionul municipal Sibiu, 
terenuri de tenis și bazinul de înot Olimpia. 

PARCUL ASTRA | Situat în centrul orașului, parcul Astra este unul din locurile de promenadă preferate ale 
sibienilor. Parcul găzduiește 9 busturi ale celor mai importante personalități românești grupate în jurul 
asociației cu același nume: Gheorghe Barițiu, Badea Cartan, Timotei Cipariu, Octavian Goga, Gheorghe 
Lazăr, Andrei Mureșanu, Andrei Șaguna, Ioan Slavici și Emanuil Gojdu.  

PĂDUREA DUMBRAVA | Se întinde pe 960 hectare și este situată la 4 km de centrul orașului în direcția 
sud-vest de-a lungul șoselei care merge spre Rășinari. Este traversat de pârâul Trinkbach, care formează pe 
cursul său trei lacuri de origine antropică: unul la Muzeul Tehnicii Populare și două în Grădina Zoologică.  

Pădurea Dumbrava a fost locul preferat de promenadă pentru sibieni încă din sec. al XVIII-lea, astăzi fiind 
renumită prin Muzeul Civilizației Populare ASTRA și prin Grădina Zoologică care se află aici. 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ | În 1929 s-a deschis în pădurea Dumbrava prima Grădină Zoologică din România 
de către Uzina Electrică Sibiu la inițiativa inginerului Szekely căruia i-a venit ideea după ce a găsit niște vulpi 
pe când efectua lucrări de reparații la barajul de la Sadu. 

După înființare, Grădinii Zoologice i-au fost donate mai multe animale și păsări, cum ar fi o pisică sălbatică, 
o lupoaică donată de Obert von Spiess din partea Regelui, un lup donat de Asociația „Șoimii”, un vultur, un 
cerb carpatin donat de vânătorii din Tălmăcel, mistreți și urși (primul urs donat în 1930). 

BAIA POPULARĂ | Pe locul unde se găsește în prezent Baia Populară Sibiu a funcționat prima fabrică de 
lumânări din stearină din Transilvania, deschisă în 1840. Construcția, creația profesorului de arhitectură al 
Universității Tehnice din München Karl Hocheder (1854-1917), îmbină stilistic forme ale barocului cu 
elemente de „Jugendstil" de sfârșit de secol XIX și început de secol XX, fiind cea mai reprezentativă clădire 
din oraș pentru acest stil arhitectural. 

În prezent, Baia Populară se află într-un amplu proces de reamenajare – spații extinse, modernizări  tehnice, 
reparații și renovări a întregii clădiri istorice, pentru scoate în evidență frumusețea unei tradiții de peste 
100 de ani și aducerea sa în contemporaneitate prin servicii și facilități noi, ce se adresează fiecărui sibian 
sau turist. 

Baia Populară reprezintă un obiectiv pentru sport, agrement și relaxare, cu un bazin de înot complet 
modernizat, trei saune, camere de tratament, sală de fitness, o superbă terasă la etajul I și un nou punct 
de belvedere asupra orașului vechi în turnul de apă. 

Pe lângă toate acestea, în zona centrală, parcurile, scuarurile verzi, piețele, locurile de joacă și terenurile 
de sport fac parte din oferta cea mai la îndemână pentru loisir și sunt in general bine amenajate și 
întreținute. Acestea contribuie definitoriu la oferta de petrecere a timpului liber pe care sibienii o au, 
precum și la calitatea locuirii, putând reprezenta un minus major atunci când lipsesc. 
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Conform respondenților care au participat la chestionarul aplicat cetățenilor municipiului Sibiu, zonele cu 
cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Veteranilor, Zona Arhitecților, Turnișor, Lazaret, Broscărie 
& Zona Industrială Est, Lupeni, Gușterița, Tineretului,  Vasile Aaron și Zona Calea Șurii Mici.  

De asemenea, la nivelul dotărilor sportive s-au identificat o serie de zone pe care respondenții le-au 
menționat ca fiind zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului: Marmelada, Tineretului, Turnișor, 
Zona Arhitecților, Zona Calea Șurii Mici, Țiglari, Lupeni, Lazaret, Gușterița, Broscărie & Zona Industrială Est, 
Gară, Terezian, Trei Stejari, Poplăcii, Vasile Aaron, General Vasile Milea & Hipodrom I, Hipodrom IV, 
Veteranilor, Centru, Viile Sibiului, Valea Aurie și Ștrand. 

Din această perspectivă, printre dotările care prezintă cea mai mare nevoie de intervenție în majoritatea 
zonelor din municipiul Sibiuse regăsesc următoarele 182: 

• Zonele verzi din municipiul Sibiu care în momentul actual sunt deficitare și în continuă scădere; 

• Parcurile pentru copii care nu acoperă toate zonele; 

• Lipsa parcurilor care sunt dedicate animalelor de companie. 

Pe lângă acestea, se manifestă un interes sporit asupra pistelor pentru biciclete și asupra altor dotări 
sportive, în special cele de tipul bazinelor de înot și diferitelor terenuri sportive. 

De altfel, administrația sibiană lucrează în acest moment la o serie de proiecte  de  amenajare și dotare a 
infrastructurii de petrecere a timpului liber și sportivă din oraș. 

Amenajarea Dealului Gușteriței și a Pădurii Dumbrava pentru agrement sunt două dintre cele mai 
importante proiecte în acest domeniu. Pe Dealul Gușteriței se va crea un roller-coaster montan, piste 
pentru cicloturism, zone de promenadă și de odihnă, iar în Pădurea Dumbrava se va amenaja o scenă 
pentru evenimente culturale și un parc de aventură atât pentru pentru cei mici, cât  și pentru cei mari.  

Un al treilea proiect major pentru municipiul Sibiu este Centrul pentru sport și agrement unde sibienii își 
vor putea petrece timpul liber pentru care s-a demarat deja un studiu de prefezabilitate. Centrul pentru 
conferințe și spectacole va reprezenta, de asemenea, un mod util și plăcut de petrecere a timpului liber 
prin spectacole, expoziții și alte evenimente culturale. 

În același timp, bicicleta rămâne, probabil, cel mai îndrăgit vehicul, atât pentru transportul alternativ, cât 
și pentru a petrece timpul liber. Pe lângă faptul că este un sport distractiv de practicat în aer liber, accesibil 
la toate vârstele, ajută la menținerea condiției fizice și oferă posibilitatea de admirare a locurilor din jur. 

Sibienii au fost dintotdeauna pasionați de mersul pe 2 roți, numărul bicicliștilor fiind în continuă creștere. 
Infrastructura rutieră a orașului este împânzită de benzi marcate și rastele pentru biciclete, toate fiind în 
continuă dezvoltare. Rețeaua de piste pentru biciclete din municipiul Sibiu s-a extins cu 11 km în ultimii 
ani, mersul pe  bicicletă fiind un mod plăcut de a practica un sport benefic pentru sănătate. În acest sens, 
administrația locală a amenajat aceste piste pe străzile modernizate, acolo unde lățimea străzilor a permis. 
În viitor se va continua și extinderea pistelor pentru biciclete, fiind în acest moment în lucru coridorul între 
cartierul Ștrand și parcul Sub Arini, iar proiectul Sibiu Bike City care a presupus crearea a 49 de centre de 
închirieri de biciclete în tot orașul, s-a lansat oficial pe data de 29 aprilie 2022.  

 

182 Conform chestionarului dedicat cetățenilor municipiului Sibiu, realizat în cadrul elaborării prezentei 
strategii 
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Ca proiecte viitoare în ceea ce privește rețeaua de piste pentru biciclete, municipalitatea urmează să 
realizeze traseele de cicloturism pe Dealul Gușteriței, pistele de pe malurile Cibinului, pe strada Podului, 
pe Calea Dumbrăvii, pe drumul peste Câmpșor și pe Calea Șurii Mici. 

În final, gradul de satisfacție al cetățenilor din municipiul Sibiu față de oferta pentru petrecerea timpului 
liber este în general una satisfăcătoare, însă ar trebui diversificată mai mult, iar gradul de accesibilitate mai 
ridicat. Aspectele despre care respondenții din cadrul chestionarului sunt mulțumiți și foarte mulțumiți, cu 
toate acestea în proporție de sub 50%, sunt reprezentate de: 

• Parcuri și grădini publice  (41,1% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Săli și terenuri de sport (35,4% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Locuri de joacă pentru copii (30,6% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Zone de agrement (27,3% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Ștranduri/bazine de înot (18,6% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Patinoare (13,9% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți). 

Pe lângă cele menționate anterior, în imediata apropiere a municipiului Sibiu există o serie de dotări de 
agrement pe care atât comunitatea sibiană cât și turiștii veniți în oraș le vizitează: 

ARENA PLATOȘ PĂLTINIȘ | Parcul de agrement și distracții Arena Platoș Păltiniș este dotat cu diverse  
echipamente ce pot mulțumi orice categorie de persoane: de la copiii de 3 ani până la bunicii care-i însoțesc 
sau chiar sportivii de performanță. În cadrul parcului se pot practica activități precum: sanie de vară, cross 
country trail, downhill trails, trambulină, bagjump, plimbări cu tiroliana sau telescaunul, drumeții sau 
cățărat în copaci. 

ARKA PARK SIBIU & PĂLTINIȘ | Parcul de aventură Arka Park se află în inima naturii, la doar 24 de km de 
municipiul Sibiu, în zona stațiunii Păltiniș. În prezent parcul de aventură pune la dispoziție 8 trasee și 3 
trasee speciale cu tiroliane pentru toate vârstele, indiferent de abilitățile fizice sau experiență.  De 
asemenea se poate opta și pentru programe de Team Building, activități de escaladă, Treasure Hunt sau 
Camp Games. 

KARTING SIBIU | Oferă sibienilor și turiștilor pasionați de senzații tari un număr de 16 karturi pentru adulți, 
ce se pot accesa atât individual, cât și pentru grupuri organizate, team building etc., precum și 6 karturi 
pentru copii care de asemenea se pot folosi individual sau în grup pentru curse organizate, de antrenament 
pentru cei mici sau pentru a petrece o zi de distracție pe circuit. 

CLOUDBASE SIBIU | Școala de zbor cu parapanta Cloudbase organizează cursuri de zbor cu parapanta, ce 
cuprind o parte teoretică și una practică. Toate acestea sunt asigurate de un pilot instructor de parapantă 
licențiat și recunoscut în cadrul AZLR (Asociația de Zbor Liber din România). Pe lângă cursurile de zbor cu 
parapanta, care este principala activitate, școala organizează și zboruri în tandem cu parapanta care sunt 
o atracție inedită pentru turiștii care doresc experiențe de neuitat. 

DIRT PARK SIBIU | Este un parc de dirt localizat în pădurea Dumbrava, în spatele campingului, utilizat atât 
de amatorii cât și de profesioniștii de mountainbike. 

ESCALADA CISNĂDIE | Reprezintă cel mai mare panou de escaladă din județul Sibiu și este destinat atât 
începătorilor, cât și cățărătorilor medii și avansați. Escalada are peste 20 de trasee cu diferite grade de 
dificultate și oferă inclusiv cursuri de inițiere cu instructori autorizați și echipament inclus. 
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FIGURA 158 - PRINCIPALELE DOTĂRI DE AGREMENT DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu și cercetare proprie 

În final, o altă ramură destul de dezvoltată în ceea ce privește tipologiile de dotări de petrecere a timpului 
liber existente pe teritoriul municipiului Sibiu cuprinde dotările de alimentație publică (restaurante, baruri, 
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cafenele), care în funcție de specificul și localizarea lor, pot fi frecventate atât de locuitori, cât și de 
vizitatori.  La acestea se adaugă și centrele comerciale din cadrul municipiului Sibiu, respectiv Shopping City 
Sibiu, Galeriile Comerciale Pacea, Promenada Sibiu sau Prima Shopping Center care aduc un aport 
considerabil în cadrul ofertei de petrecere a timpului liber. 

Mai mult, toate acestea se pot găsi ușor în cadrul aplicației mobile și online Sibiu City App, inclusiv 
programul Mic dejun sibian183, ce oferă detalii despre locurile unde se pot gusta din delicioasele preparate 
sibiene. De altfel, o analiză a gradului de satisfacție față de aceste spații în funcție de rating-ul primit pe 
Google Maps sau Tripadvisor, indică o calitate relativ superioară a serviciilor oferite, cea mai mare parte a 
restaurantelor, pub-urilor, barurilor, cafenelelor și cluburilor primind un punctaj de peste 4.5 din 5 puncte. 

În ceea ce privește punctele de agrement din municipiul Sibiu, se poate observa faptul că cea mai mare 
concentrare de astfel de dotări se regăsesc cu precădere în zona centrală a municipiului și se adresează în 
special comunității locale. Mai mult, peste 69% dintre respondenții participanți la chestionarul dedicat 
cetățenilor municipiului Sibiu, au considerat că pentru dezvoltarea durabilă a comunității în perioada 2021-
2027, una dintre măsurile necesare este cea de dezvoltare a ofertei actuale de agrement. 

Toate aceste dotări se adresează de asemenea și turiștilor care caută să își diversifice oferta de petrecere 
a timpului liber, a activităților și echipamentelor destinate recreerii acestora în cadrul vacanțelor pe care 
aleg să și le petreacă în oraș.  Totodată, o parte din acestea se găsesc mai fragmentat și la nivelul cartierelor 
de locuințe din oraș, fiind astfel vorba de o distribuție teritorială a acestora relativ omogenă pe teritoriul 
municipiului. 

De altfel, în zona centrală a municipiului, pe lângă obiectivele de interes ce țin de patrimoniu cultural, sunt 
reprezentate și principalele echipamente publice de importanță regională și supra-municipală 
reprezentative la nivelul municipiului Sibiu. Datorită acestei concentrații de dotări și de echipamente 
publice din zona centrală se poate observa și o ușoară convergență a fluxurilor care „încarcă” zona. În 
principal aceste fluxuri se referă la locuitori și turiști, mulți dintre aceștia având scopuri diferite pentru care 
frecventează zona centrală a Sibiului, fie de a locui sau de a accesa serviciile zonei precum și a unor instituții 
existente aici, fie de a explora, vizita, mânca sau de a petrece timpul liber (în cazul turiștilor). 

Pe lângă elementele reprezentative ale municipiului Sibiu menționate anterior, există și o serie de artere 
și spații pietonale reprezentative care sunt folosite ca alternative de petrecere a timpului liber de către 
locuitori și turiști. Zona istorică are un potențial deosebit dat de trama stradală și aliniamentele construite. 
Străzile și piețele de aici sunt atracția turistică principală a orașului. Piața Mare, Piața Mică, Piața Huet, 
Piața Aurarilor sau Piața Armelor reprezintă spații publice care impresionează prin aspectul lor, fiind în 
același timp scena evenimentelor culturale și sportive ale orașului, locul de întâlnire al sibienilor, dar și al 
turiștilor. 

În Piața Mare și Piața Mică se află clădiri care adăpostesc și astăzi muzee și tot aici se află imobilele în care 
au locuit generali sau reprezentanți ai administrației locale. Centrul istoric este și spațiul unde se află 
biserici, aparținând diferitelor religii și confesiuni reprezentate în Sibiu: Catedrala Ortodoxă, Catedrala 
Evanghelică, Biserica Romano-Catolică, o biserică Greco-Catolică, una Reformată și o sinagogă. Străduțele 
înguste, dar cochete, străjuite de imobile istorice și acoperișuri cu lucarne cunoscute ca „ochii Sibiului” 
străbat Orașul de Sus și Orașul de Jos. 

Trama stradală neregulată oferă numeroase scuaruri de calitate ambientală și de ședere. Lucrările de 
reabilitare a străzilor și piațetelor au început încă din 2005, iar în perioada 2012-2013, patru dintre cele 

 

183 https://sibiucityapp.ro/ro/places/mic-dejun-sibian-7ucdltn4iinbka  
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mai importante străzi și piațete din această zonă și-au recăpătat vechea strălucire: strada Ocnei, strada 
Faurului, strada 9 Mai și strada Turnului. 

În ansamblu, deși oferta de petrecere a timpului liber în municipiul Sibiu este caracterizată de numeroase 
aspecte pozitive, există și o serie de elemente care necesită îmbunătățiri, precum lucrări de reabilitare, 
modernizare, extindere și chiar construire de noi dotări în continuare pe teritoriul municipiului, pentru a 
oferi comunității sibiene o ofertă cât mai bogată și diversă de activități de loisir. 

Fostele zone industriale din centrul orașului pot urma o transformare în spații verzi și zone de agrement, 
iar amenajarea râului Cibin cu traseu de promenadă turistic, trasee pentru biciclete, poduri peste râu, zone 
verzi și zone comerciale, reprezintă unele dintre oportunitățile menționate de către cetățeni pentru 
dezvoltarea durabilă a municipiului Sibiu.  

De asemenea, din perspectiva mediului de afaceri și din perspectiva turistică și de petrecere a timpului 
liber, respondenții au menționat ca fiind necesară realizarea unui centru de expoziții și evenimente care să 
mențină o atractivitate sporită a municipiului Sibiu atât în sezon, cât și în extrasezon. 

 

7.5. PATRIMONIU CULTURAL 

Patrimoniul cultural este definit, prin legislația în vigoare în România, ca fiind format din totalitatea 
bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor 
naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora. Acesta cuprinde o colecție de mărturii ale 
creativității umane de-a lungul istoriei sale de la bunuri mobile și imobile, la tradiții și expresii culturale 
imateriale. 

Patrimoniul cultural este foarte variat și este compus din patrimoniu cultural material – clădiri, peisaje și 
artefacte, și patrimoniu cultural imaterial – limbă, muzică, obiceiuri și tradiții. Ambele tipologii au un rol 
deosebit de important în conturarea identității unui teritoriu, prin dovezile pe care le poartă privind cultura 
și istoria unei comunități. 

7.5.1. PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL 

Patrimoniul cultural este format din totalitatea bunurilor tangibile și intangibile care reprezintă o mărturie 
și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de 
proprietate al acestora. Patrimoniul cultural național este alcătuit din bunuri cu valoare deosebită sau 
excepțională, istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, 
cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, reprezentând 
mărturii materiale ale evoluției mediului natural și ale relațiilor omului cu acesta, ale potențialului creator 
uman și ale contribuției românești la civilizația universală. În acest cadru de definire a patrimoniul cultural 
se remarcă importanța patrimoniului construit atât prin valoarea sa arhitecturală, culturală, istorică și 
memorială cât și prin valoarea sa funcțională, aceea de cadru de desfășurare a activităților economice, 
culturale sau sociale.  

Municipiul Sibiu dispune de un important patrimoniu construit, cu valoare culturală, arhitecturală, istorică 
și urbanistică ridicată, protejat și recunoscut la nivel local și național, reprezentativ pentru dezvoltarea 
comunității, pentru dezvoltarea regiunii istorice sub diferite influențe culturale și pentru rolul pe care acest 
oraș l-a avut în evoluția militară, diplomatică și culturală a Transilvaniei.  
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Municipiul Sibiu datorită numărului mare de monumente istorice localizate pe teritoriul acestuia, se 
încadrează în categoria localităților cu o concentrație foarte mare a patrimoniul cultural, de importanță 
locală și națională, în conformitate cu legislația națională în vigoare. Acest patrimoniu construit reprezintă 
o mărturie a dezvoltării culturii săsești în arealul municipiului și a statutului economic, religios și 
administrativ pe care municipiul Sibiu l-a avut la nivel regional, începând cu secolul al XIII-lea. 
Recunoașterea valorilor de patrimoniu construit s-a realizat prin nominalizarea a 6 ansambluri și 
monumente de arhitectură ca fiind valori ale patrimoniului construit de importanță națională, prin clasarea 
în Lista Monumentelor Istorice a 289184 monumente, ansambluri de arhitectură, ansambluri urbane, situri 
urbane și situri arheologice, prin includerea a 73 situri arheologice în Repertoriul Arheologic Național și 
prin identificarea, prin documentațiile de urbanism si cercetări de specialitate a unor imobile cu valoare 
arhitecturală, culturală, istorică și memorială, reprezentative la nivel local.  

 

Zone protejate de interes național 

În conformitate cu Legea nr. 5/2000, zonele protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate 
geografic și/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca 
atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.  

La nivel regional, municipiul Sibiu se încadrează într-un teritoriu cu un bogat patrimoniu construit 
reprezentativ pentru cultura săsească din zona de sud a Transilvaniei, a cărui valoare culturală excepțională 
este recunoscută la nivel internațional prin înscrierea celor 7 situri sătești cu biserici fortificate din 
Transilvania (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Valea Viilor și Biertan) și a Centrului Istoric al 
municipiului Sighișoara în Lista Patrimoniului Mondial. De asemenea, în anul 2005 a fost demarată 
procedura de înscriere a centrului istoric al municipiului Sibiu în Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial. 

În zona metropolitană a municipiului Sibiu sunt identificate 16 UAT-uri cu o concentrație foarte mare a 
patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național, și anume orașele Avrig, Cisnădie, Ocna 
Sibiului și Tălmaciu și comunele Cristian, Marpod, Nocrich, Poplaca, Rășinari, Roșia, Slimnic, Șelimbăr, Șura 
Mare, Șura Mica, Turnu Roșu și Vurpăr.  

Municipiul Sibiu este amplasat într-un areal geografic cu un bogat patrimoniu construit, reprezentativ 
pentru arhitectura militară și arhitectura laică a comunităților de sași care au colonizat această regiune 
începând cu secolul al XII-lea: Cetatea Turnu Roșu și Cetatea Slimnicului (ambele datează din perioada 
evului mediu târziu și au reprezentat puncte defensive importante ale teritoriilor colonizate de sași), 
Cetatea sătească cu biserică din Cisnădie, Biserica evanghelică din localitatea Cisnădioara (unul dintre 
puținele exemple de arhitectură romanică din România), Biserica Sfinții Arhangheli din Ocna Sibiului 
(biserică ortodoxă, ctitorie brâncovenească realizată în secolul al XVIII-lea), Biserica evanghelică cu incintă 
fortificată din Cisnădie (reprezentativă pentru arhitectura laică care îndeplinea și rol defensiv pentru 
comunitățile locale). În același timp, municipiul Sibiu este înconjurat de numeroase sate care prezintă 
caracteristici tipice așezărilor rurale săsești precum Cisnădie, Ocna Sibiului, Șura Mare, Șura Mică sau 
Cristian.  

 

184 Lista Monumentelor Istorice 2015, OMCIN nr. 2977/06.12.2018, OMC. 2.827 / 22.04.2020, OMCIN 
2905/ 20.11.2018 
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TABEL 52 -  ZONE PROTEJATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI SIBIU 

CATEGORIE TIP DENUMIRE 

MUNICIPIUL SIBIU 

Monumente și ansambluri de 
arhitectură 

Clădiri civile urbane Turnul Sfatului 

Casa Thomas Altemberger, Casa Johann Lula 
formând Ansamblul vechii primării 

Palatul Brukenthal 

Ansambluri urbane Ansamblul urban fortificat 

Muzee etnografice în aer liber Muzeul Civilizației Populare Tradiționale 

Biserici și ansambluri 
mănăstirești 

Biserica evanghelică Sfânta Maria 

ORAȘUL CISNĂDIE 

Monumente și ansambluri de 
arhitectură 

Biserici fortificate - cetăți Cetatea sătească cu biserică 

Biserici și ansambluri 
mănăstirești 

Biserica evanghelică cu incintă fortificată 

Biserica evanghelică, localitatea Cisnădioara 

ORAȘUL OCNA SIBIULUI 

Monumente și ansambluri de 
arhitectură 

Biserici și ansambluri 
mănăstirești 

Biserica Sfinții Arhangheli 

TĂLMACIU 

Monumente și ansambluri de 
arhitectură 

Cetăți Cetatea Turnu Roșu, satul Boița 

COMUNA SLIMNIC 

Monumente și ansambluri de 
arhitectură 

Cetăți Cetatea Slimnicului 

COMUNA TURNU ROȘU 

1. Monumente și ansambluri 
de arhitectură 

k) Biserici și ansambluri 
mănăstirești 

Biserica Sfântul Nicolae, satul Turnu Roșu 

Sursa: Legea nr. 5/2000 
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FIGURA 159 - ZONE PROTEJATE PRIN LEGEA NR. 5/2000, MUNICIPIUL SIBIU 
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Sursa: Legea nr. 5/2000 

FIGURA 160 - MONUMENTELE ISTORICE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu 
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Patrimoniu construit protejat  

Tipologia, starea și numărul monumentelor istorice reprezintă unele dintre cele mai importante criterii 
calitative și cantitative de identificare a unor areale cu o valoare culturală ridicată. Municipiul Sibiu 
beneficiază de un substanțial patrimoniu construit cu o foarte mare valoare culturală, istorică și 
arhitecturală, recunoscut la nivel național prin includerea în Lista Monumentelor Istorice a unui număr de 
289 monumente istorice, reprezentând aproximativ un sfert din numărul total de monumente istorice din 
județul Sibiu (1068 monumente istorice). La nivel județean, în municipiul Sibiu sunt localizate mai mult de 
jumătate din monumentele istorice din mediul urban, celelalte municipii și orașe din județ însumând 238 
monumente istorice. La nivel național, prin comparație cu alte municipii cu tradiție săsească similară, 
municipiul Sibiu este surclasat de municipiile Brașov (413 monumente istorice) și Cluj Napoca (748 
monumente istorice), în timp ce în municipiul Sighișoara, în care este localizat monumentul istoric Centrul 
Istoric Sighișoara înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, sunt localizate 236 monumente istorice, 
ceea ce relevă poziționarea municipiului Sibiu într-un areal geografic cu un bogat patrimoniu cultural.  

Numărul mare de monumente de importanță națională (grupă A) (118 monumente reprezentând cca 40% 
din numărul total de monumente istorice din municipiu și aproape o treime din cele 416 monumente de 
importanță națională din județ) subliniază importanța culturală pe care patrimoniul construit din municipiu 
o deține la nivel național. Se remarcă o concentrație foarte mare a monumentelor istorice în perimetrul 
centrului istoric, în arealul zonei fortificate, ca urmare a conservării unui număr mare de imobile sau 
fragmente de imobile construite începând cu secolele XIII-XIV.  

TABEL 53 - DISTRIBUȚIA MONUMENTELOR ISTORICE PE CATEGORII, MUNICIPIUL SIBIU ȘI JUDEȚUL SIBIU 

MONUMENTE ISTORICE 
MUNICIPIUL 

SIBIU 
JUDEȚUL 

SIBIU 

PROCENTUL MONUMENTELOR ISTORICE DIN 
MUNICIPIUL SIBIU, DIN NUMĂRUL DE 

MONUMENTE ISTORICE EXISTENTE LA NIVEL 
JUDEȚEAN 

Număr total de monumente 
istorice 

289 1068 27% 

Situri arheologice - I 5 162 3% 

Monumente de arhitectură - II 262 845 31% 

Monumente de for public – III 8 8 100% 

Monumente memoriale și 
funerare - IV 

14 38 37% 

Sursa: Lista monumentelor Istorice 2015 

Majoritatea monumentelor din municipiul Sibiu (cca 90%) sunt monumente de arhitectură (categoria II), 
care prezintă elemente caracteristice unuia sau mai multor curente arhitecturale europene care și-au pus 
amprenta asupra acestui areal geografic de-a lungul timpului, toate acestea fiind trecute prin filtrele 
culturale locale: renaștere (Casa Albastră, imobil Piața Mare nr. 1, imobil Piața Mare nr. 8, imobil Piața 
Mare nr. 11), gotic (Casa Böbel, Biserica Evanghelică Sf. Maria, imobil Piața Mare nr. 8, Casa Haller, Casa 
Nendwich, Casa Weidner - Reussner - Czekelius, Casa Luxemburg),  baroc (Palatul Brukenthal, imobil Piața 
Mare nr. 1, Casa Luxemburg, Colegiul Samuel von Brukenthal), neoclasic (imobil Str. Nicolae Bălcescu nr. 
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2), neogotic (Casa Hermes, Poșta centrală), eclectic (imobil Str. Mitropoliei nr. 7, Banca Națională - 
sucursala Sibiu) sau jugendstil (Primăria Municipiului Sibiu, Baia Populară)185.  

Patrimoniul construit protejat din municipiul Sibiu, este reprezentat de construcții care reflectă 
complexitatea culturală și etnică a municipiului, cu precădere istoria  comunității săsești din acest areal, și 
rolul economic, religios, administrativ și cultural pe care municipiul l-a avut la nivel regional. Edificiile 
reprezentative cu valoare de patrimoniu, care prezintă caracteristici ilustrative ale culturii săsești și ale 
arhitecturii germanice din sudul Transilvaniei, cu rol important în dezvoltarea culturală și urbanistică a 
municipiului Sibiu, sunt prezentate în continuare. 

ARHITECTURA MILITARĂ | Ansamblul de fortificații al orașului medieval alcătuit din cele 4 incinte 
fortificate compuse din turnuri de apărare construite în secolele XII-XIV (Turnul Scărilor, Turnul Sfatului, 
Turnul Scării Aurarilor, Turnul Dulgherilor, Turnul Olarilor, Turnul Archebuzierilor, Turnul de Poartă, Turnul 
Pielarilor, Turnul Fierarilor și alte turnuri de apărare), bastioane construite în secolele XVI-XVII (Bastionul 
Gros, Bastionul Soldisch (mercenarilor), Bastionul Haller, rondelă), ziduri de apărare și curtine aferente 
acestora. În numeroase cazuri curtinele sunt înglobate în locuințele care au fost construite adiacent 
fortificațiilor, fiind mai puțin vizibile sau accesibile vizitatorilor.  Acestora li se adaugă Fostul Arsenal - 
Cazarma Kempel care dispune de un turn de apărare (datând din secolele XV-XVIII).  

INFRASTRUCTURA TEHNICĂ | Construcțiile tehnice cu valoare de patrimoniu din municipiul Sibiu sunt linia 
de cale ferată îngustă Sibiu – Agnita – Brădeni, remiza de locomotive din cadrul depoului Sibiu, Podul 
Minciunilor (podul metalic realizat în anul 1859) și podul de piatră (1908) de pe Str. Cibinului.  

În zona metropolitană a municipiului Sibiu, linia de cale ferată îngustă Sibiu – Agnita – Brădeni traversează 
comunele Șelimbăr, Roșia, Marpod, Nocrich și Vurpăr, fiind posibilă realizarea unor parteneriate între UAT-
uri și asociațiile de profil în vederea implementării unor proiecte de reabilitare și promovare turistică a 
acestui traseu. Linia de cale ferată îngustă Sibiu – Agnita reprezintă tronsonul vestic al liniei de cale ferată 
îngustă Sibiu – Sighișoara, construită în perioada 1898-1910 și care traversează Valea Hârtibaciului. 

186Tronsonul de cale ferată Sibiu – Agnita a funcționat până în anul 2001 . În anul 2007 au fost inițiate 
proiecte de repunere în funcțiune a liniei de cale ferată îngustă, la inițiativa Asociației Prietenii Mocăniței 

187și cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, în prezent mocănița putând circula pe traseul Cornățel – Hosman .  

SITURI ȘI ANSAMBLURI URBANE | În Lista Monumentelor Istorice sunt incluse situl urban Centrul istoric 
(constituit în secolele XIII-XX) și ansamblul urban Str. Turnișor (datând din secolele XVIII-XIX). 

Centrul istoric Sibiu și sistemul de piețe urbane aferent acestuia constituie un ansamblu urban cu o valoare 
culturală excepțională, recunoscută la nivel internațional prin includerea în Lista Indicativă a Patrimoniului 
Mondial, în anul 2005. Centrul istoric188  al municipiului Sibiu, cuprins în interiorul celor patru incinte 
fortificate, include Orașul de Sus și Orașul de Jos (circa 98 ha) și s-a dezvoltat continuu începând cu perioada 
medievală, devenind emblematic pentru așezările săsești din România și devenind în timp cel mai 
important oraș fortificat din Transilvania, dar și important centru administrativ, economic și religios al 
acestei regiuni istorice. Structura urbană și arhitectura centrului istoric sunt ilustrative pentru acest statut 
al orașului deținut timp de aproape șase secole.   

 

185 https://patrimoniu.sibiu.ro/strazi/centrul_istoric 
186 Calea ferată îngustă Agnita – Sighișoara a fost desființată în anul 1965 
187 https://sibiuagnitarailway.com/ 
188 Delimitat de Piața Unirii, Bd. Coposu Corneliu, Str. Constituției, Str. Pescarilor, Piața Gării (latura vestică), 
Str. Teclu Nicolae, str. Pulberăriei (porțiunea de zid de pe str. Pulberăriei afectată de demolări în anii 1985-
1988), Piața Cibinului, Str. Dârstelor, Aleea Filosofilor, Șos. Alba Iulia și Str. Șaguna Andrei 
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Reprezentative pentru centrul istoric al municipiului Sibiu sunt cele 3 piețe urbane care, în perioada 
medievală și premodernă, au deținut roluri diferite în cadrul vieții urbane a comunității locale: Piața Mare 
avea rol de reprezentare, Piața Mică era destinată activităților comerciale iar Piața Huet era destinată 
activităților religioase. Acestora li se adaugă o suită de piețe de mici dimensiuni (Piața Aurarilor, piața 
adiacentă Bisericii Ursulinelor) amplasate la intersecțiile unor străzi înguste și cu traseu sinuos, specifice 
perioadei medievale, precum și numeroase pasaje și trepte care fac legătura între Orașul de Jos și Orașul 
de Sus. Fondul construit al acestui areal este reprezentativ pentru curentele gotic, renascentist și baroc de 
pe teritoriul Transilvaniei precum și arhitectura secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Alte 
caracteristici distincte sunt date de existența caselor de negustori din Orașul de Sus, prevăzute cu parter 
comercial și curți interioare, amplasate pe parcele lungi și înguste și de locuințele dezvoltate în Orașul de 
Jos caracteristice arhitecturii vernaculare săsești. 189  

Aceste construcții și spații publice, reprezentative pentru imaginea urbană a orașului, constituie elemente 
importante al identității culturale locale. Centrul istoric, dincolo de bogatul patrimoniu arhitectural de care 
dispune, reprezintă și un important suport pentru viața urbană a comunităților, pentru infrastructura 
culturală și turistică, pentru desfășurarea de activități culturale în aer liber sau în cadrul clădirilor de profil. 

UNITĂȚI DE CULT (BISERICI ȘI MĂNĂSTIRI) | Municipiul Sibiu dispune de un vast fond construit aparținând 
arhitecturii religioase, alcătuit din biserici și mănăstiri aparținând diferitelor culte religioase, construite 
începând cu secolul XIII. În municipiul Sibiu au conviețuit, timp de sute de ani, români, sași, maghiari, evrei 
și alte minorități, ceea ce a determinat o dezvoltare a varietății vieții cultural-religioase, dând naștere la o 
serie de interferențe etnice, culturale și religioase. Aceste construcții sunt exponente ale curentelor gotice, 
baroce, neoclasice sau bizantine, de cele mai multe ori prezentând suprapuneri și îmbinări de stiluri 
arhitecturale ca urmare a unor influențe culturale succesive: Capela romano-catolică Sf. Cruce, Biserica 
azilului, Biserica evanghelică Turnișor, Fosta biserică a minoriților, Biserica Vizita Mariei la Elisabeta, 
Biserica parohială evanghelică Sf. Maria, Biserica Buna Vestire - din Groapă, Biserica fostei Mănăstiri a 
Ursulinelor și Mănăstirea Ursulinelor, Biserica parohială romano-catolică Sf. Treime, Biserica reformată 
(calvină), Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, Biserica romano-catolică Sf. Francisc (biserica fostei mănăstiri 
franciscane), Biserica evanghelică Gușterița (biserică fortificată), Sinagoga, Fosta Mănăstire a Călugărițelor 
Franciscane și Catedrala Mitropolitană Sf. Treime.  

CLĂDIRI REZIDENȚIALE | Municipiul Sibiu dispune de un substanțial fond construit destinat locuirii, 
reprezentativ pentru arhitectura perioadelor medievală, premodernă și modernă, în lista monumentelor 
istorice fiind incluse circa 140 locuințe, amplasate cu precădere în interiorul centrului istoric. Din această 
categorie se remarcă locuințele nobiliare construite în secolele XVII-XVIII, amplasate preponderent în 
vecinătatea celor 3 piețe urbane și fondul construit care datează din perioada modernă, amplasat în zonele 
de dezvoltare urbană din exteriorul zonei fortificate:  Palatul Brukenthal (1778 - 1788), Casa Albastră, Casa 
Haller, Casa Hecht, Casa Altemberger Pempflinger (Primăria Veche), Casa Weidner – Reussner - Czekelius, 
Casa Carol și Michael Brukenthal, Casa Weidner, Casa Böbel, Casa Michael Brukenthal, Casa Maria 
Liebhardt, Casa Mövert, Casa Filek, Casa cu cariatide, Casa de vară Brukenthal, Casa Martin Wankel sau 
Palatul Mitropolitan.  

În cazul unor clădiri rezidențiale se remarcă o refuncționalizare a acestora și transformare în spații 
comerciale, birouri, sedii administrative (Casa Filek, azi sediul Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice 
C.A. din România, Casa Albastră, azi birouri și ateliere ale Muzeului Brukenthal) sau unități culturale de 
interes public (Centrul Cultural al Luxemburgului, Casă și farmacia La Ursul Negru, azi Muzeul de Istorie a 
Farmaciei, Casa Altemberger Pempflinger (Primăria Veche) azi Muzeul de Istorie). În cazul acestor clădiri, 

 

189 Dosar de înscriere a Centrului Istoric Sibiu și ansamblul său de piețe în Lista Indicativă a Patrimoniului 
Mondial, 2005 
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plus valoarea imobilului în cadrul infrastructurii urbane este dată de valoarea arhitecturală, element ce 
poate fi valorificat și integrat în identitatea instituțiilor care își desfășoară activitatea în aceste clădiri.  

ARHITECTURĂ INDUSTRIALĂ | Arhitectura industrială a municipiului Sibiu cu valoare de patrimoniu este 
reprezentată de Fosta Manutanță, Fabrica de pantofi Herma (construită în secolul al XIX-lea) și ansamblul 
primei fabrici ardelenești de mașini agricole și turnătorie de fer Andreas Rieger (construit la finalul secolului 
al XIX-lea și începutul secolului XX).  

PARCURI | Din această categorie se remarcă grădina cu arbori seculari din incinta fostei reședințe de vară 
mitropolitane. 

MONUMENTE FUNERARE ȘI MEMORIALE | În categoria monumentelor funerare și memoriale sunt incluse 
12 monumente dintre care se remarcă Cimitirul bisericii „Buna Vestire” - "din Groapă" și Cimitirul bisericii 
„Sf. Apostoli Petru și Pavel”. 

CLĂDIRI ADMINISTRATIVE  ȘI INSTITUȚII PUBLICE| Clădirile publice reprezentative din municipiul Sibiu, 
înscrise în Lista Monumentelor istorice, sunt Fosta Bancă de Credit Funciar (Primăria), Palatul Poștelor, 
Mitropolia Ardealului - Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu și Tribunalul Sibiu. 

CLĂDIRI DESTINATE SERVICIILOR PUBLICE | Clădirile destinate serviciilor publice înscrise în Lista 
Monumentelor Istorice sunt ansamblul Azilului (construit în secolele XIII-XVIII), fostul Orfelinat Terezian 
(construit în secolul al XVIII-lea), Spitalul C.F.R. (construit în secolul al XIX-lea), Spitalul de neurologie 
(construit pe Bastionul Haller).  

INSTITUȚII CULTURALE | Clădirile reprezentative ale municipiului Sibiu care adăpostesc instituții culturale 
sunt Biblioteca Județeană ASTRA, Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA și Fostul cinematograf 
Arta.  

În cadrul acestei categorii se remarcă Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA inclus în anul 2021 în 
preselecția pentru acordarea distincției  Marca Patrimoniului European190 . Muzeul este reprezentativ 
pentru conservarea și promovarea patrimoniului multicultural material și imaterial cu valoare etnografică, 
construcțiile existente în cadrul muzeului fiind ilustrative pentru culturile diverselor etnii existente pe 
teritoriul României191. 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Clădirile de învățământ reprezentative din municipiul Sibiu, înscrise în Lista 
Monumentelor istorice, sunt Liceul Samuel von Brukenthal, Școala veche românească, Fostul Seminar 
Iezuit, Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna, sediul Universității Lucian Blaga de pe str. Rațiu, 
Rectoratul Universității Lucian Blaga și ansamblul fostului Seminar Evanghelic.  

 

190 Marca Patrimoniului European este o inițiativă menită să aducă în atenția publicului și în special a 
tineretului european valorile fundamentale europene, elementele comune de istorie, cultură și patrimoniu 
cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenență la Uniune și a dialogului intercultural. 
Pot fi expresie a acestor valori situri de o mare varietate de manifestare - monumente, situri (naturale, 
subacvatice, arheologice, industriale sau urbane), peisaje culturale, locuri comemorative, bunuri și obiecte 
culturale și patrimoniu imaterial  asociate unui loc, inclusiv patrimoniu contemporan - care au vocația de a 
plasa istoria și cultura națională a fiecărei țări într-un context de relevanță europeană 
191  https://patrimoniu.ro/noutati/item/947-palatul-comisiei-europene-a-dunarii-de-la-galati-si-muzeul-
civilizatiei-populare-traditionale-astra-de-la-sibiu-merg-mai-departe-in-selectia-europeana-pentru-
acordarea-marcii-patrimoniului-europeanhttps://patrimoniu.ro/noutati/item/947-palatul-comisiei-
europene-a-dunarii-de-la-galati-si-muzeul-civilizatiei-populare-traditionale-astra-de-la-sibiu-merg-mai-
departe-in-selectia-europeana-pentru-acordarea-marcii-patrimoniului-european 
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SITURI ARHEOLOGICE | Municipiul Sibiu beneficiază de un vast patrimoniu arheologic, în Repertoriul 
Arheologic Național192 fiind înscrise 73 situri arheologice din municipiul Sibiu care datează preponderent 
din perioada medievală, majoritatea fiind înglobate în construcții existente, localizate în centrul istoric al 
municipiului. În acest moment, siturile și vestigiile arheologice sunt insuficient valorificate, existând 
potențialul realizării unui muzeu arheologic, aferent sitului arheologic Fântâna Rece din cartierul Guşteriţa. 
Prin dezvoltarea acestui obiectiv se asigură o diversificare a ofertei culturale a municipiului și se asigură o 
reducere a presiunii turistice din zona centrală prin direcționarea turiștilor către alte zone de interes.   

CLĂDIRI COMERCIALE | Clădirile comerciale reprezentative sunt strâns legate de activitățile breslelor din 
municipiul Sibiu, fiind amplasate preponderent în vecinătatea Pieței Mici, precum Fosta Hală a Măcelarilor 
(azi Casa Artelor), Casa Breslei Aurarilor sau Fosta Casă a Asociației Meseriașilor (Casa Hermes). 

Astfel, arhitectura reprezentativă a municipiului Sibiu se poate încadra în 3 categorii principale, datând 
preponderent din perioada medievală târzie și din perioada barocă: construcții de apărare (turnuri, 
bastioane și curtine), biserici (preponderente fiind bisericile gotice și baroce) și locuințe (din această 
categorie se remarcă clădirile care înglobează fragmente ale fortificațiilor medievale și clădirile care 
formează fronturile celor 3 piețe urbane din zona centrală).  

În cadrul Planului Urbanistic General193 al municipiului Sibiu au fost identificate o serie de imobile cu 
valoare culturală ridicată pentru care s-a propus includerea în Lista Monumentelor Istorice: hala de bobinaj 
a Uzinei Electrice, Ansamblul Grupului Școlar de Construcții și Arhitectură Carol I, pavilionul principal al 
spitalului vechi (spitalul orășenesc Franz-Josef) din cadrul Spitalului Clinic Județean, ansamblul spitalului de 
neuropsihiatrie nr. 3 dr. Dumitru Bagdazar, Ansamblul Spitalului Militar de Urgență, clădirile vechi ale 
Arsenalului, Școala de Cadeți de Infanterie (actuala Școală de Aplicație pentru Artilerie Terestră si Artilerie 
Antiaeriană Ioan Vodă) precum și popota și cazarma ofițerilor Școlii de Cadeți de Infanterie (în prezent 
locuințe private ale ofițerilor), ansamblul Cazărmii de Artilerie și Școala de Cadeți, Cazarma de vânători 
(actuala Facultate de Drept a Universității Simion Bărnuțiu), ansamblul clădirilor Academiei Naționale a 
Trupelor de uscat Nicolae Bălcescu, Atelierele de întreținere al depoului de locomotive, inclusiv platforma 
turnantă din cadrul Depoului CFR Sibiu, blocuri de locuințe de pe Calea Cisnădiei, blocul turn orientat către 
intersecția Str. Gen. V. Milea cu Calea Dumbrăvii și corpul de birouri orientat spre intersecția dintre Calea 
Gușteriței și Str. Lazaret din cadrul Ansamblului Industrial Balanța. Lista prezentată în cadrul Planului 
Urbanistic General al municipiului Sibiu ilustrează faptul că municipiul Sibiu dispune de un bogat 
patrimoniu construit, specific arhitecturii militare, rezidențiale, de sănătate și educaționale care trebuie 
valorificat și protejat în mod adecvat.  

În prezent, la  nivelul municipiului Sibiu, se află în procedură de clasare în Lista Monumentelor Istorice 194, 
5 imobile, după cum urmează: Ansamblul Bisericii ortodoxe ”Sfântul Nicolae” cu clopotnița și pridvor, str. 
A.T. Laurian, nr. 2; Vila Noica, localitatea Păltiniș, str. Oncești, nr. 12; Casa Andrei Bârseanu, str. Avrig, nr. 
14; Casă, str. M. Hochmeister, nr. 4B; Casă  str. M. Hochmeister, nr. 11. Acest proces continuu de extindere 
a Listei Monumentelor Istorice subliniază importanța și valoarea culturală pe care o deține patrimoniul 
construit din municipiul Sibiu, atât cel din zona centrală, istorică, cât și cel din zonele periferice, 
reprezentând totodată o recunoaștere oficială a valorilor culturale construite existente în municipiu. 

Totalitatea acestui patrimoniu cultural este o parte componentă a identității locale care ilustrează evoluția 
fondului construit din perioada medievală și până în prezent. Existența unui fond construit cu valoare 

 

192  http://ran.cimec.ro/sel.asp?nrante=1&lpagante=20&lpag=100&Lang=RO&layers=&crsl=2&csel=2&clst 
=1&loc=3622&campsel=loc&Ocat=1 
193 https://www.sibiu.ro/images/uploads/documente/_06-Anexa2-lista_propuneri_clasare.pdf 
194 Informații furnizate de Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu, Adresa nr. 5114/24.08.2021 

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

354 
 

culturală, urbanistică, arhitecturală și istorică recunoscut la nivel național, reprezintă un element de 
potențial în dezvoltarea economică, culturală, turistică, urbanistică și socială a municipiului Sibiu. Modul în 
care este utilizat acest patrimoniu cultural, însă, prezintă o serie de deficiențe: presiunea la care este 
supusă zona celor 3 piețe urbane în sezonul turistic ca urmare a numărului mare de vizitatori, intervențiile 
neadecvate asupra fondului construit sau regimul juridic incert al unor imobile (de exemplu Turnul Sfatului). 

În cadrul centrului istoric se remarcă existența unui număr mare de locuințe cu proprietari multipli, fapt ce 
poate face dificilă derularea unor proiecte integrate de restaurare sau reabilitare a imobilelor, fiind 
necesară, în continuare, implicarea administrației publice locale în promovarea operațiunilor de reabilitare 
a fondului construit precum și sprijinirea proprietarilor și acordarea de sprijin tehnic și administrativ.  

 

Starea patrimoniului construit valoros 

În anul 2018 Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu a semnalat existența a numeroase intervenții 
neadecvate asupra fondului construit valoros din zona istorică a municipiului Sibiu, unele dintre aceste 
intervenții fiind realizate fără avizele, acordurile sau autorizațiile solicitate prin lege. În cadrul proiectelor 
de intervenție asupra monumentelor istorice au fost utilizate palete cromatice nespecifice fațadelor 
clădirilor din centrul istoric, materiale de construcții neadecvate, cu precădere în ceea ce privește tâmplăria 
exterioară, au fost realizate operațiuni de decapare a tencuielilor exterioare sau au fost efectuate 
operațiuni de reabilitare care au condus la deteriorarea unor elemente decorative exterioare valoroase. 195 
Existența unor intervenții neadecvate sau nocive asupra patrimoniului construit valoros (monumente 
istorice) a fost semnalată de Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu și prin Adresa nr. 5114/24.08.2021, 
fiind inclusiv marcate intervenții realizate asupra unor monumente istorice de importanță națională 
realizate fără avizul DJC Sibiu. Aceste intervenții nu respectă principiile moderne de restaurare a 
patrimoniului construit și conduc la pierderea unor componente arhitecturale și artistice valoroase ale 
fondului construit și la degradarea imaginii urbane specifice centrului istoric. În același context este 
semnalată lipsa personalului de specialitate care să implementeze proiecte de restaurare și reabilitare a 
monumentelor istorice sau a clădirilor cu valoare culturală amplasate în zona istorică a municipiului Sibiu.  

Informațiile furnizate de Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu, prin Adresa nr. 5114/24.08.2021, relevă 
lipsa unei baze de date complete privind starea de conservare a monumentelor istorice din municipiul 
Sibiu. În ceea ce privește starea de conservare a siturilor arheologice, aceasta este dificil de determinat ca 
urmare a lipsei unor delimitări exacte ale acestora. Inventarul datelor privind starea de conservare a 
ansamblurilor și siturilor urbane/ de arhitectură relevă existența unor construcții sau ansambluri aflate în 
stare precară (ansamblul urban "Str. Turnișor", linia ferată îngustă Sibiu – Agnita, ansamblul orfelinatului 
Terezian, mănăstirea Ursulinelor, ansamblul fabricii Rieger) sau de precolaps (Fosta reședință de vară 
mitropolitană cu grădină), fiind de asemenea semnalate unele intervenții nocive (în interiorul centrului 
istoric, ansamblul urban "Str. Turnișor", Ansamblul "Mitropolia Ortodoxă și Facultatea de Teologie 
Ortodoxă"). 

 

195 https://www.mesageruldesibiu.ro/pozitia-directiei-judetene-pentru-cultura-sibiu-referitoare-la-
interventiile-asupra-fatadelor-din-centrul-istoric-al-sibiului/ 

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

355 
 

TABEL 54 - STAREA DE CONSERVARE A MONUMENTELOR ISTORICE, CATEGORIILE ANSAMBLURI ȘI SITURI, 
DIN MUNICIPIUL SIBIU 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ 
STAREA DE 

CONSERVARE 

169 SB-II-s-A-12011 Centrul istoric SE: Piața Unirii, Bd. 
Coposu Corneliu;  

E: str. Constituției, str. 
Pescarilor, Piața Gării 
(latura vestică);  

N: Str. Teclu Nicolae, str. 
Pulberăriei (porțiunea de 
zid de pe str. Pulberăriei 
afectată de demolări în 
anii 1985-1988);  

NV: Piața Cibinului;  

V: Str. Dârstelor, Aleea 
Filosofilor, Șos. Alba Iulia;  

SV: str. Șaguna Andrei, 
Piața Unirii 

Foarte multe intervenții 
negative, unele dintre 
ele fără aviz/acord sau 
autorizație 

163 SB-II-a-A-12010 Ansamblul fortificațiilor 
orașului medieval 

 Parțial precară, parțial 
bună 

170 SB-II-a-B-12013 Ansamblul urban "Str. 
Turnișor" 

Între șoseaua Alba Iulia și 
bariera CFR a gării 
Turnișor 

Precară, foarte multe 
intervenții nocive 

171 SB-II-a-B-20923 Linia ferată îngustă Sibiu - 
Agnita-Brădeni, cu 
ramificația Cornățel - 
Vurpăr 

Municipiul Sibiu   Precară, au fost distruse 
părți din linie 

228 SB-II-a-B-12065 Ansamblul bisericii 
evanghelice Turnișor 

Str. Bieltz Eduard Albert 
62 

Bună  

238 SB-II-a-B-21084 Casă de locuit cu anexe Str. Constituției 22 Precară 

242 SB-II-a-B-20954 Fosta Mănăstire a 
Călugărițelor Franciscane 

Str. Dealului 4-6 Bună 

256 SB-II-a-A-12077 Ansamblul orfelinatului 
Terezian 

Str. Gladiolelor 4-8 Precară 

267 SB-II-a-A-12085 Ansamblul bisericii „Buna 
Vestire” - "din Groapă" 

Str. Justiției 5 Starea precară a 
monumentelor din 
cimitir 

275 SB-II-a-A-12091 Mănăstirea Ursulinelor Str. Magheru Gheorghe, 
general 34-36 

Precară, au fost 
realizate intervenții fără 
avizul DJC Sibiu 
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NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ 
STAREA DE 

CONSERVARE 

331 SB-II-a-A-12146 Ansamblul "Mitropolia 
Ortodoxă și Facultatea de 
Teologie Ortodoxă" 

Str. Mitropoliei 20-24, Str. 
Centumvirilor 13 

Bună dar cu intervenții 
neadecvate 

340 SB-II-a-B-12151 Ansamblul bisericii 
evanghelice fortificate 
Gușterița 

Str. Niță Octavian Maior 
36 

Satisfăcătoare 

359 SB-II-a-B-20972 Ansamblul Grupul Școlar 
Independența, fosta 
fabrică de pantofi 
"Herma" 

Str. Ocnei 31 În general bună 

362 SB-II-a-B-21085 Ansamblul primei fabrici 
ardelenești de mașini 
agricole și turnătorie de 
fier Andreas Rieger 

Str. Ocnei 33 Precară, iar unele hale 
în stare de precolaps 

376 SB-II-a-A-12012 Muzeul Civilizației 
Populare Tradiționale 
ASTRA 

Calea Rășinari f. n., 
Dumbrava Sibiului 

Bună 

377 SB-II-a-A-12167 Ansamblul bisericii „Sf. 
Apostoli Petru și Pavel” 

Str. Reconstrucției 17 Bună 

393 SB-II-a-A-12175 Fosta mănăstire 
franciscană, azi biserică 
romano-catolică și 
locuințe 

Str. Șelarilor 12-14, Str. 
Bărbierilor 2 
(corpul S+P), Str. 
Manejului 4 

Bună 

410 SB-II-a-B-21005 Ansamblul fostului 
seminar evanghelic 

Bd. Victoriei 40 Bună 

 SB-II-a-A-21004 Fosta reședință de vară 
mitropolitană cu grădină 

Calea Victoriei nr. 38-
38A, 

Precolaps 

1023 SB-IV-a-B-12610 Grup de patru cruci de 
piatră sculptate 
provenind de la cimitirului 
Biserica Bunavestire din 
Broșteni, comuna Păuca 

Str. Mitropoliei 22 Precară 

Sursa: Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu - adresa nr. 5114/24.08.2021 

În cazul municipiul Sibiu, este oportună studierea posibilității implementării unui program municipal de 
restaurare, multianual, asemănător programelor inițiate de municipiul Oradea în anul 2012 sau de 
municipiul București în anul 2021, acesta venind în continuarea sau completarea programelor și proiectelor 
de reabilitare a fondului construit din zona istorică, derulate în perioada 2004-2008. 
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Zone construite protejate 

În conformitate cu legislația în vigoare, zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul 
administrativ al orașelor și comunelor în care construcțiile, cadrul natural și activitățile umane prezintă 
calități (istorice) a căror protejare reprezintă un interes public. Zonele construite protejate instituite pentru 
protejarea patrimoniului construit se compun din totalitatea bunurilor imobile care necesită protecție.  

În cadrul Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, elaborat în anul 2009, în zona centrală și în zona 
pericentrală au fost delimitate 11 zone construite protejate care includ monumente istorice, ansambluri și 
situri urbane în scrise în Lista Monumentelor Istorice precum și  porțiuni de țesut urban reprezentativ la 
nivel local: Ansamblul spitalicesc (arealul aferent spitalului orășenesc Franz-Josef, școlii de gimnastică și 
cimitirului evanghelic – în prezent ocupat de construcția noului spital județean), Cartierul Gușterița (nucleul 
central al satului Gușterița, constituit în jurul ansamblului bisericii fortificate), Cartierul Iosefin – Măierimea 
Porții Cisnădiei (parcelarea iosefină inițiată 1773, parcelarul aferent bulevardului Victoriei și locuirea 
suburbană tradițională din jurul Bisericii ”din Groapă”), Cartierul Turnișor Nord (teritoriul ocupat de 
extinderea fostului sat spre nord-est, în lungul drumului principal care traversa așezarea), Centrul Istoric 
(centrul istoric intramuros clasat ca ansamblu, inclusiv zona de protecție a orașului intramuros), Cibin 
Centru (teritoriul ocupat de funcțiunile istorice manufacturiere, preindustrale și protoindustriale, ulterior 
atelierele fabricii de mașini Rieger, abatorul, fabrica de postavuri, fabrica de spirt, fabrica de cazane de 
aburi, inclusiv fosta cazarmă a Honvezilor), Măierimea Porții Ocnei – Terezian (locuire suburbană 
tradițională – extramuros: teritoriul ocupat de măierimea porții Ocnei pe malul nordic al Cibinului, inclusiv 
țigănia asociată, ansamblul Theresianum și târgurile istorice de vite și de cai),  Măierimea Porții Turnului 
(locuire suburbană tradițională – extramuros: teritoriul ocupat de măierimea porții Turnului pe malul 
nordic al Cibinului, inclusiv țigănia asociată și parcelarea Konradwiese), Muzeul Astra (ansamblul Muzeului 
Civilizației și Tehnicii Populare Astra), Parcelările Zimmermann – Fonn (zone de locuire urbană realizată pe 
baza planurilor de parcelare din 1890 și 1903) și Piața Unirii.196  

Necesitatea detalierii reglementărilor urbanistice aferente Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu 
fac necesară elaborarea unei documentații de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal pentru Zone 
Construite Protejate, care să prevadă reglementări detaliate referitoare la tipurile de operațiuni urbanistice 
și arhitecturale permise în cadrul zonelor construite protejate, în vederea asigurării unui grad de protecție 
adecvat pentru patrimoniul construit valoros din aceste areale.  

 

Operațiuni de reabilitare și restaurare a fondului construit protejat din municipiul Sibiu 

Fondul construit din zona centrului istoric al municipiului Sibiu a trecut în perioada 2004-2008 printr-un 
amplu proces de reabilitare și restaurare ca parte a programului Sibiu Capitală Culturală Europeană, 
finanțat de Ministerul Culturi, sau ca parte a unor proiecte de cooperare româno-germane. Operațiunile 
derulate în cadrul programului de management și reabilitare a centrului istoric au beneficiat de un buget 
total de 65,5 milioane euro, dintre care 50 milioane euro au reprezentat investiții publice (planificarea, 
finanțarea și implementarea proiectelor de modernizare și reabilitare a infrastructurii tehnico-edilitare, 
spațiilor publice, străzilor, iluminatului stradal și clădirilor publice), 4 milioane euro au reprezentat investiții 
în dezvoltarea capacității profesionale197 și 11,5 milioane de euro au reprezentat operațiuni de încurajare, 
susținere și acordare de suport tehnic pentru investițiile private (subvenții, programe de conștientizare și 

 

196 Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, 2009 
197 Proiectele de dezvoltare a capacității profesionale au constat în instruirea arhitecților și meșterilor, 
schimburi de experiență și dezvoltarea de instrumente de lucru necesare procesului de reabilitare 
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consultanță tehnică 198  pentru reabilitarea de locuințe), turism și comerț cu amănuntul 199 . În cadrul 
proiectelor de cooperare româno-germane au fost alocate fonduri pentru reabilitarea a 80 de clădiri și 65  
de porți cu valoare istorică, specifice spațiului tradițional săsesc. În ceea ce privește gestiunea zonei 
construite cu valoare culturală, Primăria Municipiului Sibiu a elaborat o serie de documente strategice 
precum Planul de Management pentru Centrul Istoric al Sibiului și Sistemul de Monitorizare a clădirilor 
istorice.  

Operațiunile urbanistice de amenajare a spațiilor publice, lucrările de restaurare a patrimoniului construit 
și sprijinul tehnic și financiar acordat proprietarilor de imobile au reprezentat exemple de bune practici la 
nivel național pentru modul în care identitatea locală și patrimoniul cultural pot contribui la relansarea 
turistică a unui oraș și la ameliorarea imaginii urbane și pentru modul în care se poate obține o creștere a 
calității locuirii200 în zona istorică în paralel cu atingerea obiectivelor de dezvoltare turistică și culturală.  

Operațiunile urbanistice de revitalizare a spațiilor publice (cu precădere Piața Mare, Piața Mică, Piața Huet, 
Str. N. Bălcescu, Piața Aurarilor) și semi-publice (curțile interioare ale imobilelor reprezentative din jurul 
celor 3 piețe urbane), de pietonalizare a unor importante spații urbane, de restaurare a clădirilor 
monumente istorice reprezentative, de reabilitare a numeroase clădiri din perimetrul centrului istoric și de 
amenajare de spații verzi (Parcul Cetății, Parcul ASTRA) au condus la schimbarea radicală a imaginii 
centrului istoric și la revitalizarea zonei centrale, în paralel cu creșterea notorietății turistice și culturale a 
municipiului Sibiu. Operațiunile urbanistice de amenajare a principalelor spații urbane din zona centrală – 
cu precădere sistemul celor 3 piețe urbane – au făcut posibilă desfășurarea în aceste areale a numeroase 
evenimente culturale, acestea căpătând un rol central în viața urbană a municipiului Sibiu; de exemplu, 
Piața Mare găzduiește anual Festivalul ARTmania, locul de desfășurare făcând parte din identitatea 
festivalului și fiind o importantă componentă de marketing a evenimentului.  

Proiectul ”Restaurare, punerea în valoare a fațadelor, monumentelor istorice și a spațiilor semi-publice și 
introducerea lor în circuitul turistic”, finanțat de  Ministerul Culturii, prin Programul Sibiu Capitală Culturală 
Europeană,201 a vizat reabilitarea și restaurarea a 11 fațade și a 7 pasaje și curți interioare din Piața Mare, 
a 10 fațade din Piața Mică, a unei fațade și a unei curți interioare din Piața Huet și a 8 fațade și curți 
interioare de pe Str. N. Bălcescu. Acesta a fost unul din principalele proiecte care au contribuit la 
ameliorarea imaginii urbane a centrului istoric și au contribuit la o mai bună familiarizare a vizitatorilor cu 
elementele caracteristicile locuințelor săsești din centrul istoric al municipiului Sibiu.  

În perioada 2010-2011202, Primăria Municipiului Sibiu, împreună cu Fundația Heritas, a derulat proiectul 
„Reabilitarea Centrului istoric – Împreună protejăm patrimoniul construit al Sibiului!” care a avut drept 
scop promovarea centrului istoric și restaurarea corectă a clădirilor din acest areal, ca o continuare a 
proiectelor derulate în perioada 2004-2008. În cadrul proiectului s-a urmărit acordarea de sprijin pentru 

 

198 Au fost elaborate 360 de rapoarte de consultanță pentru imobile amplasate în centrul istoric, acestea 
fiind realizate de arhitecți. Conform Eva Violeta Sfârlea, ”Bune practici în dezvoltarea urbană în România”, 
2021.  
199 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2023, Eva Violeta Sfârlea, ”Bune 
practici în dezvoltarea urbană în România”, 2021. 
200 Investițiile de reabilitare a locuințelor din centrul istoric au cuprins lucrări de stopare a degradărilor 
structurale, de instalare a unor dotări lipsă (băi, bucătării etc.), de reabilitare a fațadelor și a curților 
interioare, de creștere a suprafeței locuibile prin recompartimentarea apartamentelor. Conform Eva 
Violeta Sfârlea, ”Bune practici în dezvoltarea urbană în România”, 2021 
201 https://sibiu.ro/primaria/urbanism 
202  https://sibiu.ro/primaria/comunicat/municipalitatea-sibian-i-fundaia-heritas-demareaz-campania-
reabilitarea-cen 
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locuitori și specialiști în domeniu, în scopul derulării unor proiecte de reabilitare și restaurare corecte, care 
să țină cont de valoarea patrimoniului construit, pentru a putea fi evitate intervențiile neadecvate. Acest 
proiect a avut drept scop creșterea numărului de intervenții de reabilitare care pot fi utilizate ca exemple 
de bune practici precum intervențiile private de reabilitare de imobile de pe străzile Filarmonicii și Avram 
Iancu.  

În perioada 2018-2020 au fost efectuate lucrări de reabilitare și modernizare a Băii Populare Sibiu, 
administrată de Serviciul Public Baia Populară Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Sibiu, aceasta fiind redeschisă în anul 2021. În cadrul proiectului, finanțat prin bugetul local, au fost 
realizate lucrări de reabilitare a structurii de rezistență a clădirii, de modernizare a instalațiilor, de 
restaurare a elementelor istorice ale imobilului, de modernizare a bazinului, au fost realizate diverse 
recompartimentări și extinderi și a fost instalat un sistem de monitorizare a clădirii pentru eficientizarea 
consumului de utilități.203 

În anul 2020, Primăria Municipiului Sibiu a finalizat două ample proiecte de restaurare a fortificațiilor 
aferente centrului istoric, emblematice pentru arhitectura militară a centrului istoric și parte a identității 
locale a municipiului Sibiu; ambele proiecte fiind finanțate atât din bugetul local cât și din surse 
nerambursabile: 204  

• Reparații zidul Cetății B-dul Coposu (inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar și Bastionul Haller);  

• Proiect de restaurare a turnurilor de apărare de pe strada Cetății în vederea creșterii atractivității 
turistice (Turnurile Olarilor, Dulgherilor și Archebuzierilor). În cadrul acestui poiect au fost 
restaurate inclusiv zidul de apărare și drumul de strajă dintre Turnul Olarilor și Turnul Dulgherilor, 
ansamblul fiind inclus în circuitul turistic al municipiului Sibiu, în anul 2020.  

La momentul elaborării analizei (2021), Primăria Municipiului Sibiu, are în curs de implementare o serie de 
proiecte de reabilitare/restaurare și valorificare a patrimoniului construit înscris în Lista Monumentelor 
Istorice: 

• Reabilitare imobile monumente istorice (Reabilitare Orfelinat Maria Tereza - consolidare și 
eficiență energetică) (str. Gladiolelor nr. 2), proiect aflat în faza de elaborare SF, proiect finanțat 
prin bugetul local; 

• Reabilitarea turnurilor de apărare din Orașul de Jos și includerea acestora în circuitul turistic 
(Tunurile Pielarilor și Pulberăriei), proiect aflat în faza de elaborare SF; 

• Reabilitarea internatului la Colegiul Tehnic Independența,  perioada de implementare: 2019-2022, 
proiect finanțat prin POR 2014-2020;  

• Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS - B-dul Victoriei nr.1-3 (DALI+PT+DE) (sediu Evidența 
Persoanelor Sibiu), termen de implementare – 2021, proiect finanțat prin bugetul local; 

• Reabilitare imobil P-ța Mică 22 corp A,B,D (cod LMI SB-II-m-A-12124), perioada de implementare: 
2020-2021;  

• Realizare lucrări de construcții și instalații pentru securitate la incendiu, imobil Str. S. Brukenthal 
nr. 2 (Primăria Municipiului Sibiu cod LMI SB-II-m-A-12067), perioada de implementare: 2020-
2021, proiect finanțat prin bugetul local; 

 

203 https://www.baiapopularasibiu.ro/informatii_publice/anunturi_detaliu/92  
204 https://www.oradesibiu.ro/2020/08/02/video-turnul-olarilor-si-turnul-dulgherilor-redeschise-
publicului-arata-superb/  
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• Proiectare reparații capitale interioare, exterioare și acoperiș la imobilele situate în Sibiu, Piața 
Aurarilor nr. 9, Faurului 18, Piața Mică nr. 24, perioada de implementare: anul 2021, proiect 
finanțat prin bugetul local; 

Proiectare restaurare imobil situat in Sibiu, str. Ocnei, nr. 1 - cotă parte 24,5%, perioada de 
implementare: anul 2021, proiect finanțat prin bugetul local. 

În municipiul Sibiu, în perioada 2014-2020 au fost implementate sau sunt în curs de implementare 5 
proiecte de reabilitare, consolidare  sau conservare - restaurare a unor monumente istorice, finanțate prin 
POR 2014-2020 sau de către Ministerul Culturii prin Programul Național de Restaurare a monumentelor 
istorice (PNR) și prin Programul Ro-Cultura:  

• Reabilitarea internatului la Colegiul Tehnic Independența, proiect aflat în curs de implementare 
finanțat prin POR 2014-2020 (2019-2022), (beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu); 

• Punerea în valoare a clădirii de patrimoniu Biserica Evanghelică C.A. Sibiu – prin lucrări de 
conservare, restaurare a clădirii și modernizare a infrastructurii conexe – Piața Huet, Sibiu, Județul 
Sibiu (beneficiar: Biserica Evanghelică C.A. Sibiu), proiect aflat în curs de implementare finanțat 
prin POR 2014-2020;205 

• Proiect de consolidare-restaurare a Bisericii Azilului, municipiul Sibiu, Str. Azilului, nr. 4, Str. 
Turnului nr. 2 și 8, SB-II-m-A-12049.02 - elaborarea documentației tehnice (studii, DALI, PT, DE, 
DTAC), proiect finanțat prin Programul Național de Restaurare a monumentelor istorice (PNR), 
2018-2019; 

• Proiect de consolidare-restaurare a Palatului Brukenthal, azi Muzeul Brukenthal, Piața Mare nr. 4, 
municipiul Sibiu, SB-II-m-A-12094, proiect finanțat prin Programul Național de Restaurare a 
monumentelor istorice (PNR), implementat în perioada 2014-2015; 

• Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor - Centru de activități și resurse 
regionale (beneficiar: Complexul Național Muzeal Astra Sibiu), finanțat prin Programul RO-
CULTURA, din granturile SEE 2014 – 2021, aflat în curs de implementare (2021-2023)206. Clădirea 
va include ateliere pentru tâmplărie, croitorie, ceramică, pictură, spații pentru demonstrații 
meșteșugărești, un spațiu educațional și cultural multifuncțional pentru conferințe, expoziții, 
workshop-uri, cursuri și ateliere207.  

În cadrul Planului de Renovare 2021-2050, sunt incluse, pentru Etapa III – 2041-2050, 3 clădiri clasate ca 
monumente istorice: Colegiul Tehnic Independența (parte a ansamblul orfelinatului Terezian), sediul 
Administrației publice (fosta Casă a Breslei Aurarilor, datând din anul 1745) din  Piața Mică nr. 25 și imobilul 
Str. Turnului, nr. 4 (fostă locuință datând din anul 1860).  

În anul 2021 au fost depuse pentru finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) două cereri de 
finanțare a documentațiilor tehnico-economice pentru monumente istorice din municipiul Sibiu:  

 

205 https://mfe.gov.ro/investitii-por-sibiu/  
206 https://www.ro-cultura.ro/stiri/ministerul-culturii-finanteaza-proiecte-in-valoare-de-16-mil-
euro?fbclid=IwAR15ib0jJ3ImYRBdKHKOpr6DAlb7am-bF-wpytFa2FOK2hR06P1whn-qafE  
207 https://www.turnulsfatului.ro/2021/02/17/un-milion-de-euro-pentru-restaurarea-unui-monument-
de-234-de-ani-din-centrul-sibiului-casa-artelor-
180108?preview&fbclid=IwAR1Heir_5N9DR8PPEcRVGIlVkdowkjEz0pDJbgdMLqLc-RkHFB8cRWVYAkA  
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• Restaurarea și valorificarea turistică a Bisericii Azilului din Sibiu, Faza DALI (solicitant: Consiliul 
Județean Sibiu); 

• Actualizare DALI pentru reabilitare și modernizare Sala Thalia (solicitant: Filarmonica de Stat Sibiu).  

Consiliul Județean Sibiu are în curs de implementare proiectul ”Reabilitare, modernizare, dotare secție 
Neurologie” din cadrul Spitalul de neurologie, monument istoric construit pe Bastionul Haller. Proiectul, 
finanțat prin PNDL și  bugetul Consiliului Județean, are ca termen de finalizare anul 2022. 

De asemenea, în anul 2016 Consiliul Județean Sibiu a aprobat documentația tehnico-economică pentru 
proiectul ”Restaurare și punere în valoare clădire nr. 12, Piața Mică, Sibiu”208, în  scopul reabilitării spațiilor 
destinate Complexului Muzeal Național Astra și a studiourilor Astra Film și integrării unor funcțiuni 
educaționale și culturale.  

Prin comparație cu alte domenii de interes la nivelul municipiului Sibiu, protejarea patrimoniului construit 
ocupă o poziție inferioară în lista de priorități a comunității locale. Conform chestionarului dedicat 
cetățenilor municipiului Sibiu, aproximativ 64% dintre respondenți consideră că reabilitarea 
monumentelor istorice și a clădirilor valoroase din centrul municipiului Sibiu reprezintă una dintre măsurile 
importante pentru dezvoltarea durabilă a comunității în perioada 2021-2027209. În același timp, locuitorii 
zonei centrale recunosc arhitectura centrului istoric ca fiind unul dintre avantajele locuirii în acest cartier. 
Raportat la nevoile și oportunitățile de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu, respondenții au mai 
evidențiat următoarele aspecte referitoare la necesitatea extinderii măsurilor de protecție a patrimoniului 
construit și a identității culturale a municipiului: 

• Extinderea zonelor de protecție a patrimoniului construit valoros, pentru a include atât centrul 
istoric cât și cartierele edificate în prima jumătate a secolului XX: zona Str. C. Noica - L. Blaga – 
străzi adiacente și zona Bd. Victoriei - străzi adiacente (Cartierul Iosefin); 

• Supervizarea și reglementarea mai accentuată a construcțiilor noi. 

Patrimoniul construit protejat din municipiul Sibiu a contribuit, în ultimii 15 ani, în mod semnificativ la 
dezvoltarea economică, turistică și culturală atât a municipiului cât și a teritoriului învecinat. Fondul 
construit și spațiile publice dezvoltate în perioada medievală și premodernă, care poartă amprenta culturii 
săsești, reprezintă elemente care conferă unicitate și autenticitate municipiului Sibiu și contribuie la 
conturarea unei identități distincte în cadrul rețelei naționale de centre urbane.  

Reabilitarea și restaurarea fondului construit protejat din municipiul Sibiu joacă un rol important în 
creșterea calității locuirii, dezvoltarea vieții urbane a municipiului, îmbunătățirea imaginii urbane a zonei 
centrale, întărirea identității locale și însușirea orașului de către locuitori, contribuind de asemenea la 
dezvoltarea socială, culturală, turistică și economică a municipiului pe termen lung.  

În același timp, protejarea și valorificarea patrimoniului construit poate contribui la atingerea obiectivelor 
Pactului Verde European. În cazul municipiului Sibiu, unde peisajul urban istoric joacă un rol important în 
definirea identității culturale, o strategie bazată pe dezvoltarea patrimoniului cultural poate contribui la 
sporirea capacității comunității locale de a se adapta la schimbările climatice și poate contribui la 
implementarea de intervenții de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 210 

 

208 https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2016/10/ph12-aprobare-indicatori.pdf 
209 Prin comparație, prima poziție în lista de priorități este ocupată de măsurile care vizează modernizarea 
infrastructurii de sănătate (89% dintre respondenți) 
210 Cartea verde a patrimoniului cultural european - Punerea patrimoniului comun al Europei în centrul 
acordului verde european, publicată în anul 2021 
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7.5.2. PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL 

În ceea ce privește patrimoniul cultural imaterial, acest termen este definit ca fiind „totalitatea practicilor, 
reprezentărilor, expresiilor, cunoștințelor, abilităților – împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele 
și spațiile culturale asociate acestora - pe care comunitățile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc 
ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural. Patrimoniul cultural imaterial este transmis din generație 
în generație, recreat în permanență de comunități și grupuri umane, în interacțiune cu natura și istoria lor, 
conferindu-le acestora un sentiment de identitate și continuitate, contribuind în același timp la 
promovarea respectului față de diversitatea culturală și creativitatea umană” 211. 

Patrimoniu imaterial, în abstract, este unul dintre punctele de bază în construcția identitară a unei 
comunități și una dintre resursele principale pentru dezvoltarea dimensiunii de turism cultural, dar și de 
ecoturism din destinație. Potențialul este susținut de caracterul multietnic al zonei – în special ponderea 
mare a culturii săsești, reprezentativitatea arealului pentru cultura din Transilvania, prezervarea încă 
notabilă a meșteșugurilor, meseriilor tradiționale și a poveștilor, a legendelor și obiceiurilor care 
individualizează zona în context național sau transilvănean. De asemenea, este o resursă care are 
potențialul de a prelua din atenția de care se bucură atracțiile statice (arhitectură, monumente, centre 
istorice etc.) și de a îndrepta atenția către cultura vie, care poate fi asumată mai ușor de comunitățile locale 
(în special rurale) ca element motivațional de implicare în activitatea turistică.212 

Mai mult, Sibiul este un oraș al superlativelor, fiind orașul cu cele mai multe premiere naționale sau chiar 
mondiale din România.213 Astfel, aici au fost atestate primul spital, prima bibliotecă, prima școală, prima 
farmacie, prima moară de hârtie, prima librărie, primul calendar, prima clădire de teatru, primul muzeu, 
primul pod de fontă, primul spital de boli nervoase, prima bancă cu capital românesc, prima fabrică de 
arcuri, prima fabrică de bere, prima fabrică de cântare, prima fabrică de mașini unelte, prima hidrocentrală, 
prima grădină zoologică sau primul cinematograf în aer liber din România. Prima arhivă din România s-a 
deschis aici, iar primul ansamblu folcloric din România s-a înființat tot la Sibiu. Sibiul se mândrește și cu 
faptul că aici este atestată prima tipografie din Transilvania, aici s-au tipărit prima carte în română din 
Ardeal și primul ziar din Transilvania. Prima stațiune montană din România a fost Păltinișul, prima 
enciclopedie din România a fost publicată în oraș, primul muzeu de istorie naturală din România a fost 
fondat tot la Sibiu. Sibiul a fost, de asemenea, primul oraș din Transilvania care a fost iluminat cu curent 
electric și aici s-a introdus pentru prima dată în Transilvania un mijloc de transport electric. Conrad Haas a 
experimentat în zona Sibiului prima rachetă în trepte din lume. Sibiul se dovedește a fi un deschizător de 
drumuri, un oraș cu un spirit inovator, prin oamenii săi și prin conjunctura istorică.214 

Momentan, patrimoniul imaterial este valorificat prin intermediul evenimentelor – dintre care o bună 
parte sunt adresate în special comunității locale și mai puțin turiștilor. Acestea sunt comunicate către 
vizitatori prin eforturile unui număr mic de asociații de profil, care fac ateliere, vizite sau evenimente 
inclusiv în mediul rural din proximitatea orașului, sau operatori turistici, care includ în pachetele lor o 
componentă care atinge subiectul, și nu în ultimul rând prin proiecte și activități ale Muzeului Astra. 

 

211 Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial – 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90098  
212 Strategia de marketing integrată a județului Sibiu 2018-2020 
213 https://patrimoniu.sibiu.ro/istorie/premiere  
214 https://sibiucity.ro/ro/10_lucruri  
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Printre elementele valoroase de patrimoniu imaterial se remarcă cele referitoare la istorie și 
multiculturalitate, precum și cele ale gastronomiei specifice locale, care contribuie la crearea identității 
culturale a sibienilor, așa cum este cazul următoarelor tradiții și obiceiuri din zona Sibiului (atât din 
municipiu, cât și din zona urbană funcțională): 

FESTIVALUL MEDIEVAL CETĂȚI TRANSILVANE | Festivalul este un eveniment menit să celebreze zilele 
orașului Sibiu și este organizat de paisprezece ani, în ultimul weekend din luna august, având loc în Centrul 
Istoric din Sibiu, în piețe, pe pietonala Nicolae Bălcescu, pe străzi și străduțe pietruite. Evenimentul ia 
startul, an de an, cu tradiționala paradă a personajelor medievale la care participă, costumați în veșmânt 
medieval, toți artiștii invitați și publicul care de la an la an este prezent în număr tot mai mare. 

Programul fiecărei ediții este unul variat, menit să răspundă nevoilor culturale ale unui public eterogen: 
concerte LIVE de muzică medievală, animații stradale, lupte de stradă, turniruri, spectacole de teatru 
profesionist sau amator, dans, expoziții de fotografie, ateliere meșteșugărești și iarmaroc medieval.  

TÂRGUL OLARILOR | Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Sibiu, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și Complexul Național Muzeal 
ASTRA, fiind o acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu. 

Târgul Olarilor reunește de decenii, în Piața Mare a Sibiului, meșteri olari din întreaga țară, ce își etalează 
produsele modelate cu migală. Evenimentului include expoziție cu vânzare, demonstrații la roata olarului 
și ateliere de modelaj și pictură ceramică.  

OBICEIURILE DE IARNĂ DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI | Ceata Junilor este un obicei prezent în aproape toate 
localitățile Mărginimii Sibiului, mai puțin în Poiana Sibiului. Aceasta se formează, conform tradiției, la Sf. 
Nicolae, iar organizarea lor diferă de la o localitate la alta. 

Cetele de Juni își încep activitatea o dată cu colindul din Ajunul Crăciunului. Mai întâi ei colindă în 
gospodăria primarului, apoi preoții din sat după care urmează să fie colindați localnicii. La miezul nopții, 
junii ies în centrul comunei și săvârșesc un întreg ceremonial de îngropare a anului ce a trecut, după care 
întâmpină anul ce urmează să vină cu jocuri, cântece și focuri de artificii. 

METELEAUA | este unul din cele mai vechi obiceiuri care se practică la Avrig. Este o sărbătoare cu origine 
păgână  care simbolizează biruința binelui, a luminii, a renașterii. După parada costumelor, la miezul nopții, 
feciorii ard lemnele rămase din cele strânse de la gospodari în Ajunul Crăciunului luându-și rămas bun de 
la sărbătoare. 

ZIUA URȘILOR ȘI BURDUHOȘILOR | Este numită și Ziua Nebunilor și reprezintă un eveniment în care tinerii 
se împart în două cete, în burduhoși și în urși și mâzgălesc oamenii cu untură și funingine pentru a alunga 
spiritele rele. 

BUZDUGANUL DE SECERIȘ | În fiecare iulie, la Cârța, se sărbătorește „Buzduganul de la seceriș”. Dimineața, 
din centrul satului și până la pământul gazdei, alaiul merge cântând, iar aici, bătrânii comunei învață tinerii 
să taie spice și să lege snopi. La final, femeile leagă snopii în formă de cruce, iar apoi așază crucile în formă 
de buzdugan.  

UDATUL IONILOR | Este un obicei păstrat din străbuni la Tălmăcel și care se sărbătorește în continuare an 
de an. Ajunși la râu, pe versuri tradiționale, junii îi udă rând pe rând pe toți ce poartă numele de „Ion”. Și 
pentru a uita de gerul de afară, Ionii udați sunt răsplătiți cu colaci, vin și țuică. Sărbătoarea continuă apoi  
pe ulițele strâmte ale satului cu dansuri și cântece specifice locului. 

FUGA LOLELOR | Legendele spun că acest obicei își are rădăcinile în Evul Mediu. Pe când năvălitorii turci 
au asediat cetatea Agnitei, o tânără curajoasă pe nume Ursula s-a deghizat într-un costum înfricoșător, a 
ieșit din cetate și pocnind din bici făcea zgomote asurzitoare ce i-au alungat pe turcii speriați.  
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Astăzi, obiceiul se desfășoară sub forma unei parade deschise de căpetenia breslei cizmarilor însoțită de 
doi copilași, simbol al îngerilor păzitori. Urmează apoi breasla croitorilor, breasla blănarilor și breasla 
dogarilor, fiecare dintre aceste bresle prezentând publicului meșteșugurile tradiționale, elemente și 
personaje specifice. Defilarea se încheie cu intonarea Imnului Transilvaniei apoi lolele215 aleargă în grupuri 
pe străzi pentru a alunga spiritele rele prin pocnete de biciuri și zgomotul tălăngilor. Dacă sunt recunoscute 
de trecători, acestea oferă drept recompensă câte o gogoașă. 

Moștenirea culturală include  tradiții și meșteșuguri transmise de la strămoșii noștri,  transferate urmașilor, 
cum ar fi tradiții transmise prin viu grai , artele spectacolului, practici sociale, ritualuri, evenimente festive, 
cunoștințe și practici legate de natură și univers sau meșteșuguri tradiționale din Sibiu.   

Prelucrarea lemnului și creșterea animalelor, activități intens practicate în aceste părți ale Transilvaniei, au 
influențat dezvoltarea ulterioară a meșteșugurilor. S-au format astfel dogarii, tâmplarii, rotarii și mulți alți 
meșteșugari ce foloseau lemnul ca materie primă principală. 

Meșteșugul prelucrării pieilor și blănurilor s-a dezvoltat dintr-o îndeletnicire străveche practicată în fiecare 
gospodărie, fiecare localnic fiind capabil să pregătească, după rețete tradiționale, blănuri pentru argăsire 
și piei tăbăcite pentru a-și confecționa opinci, cojoace, pieptare și alte obiecte de vestimentație. 

Nevoia pregătirii vestimentației subțiri, de vară, sau a altor materiale textile din fibre vegetale sau animale 
a dus la dezvoltarea țesătoriei și torsului. Acestea erau practicate în general de femei, iar organizarea 
șezătorilor (adunări la care participau aproape toate femeile din sat și , pe lângă cusut, țesut, tors, acestea 
„depănau" povești, ghicitori, cântece tradiționale) a permis transmiterea meșteșugului din generație în 
generație.216 

Mai mult, tradițiile și meșteșugurile acestea i-au ajutat pe localnici să dezvolte, cu ajutorul fondurilor 
elvețiene, primul brand local: „Din Hârtibaciu, cu drag“. Marca poate fi folosită de țăranii din zonă care 
respectă rețetele tradiționale pentru produsele lor.217 

Dreptul de folosire al mărcii „Din Hârtibaciu, cu drag“ este acordat gratuit, de Asociația Hosman Durabil, în 
urma depunerii unei cereri, doar producătorilor mici și medii din zona Hârtibaciului și doar pentru 
produsele cultivate sau realizate în unitățile administrative afiliate Microregiunii Hârtibaciu. 

Scopul brandului „Din Hârtibaciu, cu drag” este ca produsele din regiunea mai mare a sudului Transilvaniei 
să fie diferențiate cu ușurință, iar cele din Hârtibaciu, recunoscute de către consumatori. Pentru a ușura 
această experiență, harta interactivă 218  cu producătorii și meșteșugarii care folosesc marca regională 
conține informații despre 28 de producători, meșteșugari și prestatori de servicii hârtibăcene. 

Unul dintre cele mai recente evenimente de meșteșugărit din Sibiu a fost și workshop-ul de la Muzeul 
ASTRA, în care 8 voluntari din Spania, Brazilia, Croația, Lituania, Statele Unite ale Americii, Franța, Belgia și 
România au venit la Muzeul ASTRA să restaureze 22 de obiecte de patrimoniu, pe suport piele-blană și pe 
suport textil din colecția Muzeului ASTRA. Intervențiile lor vor fi făcute sub coordonarea specialiștilor în 
conservare - restaurare din cadrul Muzeului ASTRA – Centrul ASTRA pentru Patrimoniu. Workshop-ul de 
restaurare „Diversitate și complementaritate în restaurarea și valorizarea patrimoniului cultural” este la 

 

215 Denumirea de lole vine de la verbul german "lallen" - a se bâlbâi, cu referire la greutatea vorbirii de sub 
mască. Cuvântul săsesc Urzeln nu s-a putut traduce exact, însă se presupune că derivă de la numele 
îmbrăcăminții confecționate din resturi textile, care în dialectul săsesc din Agnita se numea "Urzen". 
216 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vedem-Cultura-si-patrimoniu-Mestesuguri.aspx  
217 https://adevarul.ro/locale/sibiu/sibienii-hartibaciu-si-au-facut-brand-local-din-hartibaciu-dragoste-
1_589852c25ab6550cb82fe353/index.html  
218 https://www.moara-veche.ro/harta-interactiva-din-hartibaciu-cu-drag/  

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

365 
 

prima ediție, iar parteneri în acest eveniment sunt Asociația Culturală „Patrimoniu pentru viitor” și 
European Heritage Volunteers219 

Pe lângă aceste aspecte referitoare la multiculturalitate, o altă categorie, nu complet distinctă, de elemente 
valoroase de patrimoniu imaterial, este cea a gastronomiei specifice, care contribuie la crearea identității 
culturale ale sibienilor. Diversitatea culturală și etnică, relieful variat, ocupațiile agricole tradiționale, 
curiozitatea și pasiunea pentru inovare a localnicilor modelează identitatea gastronomică a regiunii ce a 
deținut titlul de Regiune Gastronomică Europeană în anul 2019. 

Profilul gastro-agricol al regiunii este modelat de diversitatea reliefului și de practici ancestrale – 
transhumanța mare și pendularea munte/zone de șes a turmelor de oi; prezența cuptorului de pâine și 
cultivarea legumelor și a plantelor aromatice în gospodăria tradițională; conservarea alimentelor în spații 
ale comunității-turnul bisericilor fortificate – de biodiversitate și de practicile agricole respectuoase cu 
mediul precum cositul manual. Nu în ultimul rând, gastronomia sibiană poartă amprentele culturale ale 
comunităților de români, sași, landleri, maghiari, armeni, rromi și mai recentele influențe ale bucătăriilor 
europene (italienești, franceze) și asiatice.220 

Numeroase sunt și inițiativele ce pun în valoare patrimoniul culinar și cultura gastronomică a regiunii, de 
la mese cu specialități locale în pensiuni, cine sofisticate în restaurante, picnicuri în natură, tururi și 
evenimente gastronomice, demonstrații și cursuri de gătit, la piețe și târguri cu produse locale. De altfel, 
unele dintre cele mai cunoscute zone din punct de vedere gastronomic de pe teritoriul județului Sibiu sunt:  

• MĂRGINIMEA SIBIULUI – PATRIA BRÂNZETURILOR DE OAIE | Mărginimea Sibiului reprezintă 
universul gusturilor autentice de brânzeturi de oaie (brânză de burduf de munte, urdă, telemea), 
brânzeturi de bivoliță (Sadu), preparate din carne de porc (pomana porcului, ciorba de porc cu 
tarhon), păstrăv de munte (Gura Râului, Râu Sadului). Siropuri și dulcețuri din fructe de pădure, 
plăcinte cu fructe din livezile tradiționale, uscățele sau lichiuri completează o masă îmbelșugată în 
pensiunile și restaurantele regiunii. 

• ȚARA FĂGĂRAȘULUI – ȚINUTUL CARTOFULUI ȘI AL PĂSTRĂVULUI DE MUNTE | În cadrul acestui 
loc se pot lua mese cu specialități locale: tapșele, scoverzile sau mămăliga dreasă, pot fi gustate la 
pensiunile rurale. Specialități cu gălbiori și cartofi aduși în Transilvania de baronul Samuel von 
Brukenthal se gătesc la reședința sa de vară din Avrig. La păstrăvăria Albota din Arpașu de sus 
majoritatea produselor și băuturilor provin din ferma proprie. 

• VALEA TÂRNAVELOR – ȚARA VINULUI | Soiul local, Neuburger, adus de cistercieni în secolul XII, 
se găsește și azi în satul Richiș. Pe site-ul traditiisibiene.ro se poate afla istoria vinurilor din Valea 
Târnavelor și modul în care această veche îndeletnicire și-a pus amprenta asupra comunităților 
sibiene. Ambasadorii culinari din această zonă sunt brânzeturile de capră (Târnava) și artizanale 
(Moșna), porcul de Bazna, varza de Moșna, sucul de mere de la Mălâncrav, alcooluri de fructe 
(Șeica Mică), siropuri și dulcețuri de la Alma Vii. Climatul blând al regiunii este favorabil cultivării 
legumelor pe care le găsiți din belșug la piața agro-alimentară din Mediaș.  

• Comunitatea de producători de aici s-a asociat în cadrul cooperativei „Bucate din proximitate”221 
și distribuie împreună coșul cu alimente locale. 

 

219 https://www.facebook.com/IASIBIU/posts/despre-mestesugul-cojocaritului-in-marginimea-
sibiuluihttpmarginimeasibiuluicomm/633773186768654/  
220 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vizitam-Cultura-si-patrimoniu-Gastronomie.aspx  
221 https://bucatedinproximitate.ro/magazin-bucate-proximitate/  
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• ȚARA SECAȘELOR – ȚARA PÂINII ȘI A VINURILOR GORGANDIN | Această zonă se distinge prin 
brutăriile ce produc pâine ardelenească cu maia tradițională (Alămor, Ocna Sibiului) și cozonac la 
metru (Șura Mică). La Apoldu de Sus, la domeniul Viticol Apold Gorgandin, se poate încerca 
producția de Sauvignon Blanc, Traminer Aromatico, Pinot Grigio, Pinot Gris Riesling Italian și 
Muscat Ottonel. 

Regiunea a impus mărci locale apreciate la nivel național: brânza telemea de Sibiu, salam de Sibiu, porc de 
Bazna, miere ecologică și dulcețuri din satele transilvănene (îndrăgite și promovate de Prințul Charles al 
Marii Britanii), suc de mere de Mălâncrav, păstrăv de Albota. Berea artizanală (SB, Urban Brewery, 
Nembeer, 1717, AuGustA, Sadu), vinurile Gorgandin și vinurile de pe dealurile Târnavelor, alcoolurile din 
fructe de la Șeica Mică completează mixul de arome locale.  

În ceea ce privește gastronomia sibiană, Consiliul Județean Sibiu a lansat Platforma Gusturi Sibiene222 care 
a fost gândită inițial ca un gastro-map, în care să fie localizați pe harta județului toți producătorii din județul 
Sibiu, cu scopul de a promova produsele locale, autentice și sănătoase. 

Platforma Gusturi Sibiene este rezultatul proiectului european EUREGA Interreg Europe, proiect accesat de 
Consiliul Județean Sibiu și creat pentru a accelera, a spori și a asigura recunoașterea și includerea 
produselor alimentare și gastronomiei în strategii și politici de la nivel regional, național și, eventual, 
european, referitoare la patrimoniul cultural, dezvoltarea economică, turism, ocuparea forței de muncă și 
educația, ca parte a unui efort de dezvoltare integrat, bazat pe oferta locală. 

Structura platformei este adaptată județului Sibiu și a celor cinci microregiuni Valea Târnavelor, Valea 
Hârtibaciului, Țara Secașelor, Mărginimea Sibiului, în mijlocul cărora se află microregiunea Sibiului. Deși 
platforma nu este un magazin online, Gusturi Sibiene conține toate detaliile producătorului, de la datele 
de contact, până la date cu privire la produsele pe care le comercializează, făcând astfel facil accesul 
cumpărătorilor la consumul de produse locale. 

Unul din proiectele preferate de turiști este și „Mic dejun sibian”223 care a fost creat din dorința de a 
promova gastronomia regiunii prin produse și rețete locale, preparate artizanale, produse proaspete de 
sezon și cultura locală în rândul vizitatorilor în regiunea Sibiu. Acest program este construit pe principiul 
Slow food, conform căruia un produs alimentar nu trebuie să călătorească la distanțe mari de la locul unde 
a fost produs până la locul consumului, păstrându-și astfel mai bine proprietățile și calitățile. Termenul 
LOCAL se referă la o distanță maximă de 50 de km de locul de proveniență a produselor până la locul de 
consum.224 

La nivelul municipiului Sibiu se pot încerca specialități din pește, mezeluri, brânzeturi, dulcețuri și zacuscă 
de casă, tartar și salată de icre de păstrăv și pateu de rață la Băcănia Albota, plăcintă de brânză dulce & 
chec și salată de vinete cu maioneză la Blumenhaus Apartments, omletă țărănească cu legume și slănină și 
cabanos & bacon la cuptor la Carpathian Hotel & Restaurant, cârnăciori prăjiți de la Bătrânu Sas și păstrăv 
afumat de la Gura Râului la Grădina din Sibiu sau omleta de mangaliță și salată de caș cu capră de la Local. 
Acestea sunt câteva dintre preparatele puse la dispoziție în cadrul proiectului Mic dejun sibian pe care orice 
turist în vizită ar trebui să le încerce. 

 

222 https://gusturisibiene.ro/  
223 Mic dejun sibian este un proiect inițiat de Asociația Județeană de Turism Sibiu în parteneriat cu Asociația 
My Transylvania și Slow Food Sibiu și face parte din programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 
2019 
224 http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vedem-Cultura-si-patrimoniu-Gastronomie-Mic-dejun-sibian.aspx  
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Aceste istorii și tradiții, inclusiv relația lor cu patrimoniul construit și spațiul public, sunt cunoscute și 
asumate de mulți dintre locuitorii Sibiului, existând astfel o serie de demersuri din partea localnicilor de a 
promova aceste tradiții și elemente gastronomice și meșteșugărești pe plan local, național și chiar 
internațional. 
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8. MOBILITATE URBANĂ 

8.1. CONTEXT TERITORIAL 

8.1.1. CONEXIUNI CU MARILE CENTRE URBANE ALE EUROPEI 

Municipiul Sibiu este traversat de ramura rutieră a coridorului TEN-T Rhine-Danube care asigură legătura 
între Constanța (port) și centre urbane importante ale Europei precum Budapesta, Bratislava, Viena,  
München și Strasbourg sau Nürnberg și Frankfurt am Main. Ramura feroviară și cea navală ale aceluiași 
coridor ocolesc municipiul Sibiu.  

FIGURA 161 - LOCALIZAREA MUNICIPIULUI SIBIU ÎN REȚEAUA TEN-T 

 

Sursa: Prelucrare proprie după CE, Directorate-General for Mobility and Transport, TENtec Information 
System [online]: https://bit.ly/2WY3eM7 - consultat, 20.08.2021 

Municipiul Sibiu este traversat de rețeaua TEN-T centrală225 pe cale rutieră (Timișoara-Sibiu-București-
Constanța) iar legăturile principale feroviare (Timișoara-Sibiu-Brașov) și cele secundare rutiere secundare 

 

225  Rețeaua TEN-T centrală (core) are ca orizont de implementare 2030 iar cea secundară / extinsă 
(comprehensive) 2050 
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(Sibiu-Brașov / Sibiu-Mediaș) se desfășoară pe rețeaua TEN-T secundară / extinsă. Cu toate acestea, 
versiunea revizuită a rețelei TEN-T (aflată în proces de aprobare) include în fișa de țară a României o nouă 
legătură feroviară de mare viteză între Constanța – București – Brașov – Sibiu – Cluj-Napoca și Oradea. 
Acest aspect evidențiază înțelegerea importanței strategice pe care magistrala CF 200 o are în teritoriu și 
desigur potențialul ridicat pentru electrificare și modernizare226. Aeroportul Internațional Sibiu se află în 
rețeaua TEN-T secundară / extinsă. 

FIGURA 162 - TEN-T CORE ȘI COMPREHENSIVE ÎN ROMÂNIA  

 

 

226 Detalii suplimentare la: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12532-Trans-European-transport-network-TEN-T-revised-guidelines_en 
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Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor disponibile la: 
www.ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html  

În ceea ce privește rețeaua de transport național municipiul Sibiu este conectat pe cale rutieră cu 
municipiul București, dar și cu granița cu Ungaria (Arad – Nădlac), prin intermediul autostrăzii A1 și a 
drumului național DN7. Principalele segmente problematice pe aceste legături, parte din Coridorul Rin-
Dunăre, sunt cele între Tălmaciu și Pitești, respectiv un tronson încă nefinalizat din A1 în zona comunei 
Margina (Timiș). Definitivarea autostrăzii A1 pe aceste segmente lipsă reprezintă o prioritate la nivelul 
Uniunii Europene, aspect evidențiat și în comunicările din Semestrul European. Prin nodul rutier Sebeș, 
municipiul Sibiu poate beneficia de un acces facil și la centre urbane importante precum Cluj-Napoca (A10) 
și Oradea (A3), continuând spre Ungaria. Însă și pe acest traseu segmente importante din A3, între 
Nădășelu și Oradea, nu au fost încă finalizate.  

TABEL 55 - STAREA PROIECTELOR REFERITOARE LA CONECTIVITATEA RUTIERĂ 

TRONSON STATUS DESCRIERE 

A1: Pitești - Sibiu Parțial în execuție 

Secțiunea 1: Sibiu – Boita: Contract semnat in aprilie 2019 

Secțiunea 2 -4: licitații lansate 2019 – 2020 

Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești: Contract semnat mai 
2020 

Legătură TEN-T Core via A1: 
București – Nădlac, 
conexiune București granița 
cu Ungaria 

A1: Deva – Făget 

Tronson Deva - 
Lugoj 

Parțial deschis 

Lot 2: Coșevița - Traian Vuia, contract reziliat și in curs de re-
licitare 

Legătură TEN-T Core via A1: 
București – Nădlac, 
conexiune București granița 
cu Ungaria 

A3: Gilău -Borș Deschis parțial, parțial în licitație și parțial în execuție 

3A1 Gilău – Nădășelu: deschisa circulației Sept. 2018 

3A2 Nădășelu – Mihăiești: Contract semnat in Sept 2020. 
Termen deschidere: 2023 

3B Mihăești - Suplacu de Barcău: termen de deschidere 
2022 / 2023 

3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș. In curs de re-licitare. 

3C2 Chiribiș – Biharia: termen de inaugurare 2022 

3C3 Biharia – Borș: deschisă 2020 

Autostrada A3: București – 
Borș, conexiune București 
granița cu Ungaria 

Sursa: www.130km.ro 

În ceea ce privește calea ferată, municipiul Sibiu este situat pe traseul magistralei 200, care este 
neelectrificată și dublă doar pe alocuri, între Brașov și Alba Iulia și are un flux redus de pasageri în 
comparație cu alte magistrale. Legăturile cu Bucureștiul și cu granița cu Ungaria (Arad) sunt anevoioase, o 
călătorie durând între 5,5 și 6,1 ore.  

Transportul public internațional pe cale rutieră este asigurat în cea mai mare parte de Autogara Transmixt 
(178 de plecări și sosiri) prin care sunt oferă legături cu destinații majore importante din Anglia, Germania, 
Slovacia, Austria, Italia dar și o multitudine de locații intermediare. 
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8.1.2. LEGĂTURI RUTIERE DE INTERES NAȚIONAL ȘI REGIONAL 

Sibiul se află pe traseul autostrăzii A1. Municipiul prezintă legături cu Brașovul (DN1), Târgu Mureș (DN14) 
și Alba Iulia (A1). De asemenea, se conectează cu Arad, Timișoara, Pitești și București via A1 (parțial 
operabil). Sibiul are acces facil la rețeaua rutieră care deservește poli de creștere economică precum 
Timișoara, Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și București. Autostrada A1 traversează teritoriul României din sud-
est în centru-vest și asigură legătura dintre București și Nădlac. În timp ce tronsonul Sibiu-Pitești este în 
construcție, DN7 leagă Sibiul de Pitești, de unde A1 preia traficul până la București. Acest segment lipsă 
generează cele mai ample probleme de congestie din rețeaua de drumuri naționale fiind totodată o parte 
esențială di coridorul de automotive a României (Pitești / Brașov – Sibiu – Sebeș – Timișoara – Arad).  

Conexiunile dintre Sibiu și orașele învecinate (altele decât Deva / Alba Iulia / Cluj-Napoca) nu sunt 
momentan deservite de autostrăzi de mare viteză/capacitate. Ruta de la Sibiu la Târgu Mureș constă într-
un drum național cu o singura bandă pe sens. La fel și DN1 spre Brașov sau DN7 spre Pitești. O legătură 
anevoioasă există și cu Moldova, și anume către destinații precum Suceava și Iași, acestea fiind deservite 
doar de drumuri naționale și județene. 

TABEL 56 - ORIGINE-DESTINATIE COMPARATIV TRANSPORT RUTIER 

Sursa: Prelucrare proprie folosind date furnizate de Google Maps 

Astfel cele mai benefice conexiuni pe cale rutieră sunt cele cu orașele din partea de vest / nord-vest și cu 
occidentul, via A1 și A3 pe când cele cu capitala și alte centre urbane sunt îngreunate. 

Pentru a ameliora situația curentă, sunt propuse mai multe proiecte, majoritatea deja în curs de proiectare 
sau chiar execuție. Acestea includ autostrăzile A1, A3, A7, A8 și A13. De asemenea, DX12 Pitești – Craiova 
se află în curs de implementare cu tronsoane deja deschise circulației (tronsonul 2 Robănești - Piatra-Olt). 

ORIGINE DESTINAȚIE DRUM DISTANTA (KM) TIMP (ORE) 
VITEZĂ MEDIE 

(KM/H) 

Sibiu Brașov DN1 143 2.38 60 

Sibiu Târgu Mureș DN14 115 2.22 52 

Sibiu Alba Iulia A1 76 0.88 87 

Sibiu Arad A1 303 3.10 98 

Sibiu Timișoara A1 270 3.03 89 

Sibiu Pitești DN7 161 2.90 56 

Sibiu București A1 / DN7 276 4.50 61  

Sibiu Craiova DN7 / DN65C 220 3.90 56 

Sibiu Cluj-Napoca A10 / DN1 173 1.56 110 

Sibiu Suceava DN14 / DN15C 387 6.82 57 
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TABEL 57 – PROIECTE ÎN CURS DE PROIECTARE/ÎN EXECUȚIE 

DRUM LEGĂTURĂ CU FINANȚARE MATURITATE 

A1 Pitești POIM / POT În curs de implementare pe tronsoane 

A3 Brașov POT Pregătire SF/PT 

A3 Oradea PNRR/POT În curs de implementare pe tronsoane 

A3 Comarnic POT Pregătire SF/PT 

A7 Buzău (via Ploiești) - Suceava PNRR / POT Pregătire SF/PT 

A8 Târgu Mureș - Iași POT / PNRR Pregătire SF/PT 

A13 Bacău - Pregătire SF/PT 

Sursa:   Program Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030 

Proiectele aflate în curs de implementare vor întări semnificativ legăturile în teritoriu a municipiului Sibiu 
mai ales în relație București, Oradea (Ungaria), Iași (Republica Moldova) și Suceava (Ucraina).  

 

8.1.3. LEGĂTURI FEROVIARE DE INTERES NAȚIONAL ȘI 
REGIONAL 

Sibiul se situează de-a lungul magistralei feroviare 200 care face legătură între Arad si Brașov. Aceasta este 
în mare parte dublă și electrificată, dar nu pe segmentul Alba Iulia / Sebeș – Brașov. În această zonă linia 
este neelectrificată și dublată doar pe segmente scurte. Municipiul Sibiu nu are acces direct la magistrala 
300 (una din principalele legături feroviar, parte din coridorul TEN-T Rin-Dunăre), cursele de tren trebuind 
să se realizeze de-a lungul magistralelor 200 sau 208 pentru a ajunge la Cluj-Napoca, Brașov sau București. 
De exemplu, pentru a ajunge de la București la Sibiu există doar 3 trenuri directe pe zi însă nici-o legătură 
care să permită o deplasare dus-întors fără a fi necesară o înnoptare la Sibiu. 
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FIGURA 163 – LEGĂTURI FEROVIARE CU PRINCIPALELE CENTRE URBANE (TRENURI/ZI) 

 

Sursa: Prelucrare proprie  folosind date din mersul trenurilor CFR 2020-2021 

Tot pe magistrala 200 (Sibiu – Sebeș) se face și conexiunea cu 200A (Alba Iulia), care duce la joncțiunea cu 
magistrala 300 până la Cluj-Napoca. De la Cluj-Napoca traficul este preluat de liniile 401 – 502 până la 
Suceava, care sunt în mare parte simple, dar electrificate. Această conexiune este extrem de anevoioasă, 
o călătorie între Sibiu și Suceava via Cluj-Napoca durând peste 12 ore. 

În ceea ce privește Timișoara, conexiunea se face prin intermediul linilor 200 (Alba Iulia – Deva), 212 (Deva 
– Lugoj, simplă, neelectrificată) și 900 sau 916/918 Lugoj – Timișoara. O călătorie pe acest traseu durează 
în medie 6.5 ore, de 2 ori mai mult decât aceeași distanță parcursă cu automobilul personal.  
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Referitor la municipiul Craiova, legătura constă în traseul Sibiu – Râmnicu Vâlcea, preluat de linia 201, care 
este simplă neelectrificată (TEN-T Comprehensive până la Râmnicu Vâlcea).  

Legături anevoioase există și cu estul țării, spre exemplu pe traseul Sibiu – Bacău. Acest traseu este 
reprezentat de magistrala 200 până la Brașov și 400 la nord de Brașov, până la joncțiunea cu 501, care face 
legătura cu magistrala 500 la sud de Bacău. 400 și 501 sunt linii simple dar totuși electrificate. O călătorie 
de la Sibiu la Bacău via Brașov durează peste 10 ore.  

Municipiul Sibiu beneficiază și de o linie de cale ferată de interes local care asigură legătura cu zona turistă 
Agnita. Din păcate această linie este folosită doar în scop turistic prin intermediul proiectului „Prietenii 
Mocăniței”. 

În concluzie, deși municipiul Sibiu este bine deservit de căi ferate, este vorba preponderent de linii simple 
și neelectrificate fiind mai degrabă legături secundare la nivel național. Din acest motiv conectivitatea pe 
calea ferată cu principalele centre urbane este una precară. Rețeaua extinsă de căi ferate joacă însă un rol 
strategic la nivel local unde aceasta asigură legătura cu obiective și zone de interes (Aeroportul 
Internațional Sibiu, Zona Industrială Vest, Zona Industrială Est și Șelimbăr).  

  

8.1.4. COMPARAȚIE RUTIER VS. FEROVIAR 

Cele mai ridicate valori pentru viteza medie a traficului rutier se regăsesc pe tronsoanele Sibiu și Alba Iulia, 
Arad și Timișoara, unde porțiuni mari din autostrada A1 au fost deja date în folosință. Cea mai mare valoare 
pentru transportul feroviar este cea dintre Sibiu și București, unde trenurile au acces la magistralele 
300/500, care sunt duble, electrificate, între Brașov și București.  

Cele mai scăzute valori pentru traficul rutier se înregistrează pe traseele Sibiu-Pitești, Sibiu-Craiova și Sibiu-
Suceava, care sunt deservite doar de drumuri naționale/județene. Cele mai scăzute valori pentru traficul 
feroviar se regăsesc la Târgu Mureș, Alba Iulia, Bacău și Suceava. Accesul către aceste destinații se face în 
mare parte pe rute indirecte, simple și doar parțial electrificate.  

Din analiza origine-destinație reiese clar inferioritatea rețelei de transport feroviar, atât în amplasament 
cât și în lipsa de electrificare și dublare a liniilor. Cele mai joase valori pentru viteza medie de deplasare de 
la varianta auto coincid cu cele mai ridicate valori pentru transportul feroviar. Ca amplasament, cea mai 
mare problemă este faptul ca trenurile de la Sibiu trec prin București ca sa ajungă la Iași, străbătând o 
distanță de 1,6 ori mai lungă decât cea pe cale rutieră. Conexiunea cu Târgu Mureș pe cale ferată este de 
1,4 ori mai lungă decât varianta auto, lucru valabil și la Sibiu - Bacău și la Sibiu - Suceava. Printre cele mai 
scăzute valori pentru viteza medie de deplasare se înregistrează între Sibiu și Alba Iulia, dar și de la Sibiu la 
Pitești. În ambele cazuri trenurile călătoresc pe cale simplă neelectrificată.  

TABEL 58 - ORIGINE-DESTINATIE COMPARATIV RUTIER CU FEROVIAR 

MUNICIPII 
DISTANȚĂ 

AUTO (KM) 
TIMP AUTO 

(ORE) 
VITEZĂ 

MEDIE AUTO 

DISTANȚĂ 
FEROVIAR 

(KM) 

TIMP 
FEROVIAR 

(ORE) 

VITEZĂ 
MEDIE 

FEROVIAR 

Brașov 143 2,38 60 149 2,63 57 

Târgu Mureș 115 2.22 52 204 4,93 41 

Alba Iulia 76 0,88 87 92 2,55 36 
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MUNICIPII 
DISTANȚĂ 

AUTO (KM) 
TIMP AUTO 

(ORE) 
VITEZĂ 

MEDIE AUTO 

DISTANȚĂ 
FEROVIAR 

(KM) 

TIMP 
FEROVIAR 

(ORE) 

VITEZĂ 
MEDIE 

FEROVIAR 

Arad 303 3.10 98 284 6,13 46 

Timișoara 270 3.03 89 307 6,68 46 

Pitești 161 2.90 56 284 6,62 43 

București 276 4.50 61  315 5,25 60 

Craiova 220 3.90 56 230 5,07 45 

Bacău 323 5,33 61 461 10,92 42 

Suceava  387 6.82 57 535 12.50 43 

Iași 413 6,93 60 721 12,80 56 

Sursa: Prelucrare proprie, Google Maps și pagina web CFR Calatori 

 

8.1.5. LEGĂTURI PE CALE AERIANĂ 

Localizat la doar 3 km de centrul Sibiului, aeroportul are o suprafață de 300 ha, un terminal de pasageri de 
6200 mp, o pistă de decolare de 2630 m lungime și 45 m lățime și o capacitate funcțională de o aeronavă 
la fiecare 3 minute. Aeroportul Sibiu oferă zboruri directe frecvente către Londra (zilnic), Stuttgart, 
Dortmund, Nürnberg (zilnic), Karlsruhe, Frankfurt, Viena, Memmingen, Bologna sau Madrid. Specificul 
etnic al Sibiului și al teritoriului învecinat face ca majoritatea curselor să vizeze orașe din Germania. Între 
2015 și 2019, numărul total de pasageri deserviți a crescut în fiecare an, de la 312.193 în 2015 la 743.872 
în 2019. În 2020, sub influența pandemiei de COVID-19, numărul total de pasageri a fost de 227.838 
pasageri, cu 69.37% mai puțini decât în anul precedent, iar numărul de curse a scăzut de la 8.514 la 3434 
227. 

  

 

227 Cf. https://www.sibiuairport.ro/ - Statistici trafic aerian 
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8.2. CONFIGURAȚIA SPAȚIALĂ 

Municipiul Sibiu urmează tendința celorlalți poli de creștere și dezvoltare din România, și anume un proces 
de creștere rapidă a populației în localitățile periurbane pe baza unui proces de expansiune preponderent 
necontrolat. În intervalul 2010-2021 populația Sibiului a scăzut cu 2.3% pe când populația în majoritatea 
localităților din periruban a crescut cu peste 7% în același interval (cu excepția Ocna Sibiului, Rășinari și 
Poplaca).  

FIGURA 164 ZONELE DE EXPANSIUNE ÎN RELAȚIE CU ZONELE CONGESTIONATE 

 

 

 

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

377 
 

Cea mai mare creștere a populației s-a înregistrat în comuna Șelimbăr (88%) dar și în Cisnădie (cartierul 
Arhitecților). Această dezvoltare rapidă a localităților perirubane pune presiune pe principalele artere 
penetrante generând congestie pe următoarele zone: 

• DN1 între sensul giratoriu din Șelimbăr (intersecția DN1 cu DN7) până la intrarea în oraș. Acest 
segment colectează o dată traficul greu de pe DN1 / DN7 și traficul de navetă din Tălmaciu și 
Șelimbăr 228; 

• Str. Sibiului (Cisnădie) - Str. Grigore Ionescu până inclusiv pe Calea Cisnădiei. Această înșiruire de 
artere preia traficul de navetă din Cisnădie - cartierul Arhitecților (cartier de blocuri dezvoltat în 
ultimii 5 ani) și se încarcă pe parcurs cu cei din cartierul Hipodrom III (zona cu cea mai mare 
densitate a populației din Sibiu); 

• Șoseaua Alba Iulia preia traficul spre / dinspre zona industrială și noile dezvoltări rezidențiale din 
proximitatea acesteia; 

• Calea Șurii Mari preia traficul de navetă din comuna Șura Mică (aflată în curs de dezvoltare rapidă) 
și integrează apoi traficul din cartierul Terezian. 

Practic, zonele cu o expansiune rapidă în ultimii ani (preponderent pe locuințe) sunt localizate fix în lungul 
arterelor care deservesc locuințele colective punând astfel presiune exact pe arterele cele mai solicitate. 

Marii generatori de trafic (concentrări de locuri de muncă, ample centre comerciale) și zonele majore de 
agrement sunt dispuse la marginea Sibiului în lungul principalelor artere de trafic: 

• DN1 (est) – Sibiu Shopping City; 

• DN1 (vest) – Zona Industrială Vest / Aeroportul Internațional Sibiu; 

• Calea Șurii Mici – zonă industrială; 

• DN14 – Zona Industrială Viile Mici / Hornbach; 

• DJ106 – Zona Industrială Est; 

• DJ106A – Zona de agrement Dumbrava / Parcul Natural Dumbrăvița Sibiului – Rășinari – Păltiniș; 

• DJ106R – Poligonul Militar / viitorul cartier NATO. 

Această configurație spațială a marilor generatori de trafic face ca nu doar arterele penetrante să fie foarte 
încărcate, ci și legăturile inelare 229 întrucât acestea asigură conexiunea cartierelor rezidențiale cu diversele 
zone de interes. Această structură inelară trebuie completată, mai ales în zona noilor dezvoltări rezidențiale 
din sud (Cisnădie - Arhitecților, Tilișca sau Turnișor) astfel încât acestea să nu fie dependente de arterele 
penetrante pentru a accesa alte zone din oraș. 

În interiorul orașului, principalele nuclee care atrag trafic sunt desigur centrul istoric (incl. Instituțiile de la 
marginea acestuia: ULBS, Spitalul Județean, Piața Cibin etc.), zona Gării (incl. Mall Promenada) și zona 
Stadionului Municipal 230. În fapt toate aceste zone sunt localizate în jurul centrului istoric care atrage astfel 
nu doar navetiști și utilizatori ai diverselor servicii furnizate (învățământ, cultură, sănătate etc.) ci și turiști. 
Mai mult decât atât, concentrarea unităților de învățământ performante în zona centrală și numărul redus 
de facilități oferite în cartiere rezidențiale precum: Turnișor, Lazaret sau Valea Aurie generează fluxuri 

 

228 Deja în 2011 (cf. RPL) peste 40% din locuitorii comunei Șelimbăr aveau locul de muncă în Sibiu 
229 Străzile Maramureșului, Cristian, Avrig, Rahovei, Semaforului, Nicolae Iorga sau Moldoveanu 
230 De la care pornește principalul culoar de agrement Parcul Sub Arini – Dumbrava Sibiului – Păltiniș 
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suplimentare către centru, reprezentate de părinți care își duc copii la școală cu autoturismul personal. În 
cartierul Arhitecților (Cisnădie) sau în zonele noi dezvoltate din Șelimbăr nu există încă unități publice de 
învățământ. Toate aceste suprapuneri de fluxuri suprasolicită infrastructura de transport și rețeaua de 
parcări disponibile. De aceea este o nevoie acută de dezvoltarea a dotărilor de proximitate mai ales în 
localitățile periurbane Cisnădie și Șelimbăr dar și de optimizarea unităților de învățământ din centrul 
Sibiului (programe decalate, proiecte pentru încurajarea utilizării transportului public de către elevi, 
walking bus, etc.). 

În intravilan, Sibiul este deservit de o rețea de drumuri radiale, și de un inel înconjurător centrat pe Piața 
Unirii. Drumurile radiale sunt reprezentate de E68 (Bulevardul General Vasile Milea, Strada Andrei Șaguna 
și Șoseaua Alba Iulia), Bulevardul Mihai Viteazul, Calea Dumbrăvii, Strada Constituției și Strada Bâlea. Inelul 
înconjurător este format din străzile Argeșului, Avrig, Cristian, Maramureșului, Cibinului, Constituției, 
Bâlea, Stefan cel Mare, Semaforului și Rahovei.  

Locurile de muncă sunt distribuite pe o axă care parcurge orașul de la vest la est și include Zona Industrială 
Vest, centrul orașului și Zona Industrială Est. De asemenea, o aglomerare de locuri de muncă se regăsește 
pe o axa nord-sud, în Zona Industrială Viile Sibiului și de-a lungul Căii Dumbrăvii, în partea nordică a 
cartierului Hipodrom II. Alte zone cu un număr ridicat de lucrători includ strada Semaforului și cartierul 
Terezian.  

În ceea ce privește învățământul, principale puncte de atracție se regăsesc în centru, (Universitatea Lucian 
Blaga Sibiu - ULBS) în zona Calea Dumbrăvii (Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice ULBS), 
zona Hipodrom III (Liceul Teoretic Constantin Noica, Colegiul National Pedagogic Andrei Șaguna), zona 
Corneliu Coposu (Facultatea de Medicina ULBS, Facultatea de Geografie a Turismului) și cartierul Terezian 
(Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum). Din perspectiva dotărilor de proximitate, activitățile 
se aglomerează în doar câteva zone, precum centrul istoric, Piața Unirii, dar și în zone periferice precum 
Șoseaua Alba Iulia și Strada Semaforului – Vasile Aaron.  

Sursele de origine principale ale călătoriilor către aceste destinații se regăsesc în cartiere rezidențiale 
precum Terezian, Țiglari, Lupeni, Lazaret, Trei Stejari, Ferneziu, Ștrand, Hipodrom III, Hipodrom I și Vasile 
Aaron, precum și în centrul orașului. 

Calea ferată alături de râurile prezintă o bariere de acces pentru cartierele Lazaret și Lupeni, dar și pentru 
Zona Industrială Est, comuna Șelimbăr și cartierele Țiglari și Ferneziu. Râul Cibin reprezintă, de asemenea, 
o barieră de accesibilitate pentru cartierele Terezian, Ferneziu și Turnișor, în sensul există puține treceri 
între aceste locații și porțiunea centrală a municipiului, iar acestea sunt, la rândul lor, congestionate. Râul 
Valea Săpunului îngreunează conexiunile între Șelimbări (zona de expansiune) și zonele de interes din Sibiu. 
Luând în considerare problemele de conectivitate de generate de aceste bariere naturale și antropice, este 
nevoie de investiții suplimentare în conturarea unor pasaje, poduri rutiere sau pasarele (ex. str. Țiglarilor / 
Câmpului, Calea Turnișorului sau între cartierul Lazaret și Trei Stejari231) . Importanța acestor treceri este 
cu atât mai mare dacă se are în vedere dezvoltarea unor servicii de tip tren metropolitan care ar implica o 
creștere a frecvenței și blocaje suplimentare la trecerile la sol peste calea ferată. 

 

 

231 1.5km distanță între cele două treceri peste calea ferată. 
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8.3. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT RUTIER 

8.3.1. REȚEAUA DE CIRCULAȚII RUTIERE  

Indicele de motorizare pentru anul 2021 a ajuns la 500 de autoturisme (persoane fizice și juridice) la 1000 
de locuitori (creștere de 20% în ultimii 6 ani)232, ceea ce reprezintă deja o valoare problematică. De la acest 
nivel presiunea pe infrastructura de transport și sistemul de parcări (mai ales cele rezidențiale) este deja 
una foarte mare motiv pentru care trebuie urgentate măsurile de (mai întâi) descurajare a utilizării excesive 
a autoturismului personale și apoi măsurile de descurajare a proprietății unui autoturism personal. 
Pandemia de COVID-19 alături de creșterea rapidă a indicelui de motorizare reprezintă principalele motive 
pentru care în cadrul repartiției modale a deplasărilor, peste 64% se realizează cu autoturismul personal, 
față de 39.99% în 2015233. 

În ultimii ani Primăria Municipiului Sibiu a investit constat în optimizarea circulațiilor prin modernizări de 
străzi (asfaltare, marcaje etc.) și reconfigurări, preponderent amenajare sensuri unice sau îngustări ale 
benzilor auto pentru a marca benzi/culoare pentru biciclete.  

FIGURA 165 - PONDEREA STRĂZILOR NEMODERNIZATE (KM) DIN TOTAL, 2015 (INTERIOR) VS. 2020 
(EXTERIOR) 

 

Sursa: Prelucrare proprie după date din Baza de date INS Tempo (GOS105A / GOS104A) 

În urma procesului de modernizare a infrastructurii rutiere, la nivelul anului 2020 doar 6% din lungimea 
totală a străzilor nu erau modernizate, față de 10% în 2015. Principalele zone cu probleme în ceea ce 
privește calitatea infrastructurii rutiere se regăsesc la periferie, în cartierele aflate în curs de dezvoltare 
(ex. Veterani sau Țiglari). 

 

232 PMUD 2021-2027 P.81 
233 PMUD P.84 
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Problemele de congestie care afectează circulația din municipiul Sibiu provin însă dintr-un mix format din 
configurația spațială (localizare generatori de trafic), o conectivitate redusă în anumite zone, capacitatea 
limitată infrastructurii (vezi subcapitolul „Configurația spațială”) de transport și desigur o cerere mult prea 
mare de transport cu autoturismul personal generată în mare măsură de atractivitatea scăzută a celorlalte 
moduri de deplasare. 

Bulevardul Corneliu Coposu, care are 2 benzi pe sens, delimitează centrul istoric la porțiunea de sud-est și 
este principala axă pentru traficul din zona centrală orașului. În Piața Unirii, Bulevardul Corneliu Coposu se 
intersectează cu E68 (Bulevardul General Vasile Milea, Strada Andrei Șaguna și Șoseaua Alba Iulia), care 
preiau traficul rutier înspre est și vest, către și dinspre zonele industriale sau comerciale suburbane.  

La capătul dinspre nord-est al Bulevardului Corneliu Coposu, Strada Constituției și Strada Bâlea preiau 
traficul înspre nord și sud, făcând legătura cu DN14 (Strada Lunga – Strada Șurii Mari, respectiv cu Strada 
Ștefan cel Mare. Ambele străzi se conectează cu centura Sibiului, la nord și la sud. 

Centura Sibiului leagă Zona Industrială Est, Zona Industrială Gușterița, Zona Industrială Viile Sibiului și Zona 
Industrială Vest (via DN 7H) și oferă o variantă ocolitoare pentru traficul greu care tranzitează orașul. 

Sensul giratoriu Piața Unirii reprezintă un punct de congestie majoră pentru traficul care tranzitează orașul, 
fiind în același timp punctul central al rețelei rutiere a orașului. Acesta adună traficul care circulă pe 
Bulevardul Victoriei, Calea Dumbrăvii, Strada Constantin Noica și Bulevardul Corneliu Coposu.  

Cele mai congestionate artere sunt Șoseaua Alba Iulia, Bulevardul General Vasile Milea, Calea Șurii Mari și 
Strada Ștefan cel Mare. 

Zona aeroportului și Zona Industrială Vest sunt dezvoltate pe o trama stradala suburbană, cu parcări 
generoase și puține căi de acces alternative pentru traficul local. De aceea, se formează congestie majoră 
pe Șoseaua Alba Iulia, între Strada Cimitirului și podul peste Cibin. Deși Șoseaua Alba Iulia are 2 benzi pe 
sens, ea este folosită la capacitate maximă , astfel că din cauza traficului intens, apar congestii în zona de 
intrare înspre oraș. 

Deși Bulevardul General Vasile Milea are 2 benzi pe sens, această stradă este utilizată de un număr mare 
de autoturisme care provin din zona centrului comercial Shopping City Sibiu, iar trama stradală nu oferă 
alte căi de acces în această zonă. Fondul construit are un aspect tipic suburban care încurajează utilizarea 
autoturismului privat pentru deplasare. 

Pe traseul Gara – Viile Sibiului, se remarcă ambuteiaje majore pe Calea Surii Mari (DN14 - drum național 
cu 1 banda pe sens), între Halta Sibiului și Centura Sibiu. Strada Ștefan cel Mare, la joncțiunea cu Strada 
Henri Coandă, la trecerea peste calea ferată, are 1 bandă pe sens, astfel că în această zonă se concentrează 
tot traficul din zona industrială. 

Zone de congestie auto se mai creează și acolo unde artere de mare capacitate se intersectează într-un 
spațiu subdimensionat și acolo unde există multe sensuri giratorii în proximitate unul față de celălalt, cum 
ar fi cele două sensuri giratorii din Piața Unirii. Exemple de artere congestionate includ Bulevardul Corneliu 
Coposu, Calea Dumbrăvii, Bulevardul Mihai Viteazul, Strada Andrei Șaguna, Strada Emil Cioran și Piața 
Unirii.  

Traseul dintre Valea Aurie și Gară se face în mare parte pe Bulevardul Victoriei, cu 2 benzi la dus și 1 banda 
la întors, care devine sens unic în zona Străzii Rennes. Probleme de congestie apar la intersecția cu Strada 
Andrei Șaguna, care, cu 2 benzi pe sens, creează un ambuteiaj în sensul giratoriu Piața Unirii. 

Calea Dumbrăvii este caracterizată de 1 bandă pe sens și piste de biciclete pe marginea carosabilului. Se 
remarcă, de asemenea, ambuteiaje majore pe Calea Dumbrăvii în sensul giratoriu cu Strada Constantin 
Noica și sensul giratoriu Piața Unirii. Totodată, se formează zonă de congestie pe Corneliu Coposu la sensul 
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giratoriu cu Strada Constituției și pe Corneliu Coposu până la Strada Socului. Traficul de pe Bulevardul Mihai 
Viteazul, cu 3 sensuri giratorii între Piața Rahovei și Piața Aurel Vlaicu, este caracterizat de congestie 
majoră, situație care continuă pe Calea Dumbrăvii până la Piața Unirii. Bulevardul Mihai Viteazul este 
principala arteră de acces către zona centrală pentru cartierele de blocuri Hipodrom I și III. 

TABEL 59 – MATRICE ORIGINE - DESTINAȚIE 

ORIGINE DESTINAȚIE 
TIMP BUS 

(MIN) 
TIMP AUTO 

(MIN) 
DISTANȚĂ 

AUTO (KM) 
VITEZĂ MEDIE 

AUTO (KM/ORĂ) 

Aeroport / Zona 
Industrială Vest 

Gara Sibiu 
36 25 8 19 

Aeroport / Zona 
Industrială Vest 

Piața Unirii 
23 16 6 23 

Shopping City Gara Sibiu 18 13 3.9 18 

Shopping City Piața Unirii 23 12 3.3 17 

Valea Aurie Gara Sibiu 17 12 4.6 23 

Valea Aurie Piața Unirii 12 8 3.4 26 

Parcul Natural 
Dumbrava 

Gara Sibiu 
20 14 6.9 29 

Parcul Natural 
Dumbrava 

Piața Unirii 
18 13 6.3 29 

Viile Sibiului Gara Sibiu 36 13 6.3 29 

Viile Sibiului Piața Unirii 30 16 7 26 

Zona Industrială Est Gara Sibiu 22 9 4.1 27 

Zona Industrială Est Piața Unirii 20 10 4.4 27 

Sursa: Prelucrare proprie, Google Maps 

Din analiza origine-destinație reiese ca traseele Aeroport – Gara Sibiu și Shopping City – Gara Sibiu / Piața 
Unirii sunt cele mai anevoioase rute din municipiu. De asemenea, este evidențiat faptul ca rutele de 
autobuz nu pot sa intre în competiția cu automobilul personal. Deși acesta are o viteza medie destul de 
scăzută, totuși timpii de călătorie cu transportul public sunt de 1,4 – 2,7 ori mai mari decât valorile pentru 
auto. Aceste valori includ timpul pierdut așteptând în stație, timpul petrecut ca pieton până la cea mai 
apropiată stație, transferurile necesare pentru a ajunge la destinație și timpul pierdut în care autobuzul 
staționează în fiecare stație. Autobuzele, de asemenea, se blochează în zonele congestionate menționate 
mai sus. Acolo unde este posibil (drumuri cu 2 benzi pe sens – Șoseaua Alba Iulia, Bulevardul General Vasile 
Milea, Bulevardul Corneliu Coposu etc.), se sugerează crearea unor benzi speciale de sens prioritar pentru 
autobuze, biciclete și autoturisme cu mai mult de o persoană la bord. De pe aceste benzi se va da prioritate 
vehiculelor nemotorizate și celor cu un număr mare de pasageri. Aceste benzi vor încuraja fenomenul de 
car-pooling în detrimentul vehiculelor ce circulă cu o singură persoană la bord și vor oferi o soluție spre 
ameliorarea traficului în zonele congestionate. 
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8.3.2. MANAGEMENTUL PARCĂRII 

Parcarea în Sibiu este gestionată de Serviciul Public de Administrație a Domeniului Public și Privat 234. În 
anul 2021 municipiul Sibiu, prin SPADP gestionar  
27.113 locuri de parcare publice, din care 23.920 
fără plată și 3.391 cu plată 235.  

Politica tarifară 
Pentru parcările cu plată s-au stabilit 4 zone de 
tarifare: 

• Zona A: Centrul Istoric; 

• Zona B: timp limitat în apropierea 
anumitor centre de interes; 

• Zona C: parcări în alte zone citadine 
precum Calea Dumbrăvii și Bulevardul 
Mihai Viteazul; 

• Zona D: parcări cu plata de la periferia 
orașului.  

Tarifele pentru 1 ora de parcare pornesc de la 2 lei 
pe oră în zonele A și B și costă 1 leu pe ora sau 10 
lei pe zi în zonele C și D. În zona A, o zi de parcare 
costă 10 lei, iar o lună costă 15 lei pentru riverani și 
150 lei pentru restul utilizatorilor.  

Pe anumite segmente politica tarifară este destul 
de bine pusă la punct, evitând greșelile altor orașe 
din România. Există o tarifare diferențiată în funcție 
de specificul zonei iar parcarea rezidențială este 
configurată în jurul abonamentelor de riverani. A 
fost până acum evitată rezervarea locurilor de parcare publice în zonele de locuințe colective, o practică 
nocivă236 abordată cu precădere în orașele României237. Pe de altă parte, tarifele practicate sunt mult mai 
reduse în comparație cu alte orașe de profil similar. Orașe precum Oradea, Buzău, Baia Mare sau Târgu 
Mureș au trecut deja de pragul de 4lei / oră în zona centrală. Tariful pentru parcarea în zona centrală pe zi 
în zona centrală (Zona A) este aproape identic cu cel practicat de Cluj-Napoca sau București pe oră. O 
politică tarifară în care accesul către zona centrală238  nu este tarifat corespunzător nu face decât să 

 

234 http://spadpp.sibiu.ro/ 

235 Vegacom și Parking Data, 2021. Inventarul Parcărilor Publice din România, ediția a II-a, octombrie 2021 

 
236 Parcarea rezidențială rezervată 24/24 cultivă ideea eronată de drept fundamental la un loc de parcare 
și un spirit ridicat de proprietate față de acel spațiu. Mai mult de atât, înseamnă un loc de parcare blocat 
24/24 chiar dacă nu este utilizat. 
237 Orașe precum Buzău sau Bistrița au început deja să renunțe la rezervarea 24/24 iar altele încearcă deja 
același demers. 
238 Zonă cu accesibilitate maximă cu transportul public 

FIGURA 166 ZONELE TARIFARE PENTRU PARCARE 

Sursa hărții: 
https://spadp

p.sibiu.ro/ 
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încurajeze deplasările cu autoturismul personal către această destinație ceea ce rezultă în suprasolicitarea 
tramei stradale și congestie. 

Cerere și ofertă – zone cu deficit de locuri de parcare 
În ultimii ani Municipiul Sibiu a investit constant în creșterea numărului locurilor de parcare în zona 
rezidențială dar și la marginea zonei centrale.  

FIGURA 167 LOCALIZAREA PARCĂRILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie folosind datele din baza de date GIS a Primăriei Municipiului Sibiu 

În prezent în zona centrală se regăsesc aproximativ 3000 de locuri de parcare publice, valori similare cu 
orașe precum Brașov (aprox. 2800 locuri) dar mult mai mari în comparativ cu Cluj-Napoca (aprox. 1150 
locuri). Buna funcționare a zonei pietonale din centrul istoric este susținută de existența unei rețele de 
parcări de transfer (park & walk) de capacitate medie amplasate la principale puncte de intrare (piața Cibin, 
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Tribunal, Gară / Piața 1 Decembrie 1918, Cazarma 90 și Piața Teatrului. Această rețea de parcări permite 
parcarea la marginea centrului și continuarea deplasării pe jos. Două din aceste parking-uri (Piața 1 
Decembrie 1918 și Piața Cibin) sunt în curs de reconfigurare, transformarea în parcări multietajate 
subterane. Optimizarea parcării de la gară și transformarea Pieței 1 Decembrie 1918 într-un spațiu public 
atractiv este combinată cu reconfigurarea str. General Magheru într-un proiect de 3.4 mil € care prevede 
revitalizarea zonei Gării CFR și conturarea unui culoar pietonal care să asigure legătura cu centrul istoric. 
Extinderea parcărilor de transfer va trebui combinată cu reducerea treptată a parcărilor la stradă pentru a 
face mai mult loc pietonilor și bicicliștilor. Deși la prima vedere se pare că presiunea pe parcările din centru 
este foarte mare, parcările puțin mai îndepărtate cum ar fi „Parking Teatru” dispun mai mereu de locuri 
libere deoarece cetățenii preferă mereu să parcheze cât mai aproape de centrul istoric. Așadar, investițiile 
planificate pentru centrul istoric, combinate cu revizuirea politicii tarifare vor contribui semnificativ la 
ameliorarea presiunii asupra zonei centrale.  

Zonele cu probleme acute în ceea ce privește deficitul de parcări sunt în continuare cartierele de locuințe 
colective care au fost proiectate inițial pentru un indice de motorizare mult mai redus. Pentru a face loc 
pentru mai multe locuri de parcare rezidențiale ca urmare a creștere rapide a indicelui de motorizare au 
fost adesea reconfigurate circulațiile locale (transformare în sensuri unice) sau a fost redusă suprafața 
dedicată spațiilor de tip condominium. 

FIGURA 168 EXEMPLU DE RECONFIGURAREA UNEI INCINTE DE LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU A FACE LOC 
PENTRU MAI MULTE PARCĂRI REZIDENȚIALE 

 

Sursa: Prelucrarea consultantului după imagini extrase din Google Earth 

Deși în ultimii ani numărul parcărilor rezidențiale a crescut, 67% din cetățenii care au răspuns la 
chestionarul PMUD 2021-2027 au menționat că nu sunt suficiente locuri de parcare rezidențiale. Conform 
analizei de deficit de locuri de parcare realizate în cadrul PMUD 2021-2027 (nr. Autoturisme înregistrate 
vs. nr locuri de parcare) principalele zone cu probleme sunt în cartierele Hipodrom I-IV, Vasile Aron și 
Ștrand. Pentru a ameliora aceste probleme dar și în vederea recuperării spațiului public Primăria 
Municipiului Sibiu a început să investească în construcția de parcări rezidențiale multietajate.  Un prim 
astfel de parking cu 320 de locuri a fost inaugurat la începutul anului 2022 în cartierul Hipodrom 1 în zona 
străzilor Nicolae Iorga și Oștirii.  

Configurația morfologică a Sibiului face ca acesta să dispună de zone extinse de locuințe individuale, un 
aspect bun pentru diversitatea tipologiilor de locuire însă în prezent o problemă pentru sistemul de 
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parcare. Deși o parte considerabilă din locuințele individuale dispun de spațiu pe parcelă, cetățenii preferă 
să se folosească de parcările la stradă sau de trotuar pentru a-și depozita autoturismele personale. Această 
tendință este vizibilă pe majoritatea străzilor secundare din cartierele de locuințe individuale, mai ales 
Terezian, Trei Stejari sau Dumbrăvii. 

FIGURA 169 EXEMPLE DE AUTOTURISME PARCATE ALEATORIU PE BANDA 1 ÎN ZONE DE LOCUINȚE 
INDIVIDUALE (STÂNGA – STR. GUTUILOR, DREAPTA - STR. DEMOCRAȚIEI) 

  

Sursa: stânga – arhiva consultantului, dreapta – Google Streetview 

Pentru a putea preveni ocuparea trotuarelor de autoturisme parcate neregulamentar în aceste zone este 
nevoie de o reconfigurarea a străzilor: introducere de sensuri unice, amenajare parcări la stradă (după caz) 
și măsuri de calmare a traficului (șicane, întreruperea continuității, treceri pentru pietoni denivelate sau 
limitatoare de viteză) alături de tarifarea parcării la stradă239.   

Pe lângă problema deficitului de locuri de parcare, Sibiul, la fel ca alte orașe ale României se confruntă și 
cu probleme de siguranță a traficului generate de modul de amenajare a parcării la stradă. Există în 
continuare artere principale cu parcări în spic / oblice cum ar fi Bd. Mihai Viteazul sau Calea Dumbrăvii. 
Această tipologie de parcare nu se amenajează pe artere principale ci doar pe străzi colectoare sau locale 
unde volumele de trafic și viteza de circulație sunt reduse. În prezent, faptul că șoferii nu au vizibilitate 
suficientă la părăsirea parcării în spic / oblice, reprezintă un pericol pentru traficul general, mai ales pentru 
bicicliști a căror piste trec prin spatele parcării. 

 

239 Veniturile din parcarea la stradă se pot apoi reinvesti în revitalizarea spațiului public în cartier. 
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Nivel de digitalizare 
Nivelul de digitalizare al serviciului de parcare este unul destul de ridicat iar 
platforma cu informații despre mobilitate: parcări, zona pietonală și facilități 
pentru biciclete este foarte ordonată fiind totodată cea mai rafinată dintre 
orașele României. Municipiul Sibiu este printre încă puținele orașe care și-au 
dezvoltat propria aplicație de parcare „Sibiu Parking” care include 
următoarele caracteristici: 

• Plata parcării (SMS, card sau credit preplătit) 

• afișarea numărului de locuri în parcările prevăzute cu sistem de 
bariere 

• afișarea unei hărți interactive cu toate locațiile parcărilor cu plată din 
oraș 

• ghidarea utilizatorilor către parcarea selectată 

• posibilitatea de a seta locația unde a fost parcat autovehiculul, ca 
ulterior utilizatorul să poată identifica locația și să se îndrepte spre 
aceasta utilizând sistemul de navigare. 

• notificarea înainte de expirarea tarifului de parcare sau a 
abonamentului de parcare, prin mijloace alese de fiecare utilizator în 
parte  

• încărcarea creditului preplătit direct de utilizator în aplicație prin 
transfer bancar 

• situația parcărilor închise temporar datorită desfășurărilor unor evenimente publice sau lucrări 

Aplicația de parcare este completată de o rețea de peste 60 de parcometre (plată prin monede, bancnote, 
card bancar și telefon (NFC) și o serie de puncte comerciale care distribuie tichete de parcare. Astfel, un 
utilizator are la dispoziție următoarele modalități de plată: 

• prin aplicația Parcare Sibiu care oferă 3 modalități: sms, card bancar, credit preplătit,  

• SMS direct de pe dispozitive mobile fără a instala aplicații,  

• la automate de parcare, prin toate modalitățile: cash monede și bancnote, cardul contactless și cu 
telefonul mobil prin NFC,  

• achiziționare tichete de la comercianți autorizați. 

Abonamentele se pot obține prin accesarea aplicației Sibiu Parking sau prin accesarea platformei E-
administrație disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu și a Serviciului de Administrare a 
Domeniului Public și Privat Sibiu.   

Municipiul Sibiu este și printre foarte puținele orașe din România care deține o bază de date GIS 

FACILITĂȚI PENTRU VEHICULE ELECTRICE 

Pe raza Sibiului240 sunt localizate 20 de stații de încărcare vehicule electrice (cu locuri de parcare aferente) 
raportate la 75 de autovehicule acționate electric înregistrate în anul 2021. Majoritatea stațiilor de 
încărcare sunt amplasate pe terenul centrelor comerciale (Lidl, Kaufland, Penny, Shopping City etc.), iar 5 
din acestea (cu 10 locuri) sunt amenajate de Primăria Municipiului Sibiu. Amplasarea stațiilor de încărcare 
pentru vehicule electrice urmează preponderent traseele utilizate de traficul de tranzit, zona centrală și 

 

240 Inclusiv în UAT Șelimbăr. 

FIGURA 170 APLICAȚIA 
"SIBIU PARKING" 
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centrele secundare ale orașului. Parcarea rezidențială multietajată din cartierul Hipodrom include prima 
stație de încărcare pentru vehicule electrice într-o zonă de locuințe colective. Cu excepția acestui caz, 
cetățenii din cartierele de locuințe colective nu dispun de facilități adecvate pentru a-și putea încărca 
autovehiculele electrice, motiv pentru care se păstrează încă o reticență în ceea ce privește achiziția de 
autovehicule electrice în aceste zone. Costul de încărcare propuse pentru stațiile administrate de SPADP 
este de 2 lei / kwh, un tarif încă  puțin mai mare decât cel practicat de majoritatea operatorilor privați241.  

  

 

241 Cf. proiect de hotărâre supus dezbaterii publice privind reglementarea utilizării stațiilor de încărcare 
vehicule electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu și aprobarea tarifelor – disponibil 
online la: https://bit.ly/38j7LxJ 
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8.4. TRANSPORT PUBLIC 

8.4.1. TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN/METROPOLITAN 

Transportul public județean prin curse regulate este gestionat de operatori privați sub egida Consiliului 
Județean Sibiu. În total sunt 28 de linii care leagă Sibiul cu curse zilnice de localitățile învecinate, dintre care 
cele mai bine deservite sunt Cristian (10 curse), Gura Râului (11 curse), Poplaca (13 curse), Rășinari (27 
curse), Hamba (12 curse), Mârșa (15 curse) și Cisnădioara (15 curse). Aceste curse deservesc un bazin de 
populație de navetiști care lucrează între orele 9 și 17, dar și în 3 schimburi: 7-15 / 15-23 / 23-7. Chiar și 
cele mai bine deservite trasee ar putea beneficia de ajustări ale programului de circulație pentru a se potrivi 
mai bine cu orarele de munca. Se sugerează un interval de 30 de minute înainte și după începerea și 
terminarea turei de muncă, pentru a oferi o deservire optimă a populației de navetiști. 

TABEL 60 - PROGRAMUL DE CIRCULAȚIE PE RUTE JUDEȚENE DE AUTOBUZ 

ORIGINE 
DESTINAȚIE 

INTERMEDIARĂ 
DESTINAȚIE 

NUMĂR 
CURSE 

SOSEȘTE 
IN SIBIU 

PLEACĂ 
DIN 

SIBIU 
COMENTARII 

Sibiu  Cristian 10 6:55 

7:25 

7:55 

8:55 

14:45 

17:55 

7:00 

8:00 

15:10 

17:00 

Deservește parțial orarul de 
munca în 3 schimburi. Nu are 
cursa de noapte.  Orarul nu se 
potrivește la plecare pt. cei 
care lucrează 9 - 17. 

Sibiu Orlat Gura Râului 11 6:40 

8:40 

14:40 

21:40 

7:00 

16:00 

18:00 

23:00 

Sosirile se potrivesc cu orarul 
de lucru în 3 schimburi, dar și 
pentru 9-17. Plecările necesită 
sa fie ajustate. 

Sibiu  Poplaca 13 6:25 

6:55 

8:35 

14:25 

21:25 

7:30 

15:30 

17:00 

18:30 

23:00 

Deservește parțial orarul de 
munca în 3 schimburi. Orarul 
se potrivește parțial pt. cei 
care lucrează 9 - 17. Plecarea 
la ora 23 trebuie decalata cu 
30 minute. 

Sibiu  Rășinari 27 6:15 

6:45 

8:15 

8:45 

14:15 

14:45 

22:15 

7:15 

7:45 

15:15 

15:45 

17:15 

23:15 

 

Orarul se potrivește pt. cei 
care lucrează în 3 schimburi, 
dar și pentru 9-17. Pt. tura de 
seara, dar și pentru ora 17, 
plecarea ar putea fi ajustată sa 
ofere mai mult timp de 
deplasare între servici și 
autogară.  

Sibiu Șura Mare Hamba 12 6:20 

8:20 

14:30 

7:30 

15:40 

17:40 

Deservește orarul de munca 9-
17, iar cel în 3 schimburi doar 
parțial. Nu are curse de 
noapte.  
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ORIGINE 
DESTINAȚIE 

INTERMEDIARĂ 
DESTINAȚIE 

NUMĂR 
CURSE 

SOSEȘTE 
IN SIBIU 

PLEACĂ 
DIN 

SIBIU 
COMENTARII 

Sibiu Avrig Mârșa 15 6:25 

8:25 

14:25 

21:50 

7:35 

15:35 

17:35 

23:00 

Sosește și pleacă prea 
devreme pentru schimbul de 
noapte pt. 3 ture. Deservește 
orarul 9-17. 

Sibiu Șelimbăr Cisnădioara 15 6:25 

6:55 

8:15 

14:15 

22:40 

8:00 

15:30 

17:30 

21:30 

Poate fi ajustat orarul pt. tura 
de dimineață, și pentru sosirea 
pentru tura de zi și cea de 
noapte, dar si pentru ora 9.  

Sursa: Prelucrare proprie după Programul de Transport Public Județean prin Curse Regulate  

Pe plan feroviar, Sibiul este localizat de-a lungul magistralei de cale ferată 200, care face legătura dintre 
Sebeș și Brașov. Aceasta este în mare parte simplă și neelectrificată, cu doar câteva tronsoane duble (Sebeș, 
Miercurea Sibiului, Săliște și Sibiu – Avrig). În Sibiu se despart și două ramuri, 201 spre sud și 208 spre nord, 
ambele simple și neelectrificate. La nivelul zonei metropolitane, cele 4 ramuri (200 Sud-Est, 200 Vest, 201 
și 208) deservesc un număr de stații si halte din diferite comune și sate din proximitatea Sibiului, astfel 
încât 86454 de persoane se află în raza de influență a acestor linii, la mai puțin de o ora de mers cu trenul. 
Un total de 25.792 de persoane se află la 15 minute de mers cu trenul, 44.293 la 30 și 60.345 la 45 de 
minute.  

FIGURA 171 - BAZINUL DE POPULAȚIE DESERVIT DE CĂILE FERATE 

 

Sursa: Procesare proprie a datelor oferite de operatorii de cale ferată  

La extrema cea mai îndepărtată de Sibiu (60+ minute) se află Valea Mărului (pe 201 S), Porumbacu (200 S-
E), Agârbiciu (208 N) și Apoldu de Sus (200 V). Deși există potențial mare pentru a oferi o soluție de 
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transport public pentru navetiști, orarele și frecvențele cu care circulă trenurile metropolitane nu sunt 
optime. Trenurile pleacă fie prea devreme, fie prea târziu pentru a deservi forța de muncă ce se deplasează 
către și dinspre Sibiu.  

Pe ruta Sibiu – Apoldu de Sus circulă doar 3 curse (dus/întors) pe zi. Trenurile sosesc în Sibiu la orele 5:47, 
9:03, 18:44 și 22:41, și pleacă din Sibiu la 7:29, 15:50 și 19:38. Acest orar este doar parțial potrivit cu 
programul de muncă al potențialilor călători. Aceeași situație se regăsește și la Valea Mărului (3 curse pe 
zi), la Porumbacu (6 curse pe zi) și pe traseul Agârbiciu – Sibiu (6 curse pe zi). Orarele pot fi ajustate în așa 
fel încât călătorii să ajungă în Sibiu cu 30 de minute înainte de începerea schimbului de muncă, iar trenurile 
să plece le 30 de minute după încheierea programului de lucru.
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FIGURA 172 - STAȚIILE SI HALTELE DESERVITE LA 1 ORA DE CĂLĂTORIE 
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Sursa: Prelucrare proprie 

TABEL 61 - PLECĂRI ȘI SOSIRI PE CALE FERATĂ DIN SUBURBAN  

ORIGINE DESTINAȚIE 
NUMĂR 
CURSE 

SOSEȘTE 
IN SIBIU 

PLEACĂ 
DIN 

SIBIU 
COMENTARII 

Sibiu Apoldu de 
Sus 

3 5:47 

9:03 

18:44 

22:41 

7:29 

15:50 

19:38 

Nu deservește bine orarul de munca 9-17, iar 
orarul în 3 schimburi doar parțial.  Sosește prea 
devreme pt. tura de dimineață, și nu are plecare 
pt. tura de noapte 

Sibiu Valea 
Mărului 

3 6:12 

12:22 

19:30 

2:55 

8:13 

16:05 

Nu se potrivește cu orarul de munca al 
potențialilor navetiști.  

Sibiu Porumbacu 6 5:39 

7:20 

9:53 

13:57 

18:36 

21:48 

7:27 

11:51 

14:20 

15:25 

19:39 

23:33 

Ajunge prea devreme pentru tura de dimineață, 
dar si pentru ora 9. Pleacă prea târziu pentru ora 
17. Ajunge prea devreme pentru tura de seară. 
Se potrivește doar parțial cu orarul de munca în 
3 schimburi.  

Sibiu Agârbiciu 6 5:50 

7:11 

9:26 

14:09 

18:06 

21:36 

7:25 

12:05 

15:57 

17:30 

19:35 

23:15 

Sosește pre devreme pentru tura de dimineață, 
tura de zi, tura de noapte, dar și pentru ora 9. 
Deservește parțial orarul 9-17. Plecările pot fi 
ajustate încât sa servească mai bine orarul în 3 
schimburi.  

Sursa: Procesare proprie după programul de călătorie oferit de CFR Calatori 

O altă problemă mare este reprezentată de faptul că liniile de tren sunt duble doar pe mici porțiuni și în 
totalitate neelectrificate, ceea ce face ca timpii de călătorie să fie foarte ridicați. De aceea, viteza 
comercială este extrem de scăzută, mai ales pe segmentele nedublate Valea Mărului – Podu Olt și Avrig – 
Porumbacu. Atâta timp cât viteza de circulație, respectiv frecvența și orarul trenurilor nu vor fi ajustate așa 
încât să se potrivească cu cerințele navetiștilor, potențialul unei soluții de transport public metropolitan în 
zona Sibiului va rămâne neexploatat.  

TABEL 62 - VITEZA COMERCIALĂ ÎNTRE SUBURBAN ȘI SIBIU 

LOCALITATE LINIE DISTANȚA TIMP VITEZA COMERCIALĂ 

Apoldu de Sus 200 V 43 km 1,02 ore 42 km/h 

Valea Mărului 201 S 31 km 1,07 ore 29 km/h 

Porumbacu 200 S-E 41 km 1,18 ore 35 km/h 

Agârbiciu 208 N 38 km 1,07 ore 36 km/h 
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Sursa: Procesare proprie după programul de călătorie oferit de CFR Calatori 

8.4.2. TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

În Sibiu, rețeaua de transport public este operată de societatea comerciala TURSIB, al cărui singur acționar 
este municipiul Sibiu. Societatea are la dispoziție 105 autobuze care parcurg în fiecare zi 17600 km și 
deservesc în jur de 119.000 de călători zilnic 242. Rețeaua constă în 23 de linii de autobuz, dintre care 3 
principale, 11 secundare, 8 profesionale și unul turistic. Flota gestionată de TURSIB cuprindea la începutul 
anului 2021, 105 autovehicule din care 38% cu o vechime de peste 15 ani. Abia la sfârșitul anului 2021 au 
fost puse în funcțiune cele 12 autobuze electrice de 6m care circulă în jurul centrului istoric (Linia Verde). 
Procesul de modernizare a flotei este completat cu 40 de autobuze CNG (11 autobuze de 18m și 29 de 
12m). Vechimea medie a flotei era de 8,6 ani în 2021 iar cu achizițiile recente aceasta ar ajunge la 
aproximativ 2,5 ani. În acest context, după achiziția autobuzelor pe CNG în flota TURSIB nu ar trebui să mai 
existe autobuze cu o vechime mai mare de 5 ani. Rămâne însă un necesar important de investiți în ceea ce 
privește suplimentarea flotei în vederea deservirii localităților periurbane (măcar Șelimbăr, Cisnădie și Șura 
Mare). 

FIGURA 173 PONDEREA FLOTEI CU O VECHIME DE PESTE 15 ANI DIN TOTAL (2020 INTERIOR / 2023 EXTERIOR) 

 

Sursa: Prelucrarea consultantului pe baza datelor furnizate de către TURSIB 

Sistemul de transport public local este configurat pe baza principalelor radiale care conectează zonele de 
locuințe colective de concentrările de locuri de muncă. Distribuția spațială a stațiilor asigură o bună 
deservire a zonelor de interes. Majoritatea acestora au acces la o stație de transport public la mai puțin de 
5 minute de mers pe jos. Doar centrul istoric se confrunta cu o oarecare dificultate de a accesa sistemul de 
transport public local, însă acestea au fost ameliorate prin proiectul Linia Verde (o nouă linie de transport 
public cu autobuze mici care înconjoară centrul istoric). Problemele de deservire sunt vizibile mai ales în 
raport cu localitățile periurbane, Șelimbăr, Cisnădie sau Șura Mare care au atras un număr foarte mare de 
noi locuitori care însă lucrează și folosesc dotările furnizate de Sibiu. Deși Șelimbăr și cartierul Arhitecților 
(Cisnădie) sunt cvasi lipite de Sibiu ele nu sunt deservite de sistemul de transport public local. Locuitorii 
acestor cartiere sunt nevoiți să folosească serviciile de transport public județean a căror calitatea 
(accesibilitate, frecvență, confort, cost etc.) este de mult ori mai precară decât cea a transportului public 
local. 

 

242 https://tursib.ro/page/despre-noi 

38%

62%

100%

Autobuze vechime  peste 15 ani

Autobuze vechime sub 15 ani
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FIGURA 174 - GRADUL DE DESERVIRE CU TRANSPORT PUBLIC A STRǍZILOR DIN SIBIU (FĂRĂ LINIA VERDE) 

 

Sursa: Prelucrare proprie după date furnizate de TURSIB 
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Liniile principale sunt deservite cu o frecvență de 10 minute, iar cele secundare cu o frecvență de 20 de 
minute la orele de vârf. Traseele profesionale deservesc în mare parte angajatorii majori din zonele 
industriale, iar linia turistică face legătura între Sibiu și Păltiniș. Municipiul Sibiu, alături de TURSIB se 
remarcă ca fiind printre puținele cazuri la nivel național unde există o corelare între transportul public local 
și marii angajatori. 

FIGURA 175 FRECVENȚA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN PE SEGMENTE DE LINIE 

 

Sursa: PMUD Sibiu 2021-2027 

Ca amplasament, gara este nodul principal al rețelei de transport public, 7 dintre liniile de autobuz oprind 
în stația din zonă. Gara este deservită de linia 2 (cu o frecvență de 5 – 20 de minute), linia 3 – Liniva Verde 
(cu o frecvență de 10-25 min), linia 5 (10 – 20 min), liniile 13, 15, 18, și 19 (20 – 30 min) și de linia turistică 
22 (3 curse pe zi, dimineața, la prânz și seara). Aceste linii fac legătura între gară și Valea Aurie, Parcul 
Natural Dumbrava Sibiului, Shopping City Sibiu, Zona Industrială Est, Zona Industrială Gușterița, și cartierele 
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rezidențiale Țiglari și Terezian, precum și zona suburbana Magnolia (Calea Șurii Mici) și zona turistică 
Păltiniș.  

Cel mai bine deservit segment din rețea este Bulevardul Corneliu Coposu. Acest bulevard flanchează 
marginea sud-estică a centrului vechi și este deservit de 9 linii de autobuz. Bulevardul General Vasile Milea 
și Strada Semaforului sunt și ele deservite de 4 și respectiv 5 linii de autobuz. În rest, liniile de autobuz 
ocolesc centrul istoric și se extind în zona periferică, conectând zonele industriale cu restul orașului. Dintre 
acestea, Zona Industrială Vest și Șoseaua Alba Iulia, cu 9 și respectiv 12 linii de autobuz, sunt bine deservite 
de rețeaua de transport public.  

Aeroportul Sibiu este deservit de 5 linii de autobuz, dintre care linia 11 circulă cu o frecvență medie de 10 
- 20 de minute la ora de vârf și conectează aeroportul de centrul istoric și cartierele Hipodrom I, II și III. În 
rest, liniile “profesionale” 112, 116, 117 și 118 circulă cu câte 6 -8 curse fiecare, dimineața, după-amiaza și 
seara. Aceste curse fac legătura între aeroport și Valea Aurie, Zona Industrială Est și Hornbach Centura 
Sibiu. Rutele „profesionale” sunt complementare la rețeaua principală și secundară, oferind curse 
dimineața, după-amiaza și seara și fiind menite să deservească populația lucrătoare din zonele industriale 
periferice. Zona Industriala Vest este deservită de ruta 11, dar și de cursele profesionale 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118 care fac legătura cu toate zonele periferice ale municipiului, inclusiv Valea Aurie, 
Hipodrom IV, Zona Industrială Est, Gușterița și Hornbach Centura Sibiului. Autobuzul 115 face legătura și 
cu gara. Cu 53 de curse pe zi, autobuzul 11 oferă o legătură optimă cu centrul municipiului și cartierele 
Hipodrom I și Hipodrom III. Oferind curse dimineața, după amiaza și seara, rutele profesionale se potrivesc 
cu orarul de muncă 9-17 dar și cu cel în 3 schimburi.  

Deși ar fi nevoie de o creștere a frecvenței în cartiere precum Trei Stejari sau în noile zone de expansiune 
această măsură trebuie susținută de o creștere a cererii prin densificare și ameliorarea calității 
infrastructurii rutiere. Pentru a putea subvenționa liniile de transport public care ar deservi noile dezvoltări 
se pot contura parteneriate cu dezvoltatorii în care acestea să contribuie la plata acestor servicii beneficiind 
apoi desigur de o valoare mai mare a imobilelor vândute. 

În ceea ce privește viteza comercială, conform măsurătorilor realizate în cadrul PMUD 2021-2027, aceasta 
de peste 20 km/h la majoritatea liniilor de transport public. Această valoare este una medie, chiar destul 
de bună în comparație cu alter orașe mari din România, însă încă sub dezideratul de 25 km/h. Pentru că 
orașul este încă mai puțin afectat de congestie (comparativ cu alte orașe mari din România) deplasarea cu 
autoturismul personal pe aproape orice legătură de tip origine – destinație este încă mult mai rapidă. 
Creșterea rapidă a indicelui de motorizare va contribui însă la creșterea congestiei, moment în care va fi 
esențial ca mijloacele de transport în comun să poată circula pe benzi dedicate (preferabil pe mijlocul 
arterei). 

Nivelul de digitalizare a serviciului de transport public este unul destul de ridicat. Există planificator de rute, 
datele sunt încărcate în Google Maps (format GTFS) iar noile autobuze vor fi echipate cu GPS ceea ce va 
permite monitorizarea lor în timp real. TURSIB oferă fie bilete clasice, fie abonamente electronice care 
constau într-un card reîncărcabil, care poate fi achitat atât la chioșcurile pentru bilete, cât și online. Stațiile 
de autobuz au început sa fie modernizate, prima astfel de stație “smart” fiind inaugurată în luna februarie, 
anul 2021. Aceasta expune programul de circulație, orele la care sunt programate următoarele curse, o 
hartă interactivă pentru planificarea călătoriei, informații despre liniile de autobuz care opresc în această 
stație și puncte de interes pentru turiști. Stația este dotată cu un sistem de camere video care 
supraveghează zona. Deși aceasta este o inițiativă promițătoare, stațiile de autobuz nu vor deveni cu 
adevărat “smart” decât atunci când vor afișa timpul de așteptare pentru următorul autobuz în timp real, 
un obiectiv ce este momentan în desfășurare. Nevoia de investiție în stațiile de transport public rămâne 
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valabilă în continuare, conform analizei realizate în cadrul PMUD 2021-2027, în anul 2021 peste 60% din 
stațiile de transport public erau clasificate cu un punctaj de sub 2 din 6 (maxim). 

8.4.3. INTERMODALITATE 

Gara CFR și Aeroportul sunt două noduri de transport intermodal bine deservite de rețeaua de transport 
public a Sibiului. Aceste doua noduri găzduiesc și autogări care fac legătura cu multiple destinații regionale, 
naționale și internaționale. Cu două autogări vis-a-vis una de cealaltă, Gara Sibiu și Autogara Transmixt, 
această zonă este principala poartă de acces a orașului pentru 434 de curse de autobuz pe zi. Cu 57 de 
curse zilnice, zona aeroportului (și extins, Zona Industrială Vest) este un nod de dimensiuni considerabile 
pentru accesul la oraș. Alte aglomerări de puncte de acces la oraș se regăsesc pe Șoseaua Alba Iulia la 
trecerea peste râul Cibin (principala fiind Autogara Turnișor Atlassib) unde se opresc și pleacă 114 curse 
zilnice, dar și pe Corneliu Coposu (66 curse pe zi) și în vecinătatea Shopping City Sibiu, care găzduiește 45 
de curse / zi. Și aceste autogări secundare sunt bine deservite de rețeaua de transport public locală.  

În afară de Autogara Turnișor Atlassib și Gara Sibiu / Autogara Transmixt, autogările constau în spații 
amenajate ad-hoc, cum ar fi parcările diferitelor benzinarii. În toate autogările lipsește spațiul public 
amenajat și spațiul pietonal, acestea fiind dominate în mare parte de parcări pentru autoturisme și 
autobuze. Cel mai vizibil punct de intrare, gara Sibiului, beneficiază de spații pietonale generoase dar 
acestea sunt lipsite de un design coerent, având în schimb un aspect mărginaș vis-a-vis de parcarea care 
domină zona gării. 
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FIGURA 176 - AUTOGĂRI: PORȚI DE INTRARE ÎN ORAȘ 
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Sursa: Prelucrare proprie 

8.5. SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT AL 
TRAFICULUI 

Sibiul are în operare un sistem de management al traficului care constă în două componente: sistem de 
management al transportului public și sistem de supraveghere video 243 .  

Sistemul de management al transportului public înregistrează pentru fiecare autobuz locația, viteza de 
deplasare și gradul de ocupare al acestuia. Aceste informații sunt utile pentru a înștiința potențialii călători 
de timpul de așteptare până la sosirea următorului vehicul. De asemenea, acest sistem poate influența 
decizia de a suplimenta o rută de-a lungul căreia se circulă la capacitate maximă. 

Sistemul de supraveghere video înregistrează numărul de înmatriculare al vehiculelor care tranzitează 
anumite intersecții și oferă informații utile referitoare la numărul de vehicule care intră în municipiu, durata 
de tranzitare și tipul de călătorie. 

Investiții actuale cu privire la sisteme inteligente de management ale traficului constau în 244: 

• Monitorizare a transportului public, managementul flotei de autobuze; 

• Sistem de cumpărat bilete on-line, aplicație mobilă pentru călătorii cu transportul public; 

• 30 de stații „smart” cu panouri de informare pentru călători; 

• Sistem de informații călători în autobuze și aplicație on-line; 

• Sistem CCTV de supraveghere video în toate autobuzele; 

• Wi-fi în autobuze și stații. 

Deși nu este în acest moment utilizat în acest scop, sistemul de supraveghere video poate fi folosit în 
conjuncție cu un sistem inteligent de administrare al semafoarelor pentru a fluidiza fluxul traficului auto. 
Acest sistem ar genera timpi sincronizați pentru semafoare, adaptați pentru condițiile de trafic, și ar fi util 
pentru segmentele de drum și intersecțiile cele mai aglomerate, care funcționează la capacitate maximă 
245. 

8.6. TRANSPORT NEMOTORIZAT 

Așa cum este cazul majorității orașelor din România, principalele zone de interes ale municipiului Sibiu se 
încadrează într-o suprafață de 5x5 km, pe un relief relativ plat, ceea ce face ca orașul să fie foarte ușor de 
parcurs pe bicicletă sau pe jos. Doar zonele industriale (Vest și Gușterița) sunt se află în afara acestui 
perimetru, ele sunt însă conectate la oraș pe baza serviciului de transport public. 

8.6.1. ZONE PIETONALE   

Sibiul este printre primele orașe din România care a lansat un proiect amplu de pietonalizare a centrului 
istoric. Zona pietonală este alcătuită din Piața Mica, Piața Mare și Strada Nicolae Bălcescu. În ultimii ani 
zona pietonală din centrul istoric s-a extins incluzând și Piața Huet și Piața Aurarilor iar ultimele parcări din 

 

243 PMUD P.141 
244 PMUD P.142 
245 PMUD P.142 
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Piața Mică au fost eliminate. Aceste intervenții recente au permis creșterea atractivității centrului istoric și 
redarea pietonilor a acestei zone cu un potențial arhitectural-cultural deosebit. 

FIGURA 177 ZONA PIETONALĂ DIN CENTRUL ISTORIC 

 

Sursa: https://spadpp.sibiu.ro (accesat 02.02.2022) 

Legătura între Gara Sibiu și centrul istoric este deja în curs de reconfigurare, punând accent pe extinderea 
și optimizarea spațiului dedicat pietonilor. Demersul de extindere și optimizare a spațiilor pietonale în 
centrul istoric trebuie continuat mizând optimizarea legăturilor cu obiectivele de interes din zona 
pericentrală: 

• Gara Sibiu (în lucru) 

• Tribunalul (contribuie și la restructurarea zonei fostelor Uzine Rieger) 

• Piața Cibin 

• Parcul Sub-Arini 

 Optimizarea acestor legături va permite conturarea unor centre secundare care să funcționeze ca porți de 
intrare în centrul istoric. O parte din aceste centre vor trebui gândite și ca parcări de transfer „park & walk” 
care să poată funcționa și ca parcări rezidențiale pentru locuitorii centrului istoric.  

Aparte de centrul istoric, este important ca dezvoltarea zonelor pietonale să vizeze și centrele secundare, 
mai ales în zonele de locuințe colective unde din ce în ce mai mult spațiu este ocupat de parcarea 
rezidențială. De aceea, ca parte a proiectelor de regenerare urbană este esențial ca împreună cu inserția 
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de parcări multietajate să se realizeze și investiții pentru extinderea circulațiilor pietonale. Revitalizarea și 
dezvoltarea centrelor secundare sub forma unor centre comunitare va avea și o contribuție importantă 
asupra traficului pentru că poate asigura reducerea cererii de transport către zona centrală. 

 

8.6.2. INFRASTRUCTURA PENTRU BICICLETE 

Cu 40 de kilometrii de străzi care cuprind piste pentru biciclete Sibiul se află în lista celor 10 orașe cu cea 
mai extinsă rețea de piste pentru biciclete din România. Rețeaua de trasee pentru biciclete este dezvoltată 
pe de-o parte radial (legături centru – pericentral) dar și inelar (legături între cartiere). În general, rețeaua 
acoperă bine suprafața municipiului, având un grad ridicat de densitate și conectivitate, atât în centru 
(Blvd. Victoriei – Andrei Șaguna – Dealului – Transilvaniei), cât și în zonele înconjurătoare, mai ales în 
porțiunea de sud, sud-vest și sud-est, unde pistele de bicicletă formează o rețea comprehensivă (Mihai 
Viteazu – Nicolae Iorga – Vasile Milea, Balea – Stefan cel Mara – Corneliu Coposu. Din actuala rețea lipsesc 
însă legături cu cartiere de locuințe colective precum Ștrand sau Hipodrom IV iar zona aflată la nordul 
centrului istoric nu este suficient irigată cu infrastructură pentru biciclete. Actuala rețea de trasee pentru 
biciclete este formată preponderent din magistrale (trasee dezvoltate în lungul principalelor artere de 
circulație), nu există încă formate legături locale, în interiorul cartierelor. Aceste legături nu trebuie să fie 
realizate sub forma de piste pentru biciclete, ci trebuie doar să reprezinte trasee pe care un biciclist le 
poate parcurge cu ușurință și în siguranță.  

Problemele cele mai grave în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete la nivelul Sibiului nu constau 
în rețeaua de trasee pentru biciclete ci în calitatea lor. Aproape toate traseele au fost amenajate prin 
îngustarea benzilor auto. Însă spațiul redistribuit fie nu a fost folosit eficient, fie nu a fost suficient pentru 
a permite o circulație sigură a bicicliștilor. Mai precis, majoritatea pistelor (cu excepția pistei din Parcul Sub 
Arini și parțial a pistei de pe str. Podului) sunt subdimensionate și nu dețin elemente de protecție. Ele sunt 
reprezentate doar printr-un marcaj portocaliu și au o lățime care variază între 0.7m și 1.2m. La o lățime de 
sub 1.2m nu este posibilă amplasarea de elemente de protecție iar depășirea între bicicliști se poate face 
doar prin părăsirea pistei și intrarea pe carosabil. Luând în considerare lățimea foarte redusă și în 
consecință imposibilitatea de a efectua depășirea în cadrul zone demarcate, majoritatea rețelei velo a 
municipiului Sibiu nu ar trebui să aibă statutul de pistă pentru biciclete. Conform Ghidului metodologic de 
reglementare a proiectării, execuției, utilizării și mentenanței lucrărilor de infrastructură pentru biciclete 
(aflat în dezbatere publică) acele segmente din rețeaua velo care ajung la o lățime de 1.5m se pot încadra 
în tipologia de „benzi pentru biciclete”. Pentru piste ar fi nevoie de o lățime de peste 2m. 

Pentru a putea asigura o evaluare cât mai obiectivă a calității infrastructurii existente pentru biciclete, a 
fost realizată o analiză de tip „nivel de serviciu” folosind un indice dezvoltat de consultant și aplicat deja 
pe mai multe orașe din România. Indicele „nivel de serviciu al pistelor pentru biciclete” este compus din 
mai mulți indicatori care evaluează cei 5 piloni privind calitatea infrastructurii velo din manualul CROW: 
Cohesion, Directness, Attractivity, Comfort și Safety. Din analiza nivelului de serviciu reiese că majoritatea 
pistelor pentru biciclete din municipiul Sibiu obțin valori de sub 50 dintr-un maxim de 100 de puncte ceea 
ce implică un necesar de reconfigurare. Există și câteva legături care au obținu sub 25 de puncte, în acest 
caz reconfigurarea este și mai importantă. 

Principalele deficiențe sunt vizibile la nivelul siguranței pentru că pistele actuale sunt prea înguste (adesea 
chiar sub 1m lățime) iar localizarea în vecinătatea directă a unor parcări longitudinale sau chiar în spic face 
ca bicicliștii să fie expuși frecvent la accidentare când șoferii deschid portiera sau părăsesc parcarea fără să 
se asigure. Mai multe de atât, pistele se termină în zona intersecțiilor ceea ce face foarte dificilă traversarea 
acestora de către bicicliști. Totuși traseele pentru biciclete din Sibiu obțin un scor mai bun pentru că sunt 
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interconectate și formează (chiar dacă încă parțial) o rețea și pentru că traversează zone cu o ambianță 
plăcută asigurând legături directe cu obiectivele de interes.  

FIGURA 178 NIVELUL DE SERVICIU AL PISTELOR PENTRU BICICLETE 
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Sursa: analiza consultantului 

 

 

Cel mai mare scor a fost înregistrat pe Aleea Călăreților – Aleea Mihai Eminescu (61). Aceasta constă într-
o pista bidirecțională, separată de trafic, care urmează traseul Pârâului Trinkbach, conectând strada Ludoș 
cu Parcul Sub Arinii. Strada Banatului (60 de puncte) ocupă următorul loc. Situată în zona centrală, aceasta 
e o stradă cu sens unic, delineată de arbori, și care separă pista de biciclete de parcarea longitudinală246.  

Cele mai scăzute scoruri se regăsesc în zonele Henri Coandă (24), Ștefan cel Mare (la est de calea ferată - 
28), Socului (28), Calea Șurii Mari (31) și Sos. Alba Iulia (33). Henri Coandă și Ștefan cel Mare sunt segmente 
de traseu periferice, pe o cale industrială de mare capacitate, care prezintă poluare fonică. Strada Socului 
constă într-un segment de pistă de bicicletă între Corneliu Coposu și Gară, dar aceasta este expusă la 
parcări în stil spic pe partea dreaptă. Calea Șurii Mari este un segment izolat, neintegrat în rețeaua Velo. 
Acesta este caracterizat de un fond construit industrial și de parcări în spic care creează conflicte între 
automobile și bicicliști. Mai mult, pe Șoseaua Alba Iulia (la capătul ei de est), bicicliștii se intersectează atât 
cu traseul de circulație al autobuzelor, cât și cu o pantă substanțială până la strada Andrei Șaguna.  

În următorii ani rețeaua de piste pentru biciclete va trebui extinsă acoperind mai ales zonele încă 
nedeservite sau legăturile lipsă din rețea (ex. Bd. Victoriei – Calea Poplăcii sau str. Zăvoi – str. G. Asachi – 
str. E.A. Bielz). Totodată va fi esențială reconfigurarea pistelor existente. Acest lucru se poate face prin 
reconfigurarea de parcări (parcare perpendiculară / în spic -> parcare longitudinală), eliminare de parcări 
la stradă (unde e posibil), inserare de sensuri unice sau îngustarea suplimentară a benzilor auto și cuplarea 
pistelor pentru biciclete pe o singură parte a străzii – piste bidirecționale de 2m+. 

În ceea ce privește dotările aferente mersului cu bicicleta, cf. PMUD 2021-2027 pe teritoriul municipiului 
Sibiu ar exista aproximativ 110 parcări pentru biciclete concentrate preponderent în zona centrală și în 
vecinătatea obiectivelor de interes. La acestea se mai adaugă rastele amplasate la centrele comerciale sau 
în zonele de birouri. Rețeaua trebuie desigur extinsă astfel încât toate obiectivele de interes să aibă în 
proximitate un rastel sigur pentru biciclete. O mare parte din rastele prevăd asigurarea bicicletei prin 
legarea roții. Pentru că roțile de pe majoritatea bicicletelor se pot detașa manual, fără scule și foarte rapid, 
este indicat ca aceste rastele să fie înlocuite treptat cu rastele care permit asigurarea prin legarea cadrului. 
Treptat, va fi importantă dezvoltarea unei rețele de parcări rezidențiale pentru biciclete în zona locuințelor 
colective. În prezent, în zonele de blocuri locuitorii sunt nevoiți să transporte biciclete până la etajele 
superioare ale clădirii și să le depoziteze în spațiul deja redus al apartamentului.  

În primăvara anului 2022 a fost lansat și sistemul de bike-sharing care, în prima fază conține 44 de stații de 
preluare a bicicletelor cuprinzând un total de 540 de biciclete. Sistemul acoperă destul de echilibrat 
principalele zone de interes. Într-o fază ulterioară de dezvoltare, densitatea stațiilor ar trebui crescută (1 
stație / kmp) și sistemul ar trebui extins către zonele periurbane (măcar Șelimbăr și Cisnădie). 

Deși infrastructura este încă subdezvoltată, Sibiul beneficiază de o comunitate activă de bicicliști. Sunt 
organizate și evenimente pentru încurajarea mersului cu bicicleta (ex. Săptămâna Europeană a Mobilității 
– școala velo).  

 

246  Și str. Dealului ar avea valori similare însă aici punctajul este mai redus din cauza parcărilor 
neregulamentare frecvente de pe pista pentru biciclete. 
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În concluzie, tranziția către un oraș mai prietenos cu bicicliștii va trebui să aibă la bază reconfigurarea rețelei 
mizând însă pe sprijinul comunității locale de bicicliști. Pentru a atrage mai mulți bicicliști, proiectele 
culturale, educaționale și de promovare a mersului cu bicicleta vor trebui continuate și potențate. 
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9. UTILITĂȚI PUBLICE 

9.1. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ 

INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Sibiu este distribuitorul de energie electrică la consumatorii 
municipiului Sibiu, operator ce aparține de Electrica Distribuție Transilvania Sud. În ceea ce privește 
infrastructura de alimentare cu energie electrică, stațiile electrice de transformare care funcționează la 
nivelul municipiului sunt următoarele247: 

• Stația 400/110kV Sibiu Sud (1x250 MVA); 

• Stația 110/20kV Sibiu Sud (2x25 MVA); 

• Stația 110/20 kV Sibiu Nord (2x25 + 1x40MVA); 

• Stația 110/20 kV Aeroport (2x25MVA); 

• Stația 110/20 kV Dumbrava (2x25 MVA). 

În anul 2019, SDEE Transilvania Sud a analizat principalii parametrii ai calității energiei electrice în stațiile 
electrice pe care le gestionează. A înregistrat depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii la nivelul 
municipiului Sibiu, în cele două stații Sibiu Nord și Aeroport, dar și la nivelul zonei metropolitane, în stația 
Cisnădie248.  

Stația electrică de transformare Sibiu Sud, singura de 400 kV din municipiu, este localizată în proximitatea 
drumului județean DJ106. În tabelul de mai jos este menționat faptul că are 5 unități de producție a energiei 
electrice. Conform Planului de Dezvoltare a RET (2020-2029), în perioada 2021-2024 este planificată 
modernizarea sistemului de comandă-control-protecție al stației249. 

TABEL 63 – STAȚIA ELECTRICĂ DE 400/220/110 KV SIBIU SUD 

LOCALITATEA 
UNITATEA 

TERITORIALĂ DE 
TRANSPORT 

PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ 
(MVA) 

OPERATORUL DE 
DISTRIBUȚIE 

NR. UNITĂȚI * 
PUTEREA 
UNITARĂ 

TOTAL 

Stația 400/220/110 kV 
Sibiu Sud 

UTT Sibiu 2x400+1x250+2
x25 

1.100 Electrica Transilvania 
Sud 

 

247 Primăria Municipiului Sibiu, 2014. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu. p. 37 

248 Raport privind realizarea indicatorilor de performanță pentru serviciile de transport, de sistem și de 
distribuție a energiei electrice și starea tehnică a rețelelor electrice de transport și de distribuție (CNTEE, 
2019) 
249 Planul de Dezvoltare a RET perioada 2020-2029 (CNTEE, 2020) 

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

406 
 

Sursa: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, 2020. Planul de Dezvoltare a RET perioada 
2020-2029, p. 261 

În stația electrică prezentată în tabelul de mai sus ajung mai multe linii electrice aeriene (LEA) de 400 kV. 
Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. Dintre acestea, cca. 569 MW din LEA 400 kV Sibiu Sud - Iernut 
este încărcată peste puterea naturală250.  

TABEL 64 – LINIILE ELECTRICE AERIENE ATRIBUITE CNTEE TRANSELECTRICA S.A. CE AJUNG LA STAȚIA 
ELECTRICĂ SIBIU SUD 

DENUMIREA LEA 
NUMĂRUL DE 

CIRCUITE 
TENSIUNEA 

CONSTRUCTIVĂ [KV] 

TENSIUNEA DE 
FUNCȚIONARE 

[KV] 

LUNGIMEA TRASEULUI 
[KM] 

Sibiu Sud - Brașov 1 400 400 125.300 

Sibiu Sud - Mintia 1 400 400 127.800 

Sibiu Sud - Iernut 1 400 400 81.620 

Țânțăreni - Sibiu 1 400 400 263.800 

Sibiu – Lotru 1 + 2 2 220 220 85.133 

Sursa: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, 2020. Planul de Dezvoltare a RET perioada 
2020-2029 – Anexe, p. 1-3 

În ceea ce privește rețeaua electrică de 20 kV din municipiul Sibiu, aceasta are lungimea totală de 365,5 
km. Liniile electrice subterane (LES) de 20 kV însumează 261,2 km și reprezintă 71 % din totalul liniilor 
electrice de 20 kV, iar LEA de 20 kV însumează 104,3 km. Rețeaua electrică de joasă tensiune de 0,4kV are 
lungimea totală de 1003,3 km. LES de 0,4 kV însumează 782,6 km și reprezintă 78 % din totalul liniilor 
electrice de 0,4 kV, iar LEA de 0,4 kV însumează 220,7 km251.  

În plus, infrastructura de alimentare cu energie electrică a municipiului este compusă din 370 de posturi 
de transformare. Puterea instalată a acestora este de 188 MVA. Un număr de 101 de posturi de 
transformare sunt pentru consumatorii industriali, iar restul de 269 sunt pentru consumatorii non-
industriali252. Cantitatea de energie electrică distribuită municipiului Sibiu este de 679.257 MWh/an, fiind 
consumată cca. 75 % din aceasta. Consumatorii din municipiu sunt prezentați în tabelul de mai jos. 

TABEL 65 – CONSUMUL ȘI TIPUL CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL SIBIU, 2020  

NR. CRT. TIPUL CONSUMATORULUI 

CONSUMUL DE 
ENERGIE ELECTRICĂ 

[MWH] 

PROCENTUL DIIN 
CONSUMUL TOTAL 

(%) 

1. Sectorul industrial, comercial și de construcții 384.218 75 % 

 

250 Ibidem 
251 Primăria Municipiului Sibiu, 2014. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu. p. 38 

252 Ibidem 
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NR. CRT. TIPUL CONSUMATORULUI 

CONSUMUL DE 
ENERGIE ELECTRICĂ 

[MWH] 

PROCENTUL DIIN 
CONSUMUL TOTAL 

(%) 

2. Sectorul rezidențial 101.715 20 % 

3. Iluminatul public 8.114 2 % 

4. Sectorul serviciilor publice (transport local, alimentare 
cu apă, salubrizare) 

7.639 2 % 

5. Sectorul clădirilor publice 4.285 1 % 

6. TOTAL consum municipiul Sibiu 505.971 100 % 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu, 2020. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu, p. 
21 

În perioada 2017-2019, cel mai ridicat consum de energie electrică din municipiul Sibiu a fost înregistrat la 
nivelul școlilor, liceelor, creșelor și grădinițelor. În anul 2019 acest consum a fost mai redus cu 20 % față de 
anul 2017. Unitățile de învățământ au fost urmate de clădirile administrative. Un consum similar a fost 
înregistrat în anul 2019 la nivelul spitalelor, dispensarelor și policlinicilor din municipiu. 

FIGURA 179 – EVOLUȚIA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN MUNICIPIUL SIBIU (MWH/AN), 2017-
2019 

 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu, 2018-2020. Programele de îmbunătățire a eficienței energetice a 
municipiului Sibiu 

Chiar dacă județul Sibiu, în special zona metropolitană Sibiu, nu se află în zona cu potențial ridicat pentru 
utilizarea energiei solare253, datele ANRE arată că există un număr ridicat de centrale electrice fotovoltaice 
(CEF): 31 funcționale și 258 pentru care au fost emise avize tehnice de racordare. 

 

253 Consiliul Județean Sibiu, 2017. Strategia județului Sibiu de reducere a emisiilor de CO2 pentru perioada 
2016 – 2023, p. 48 
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Zona metropolitană a înregistrat un număr de 31 de producători de energie electrică ce dețin CEF în 
funcțiune. Cei mai mulți producători se află în municipiul Sibiu, cu CEF de o putere totală instalată de 121,98 
kW ce reprezintă 85 % din puterea totală instalată la nivelul zonei metropolitane.  

TABEL 66 – CENTRALELE ELECTRICE FOTOVOLTAICE ÎN FUNCȚIUNE DIN ZONA METROPOLITANĂ SIBIU, 
2021  

NR. CRT. LOCALITATEA 
NR. TOTAL DE CENTRALE 

ELECTRICE FOTOVOLTAICE 
PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ A 

CENTRALELOR (KW) 

1. municipiul Sibiu 24 121,98 

2. orașul Avrig 2 1,21 

3. orașul Tălmaciu 1 3 

4. comuna Cristian 1 4,8 

5. comuna Șura Mare 2 12,23 

6. comuna Șura Mică 1 0,19 

7. TOTAL 6 localități 31 143,42 

Sursa: Date furnizate de către ANRE (2021) 

De asemenea, datele ANRE arată că există 258 de producători de energie electrică pentru care s-au emis 
avize tehnice de racordare. Cei mai mulți producători se află în municipiul Sibiu, cu CEF de o putere totală 
instalată de 1,063 kW ce reprezintă 56 % din puterea totală instalată la nivelul zonei metropolitane.  

TABEL 67 – CENTRALELE ELECTRICE FOTOVOLTAICE, DIN ZONA METROPOLITANĂ SIBIU, PENTRU CARE S-
AU EMIS AVIZE TEHNICE DE RACORDARE, 2021  

NR. CRT. LOCALITATEA 
NR. TOTAL DE CENTRALE 

ELECTRICE FOTOVOLTAICE 
PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ A 

CENTRALELOR (KW) 

1. municipiul Sibiu 159 1,063 

2. orașul Avrig 8 0,025 

3. orașul Cisnădie 30 0,102 

4. orașul Ocna Sibiului 3 0,013 

5. orașul Tălmaciu 5 0,017 

6. comuna Cristian 8 0,029 

7. comuna Poplaca 16 0,056 

8. comuna Roșia 3 0,009 

9. comuna Șelimbăr 18 0,543 

10. comuna Șura Mare 5 0,016 
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NR. CRT. LOCALITATEA 
NR. TOTAL DE CENTRALE 

ELECTRICE FOTOVOLTAICE 
PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ A 

CENTRALELOR (KW) 

11. comuna Șura Mică 3 0,009 

12. TOTAL 11 localități 258 1,888 

Sursa: Date furnizate de către ANRE (2021) 

În ceea ce privește încărcarea autovehiculelor electrice, municipiul Sibiu are un proiect aflat în 
implementare: proiectul în valoare de 2,3 milioane de lei, „Stații de încărcare electrice”, cu sursă de 
finanțare europeană. Acestea vor fi amplasate în intersecțiile str. Rahovei cu str. Aleea Șelimbăr, str. Calea 
Cisnădiei cu str. Siretului, str. Calea Șurii Mari cu str. Drumul Ocnei, o parcare cu stații electrice în spatele 
„Centrului Cultural Ion Besoiu”, în Piața Unirii, în zona Gării, în Piața 1 Decembrie, pe str. Vasile Cârlova (în 
fața stadionului), în Piața Aurel Vlaicu254 . Astfel de proiecte sunt considerate a fi necesare, conform 
rezultatelor chestionarelor completate de către populația municipiului Sibiu. Mai exact, respondenții au 
evidențiat necesitatea: achiziționării autobuzelor electrice, plasării stațiilor de încărcare pentru mașini 
electrice, eficientizării clădirilor și dezvoltării energiei electrice din surse solare, hidro și eoliene. 

În plus, în momentul de față, cca. 72,2 % dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de 
serviciul de alimentare cu energie electrică. Există însă câteva cartiere ale municipiului, în care 15%-25 % 
dintre respondenți se declară nemulțumiți de acest serviciu. Aceste cartiere sunt: Lazaret, Tineretului, 
Veteranilor (25 % dintre respondenți), Gușterița (23 % dintre respondenți), și Marmelada.  

 

INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

Centrala termică a municipiului Sibiu este amplasată în cartierul Hipodrom255 și este gestionată de S.C. 
Urbana S.A., operator economic care produce, distribuie și furnizează energie termică municipiului. 
Centrala funcționează prin intermediul a două unități de cogenerare având la bază motoare termice cu 
piston și trei cazane de apă caldă. De asemenea, atât rețeaua de distribuție încălzire, cât și cea de distribuție 
de apă caldă menajeră, au câte 2.000 m lungime fiecare256. 

În anul 2017 erau 750 de apartamente racordate la această rețea (numărul a scăzut cu -50 % față de câți 
erau inițial) și 14 agenți economici din cartierul Hipodrom. După cum observăm în graficul de mai jos, în 
perioada 2014-2019, evoluția cantității distribuite municipiului este una negativă, de -91 %. Cea mai 
ridicată valoare a fost raportată în anul 2016 unde a crescut cu +53 % față de anul 2014257. Cantitatea de 
energie termică distribuită a scăzut din cauza numărului ridicat de debranșări. Conform Strategiei locale de 
alimentare cu energie termică în cartierul Hipodrom din municipiul Sibiu, au fost înregistrate numeroase 

 

254  Cf. https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/sibiul-va-avea-10-statii-de-incarcare-pentru-masini-
electrice-140539.html (accesat la 14.07.2021) 

255 Primăria Municipiului Sibiu, 2014. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu, p. 16 
256 Consiliul local al municipiului Sibiu, 2018. Strategia locală de alimentare cu energie termică în cartierul 
Hipodrom din Municipiul Sibiu, p. 22-23 
257 Baza de date INS TEMPO 
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pierderi pe rețeaua de distribuție a apei calde menajere învechite. De aceea, au fost desfășurate lucrări de 
reabilitare a rețelei în perioada 2017-2018258. 

FIGURA 180 – EVOLUȚIA ENERGIEI TERMICE DISTRIBUITE ÎN MUNICIPIUL SIBIU (GIGACALORII), 2014-
2019 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

În perioada 2017-2019, cel mai ridicat consum de energie termică din municipiul Sibiu a fost înregistrat la 
nivelul școlilor, liceelor, creșelor și grădinițelor. În anul 2019 acest consum a fost mai redus cu –40 % față 
de anul 2017. Unitățile de învățământ au fost urmate de clădirile administrative, acestea având o tendință 
de creștere a consumului de +62 % față de anul 2017. 

FIGURA 181 – EVOLUȚIA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL SIBIU (GCAL/AN), 2017-
2019 

 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu, 2018-2020. Programele de îmbunătățire a eficienței energetice a 
municipiului Sibiu 

INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU GAZ 

Operatorul de distribuție de gaze naturale în municipiul Sibiu este S.C. E-ON Gaz Distribuție S.A. – Centrul 
Operațional Sibiu. Conform bazei de date INS TEMPO, la nivelul zonei metropolitane Sibiu, doar localitatea 
rurală Poplaca nu dispunea de rețea de gaze (anul 2019).  

 

258 Consiliul local al municipiului Sibiu, 2018. Strategia locală de alimentare cu energie termică în cartierul 
Hipodrom din Municipiul Sibiu, p. 23-24 
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În graficul de mai jos, sesizăm că în perioada 2014-2019 este o tendință de creștere a rețelei de conducte 
de gaze în zona metropolitană Sibiu, de +11 %. În cazul municipiului Sibiu, creșterea este foarte ușoară, 
aproape insesizabilă. 

FIGURA 182 – EVOLUȚIA LUNGIMII TOTALE A CONDUCTELOR DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR ÎN ZONA 
METROPOLITANĂ SIBIU (KM), 2014-2019  

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

În cazul evoluției cantității de gaze naturale distribuite în perioada 2014-2019, la nivelul zonei 
metropolitane au fost înregistrate variații importante (creștere până în 2017, apoi scădere), în anul 2017 
fiind înregistrată cea mai ridicată valoare, cu +24 % mai mult față de cea din anul 2014. La fel, municipiul 
Sibiu a înregistrat cea mai mare valoare în anul 2017, de +23% față de anul 2014. Gazul distribuit pentru uz 
casnic în municipiul Sibiu reprezenta, în anul 2019, 45 % din cantitatea totală de gaz distribuit la nivelul 
zonei metropolitane. 

FIGURA 183 – EVOLUȚIA CANTITĂȚII DE GAZE NATURALE DISTRIBUITE ÎN ZONA METROPOLITANĂ SIBIU 
(MC/ ZI), 2014-2019  

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

La nivelul zonei metropolitane Sibiu, este distribuită o cantitate medie de 540 mc pe locuitor pe an. În anul 
2019, comuna Șura Mică a înregistrat cea mai mare cantitate de 770 mc pe cap de locuitor. Această comună 
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a fost urmată de comuna Cristian. Municipiul Sibiu este situat pe locul 4 în top, cu 640 mc/locuitor, după 
comuna Șelimbăr. Cea mai mică cantitate a fost raportată de comuna Roșia, cu 140 mc pe locuitor. 

FIGURA 184 – CANTITATEA DE GAZE NATURALE DISTRIBUITE UNUI CONSUMATOR CASNIC PE UAT (MII 
MC/ LOCUITOR/ AN), 2019 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

Conform datelor furnizate de către DELGAZ GRID S.A., evoluția cantității de gaze naturale distribuite pe tip 
de consumator în municipiul Sibiu în perioada 2015-2020 este variată, după cum observăm în graficul de 
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mai jos. Cea mai mare cantitate de gaze naturale a fost distribuită consumatorilor secundari, cantitate ce 
reprezenta în anul 2020 cca. 53 % din total. Pe locul doi s-au situat consumatorii asimilați, urmați de cei 
terțiari. În plus, observăm că cei casnici au consumat cea mai mică cantitate de gaze naturale (cca. 1,3 % 
din total) din municipiu, cu o medie de 920 mc în perioada de timp 2015-2020. De altfel, consumatorii 
casnici din municipiul Sibiu reprezintă cca. 94 % din totalul consumatorilor din municipiu (anul 2020). 

FIGURA 185 – CANTITATEA DE GAZE NATURALE DISTRIBUITE UNUI CONSUMATOR (MC/ CONSUMATOR/ 
AN), 2015-2020 

 

Sursa: DELGAZ GRID S.A. 

 

INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC 

Conform datelor furnizate de către Primăria Municipiului Sibiu, lungimea rețelei de iluminat public este de 
280 km. De asemenea, la nivelul municipiului Sibiu sunt 8.132 de corpuri de iluminat și funcționează un 
sistem de telegestiune pentru iluminatul public.  

În anul 2019, cantitatea de energie electrică consumată de această infrastructură a fost de 8.114 MWh ce 
a reprezentat 2 % din totalul energiei electrice consumate la nivelul municipiului. Un procent de 98 % din 
această cantitate a fost utilizată pentru iluminatul public, iar restul pentru sistemele de semnalizare, 
semaforizare și iluminat arhitectural259. 

În perioada 2014-2020, conform datelor furnizate de către Primăria Municipiului Sibiu, au fost modernizate 
1.504 de corpuri de iluminat.  

 

259 Primăria Municipiului Sibiu, 2020. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu, p. 17 

941 979 973 883 843 904

15,271 15,915

25,769

19,368

13,448 12,840

4,117 3,947

10,598

4,056 3,264 3,148

36,704

43,876

46,682

37,522
35,670 36,616

12,500 12,408 13,130
11,704 10,948 10,503

0 0 0 0

4,759 5,076

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Casnici Asimilați Comerciali Secundari Terțiari Casnici asociație proprietari

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

414 
 

În prezent, din anul 2020 există proiecte de extindere și modernizare inteligentă a iluminatului public din 
municipiul Sibiu. Valoarea totală a acestor proiecte este de cca. 8,67 milioane de lei, fiind finanțate din 
fonduri europene. Străzile unde nu există și pe care se va extinde această infrastructură sunt: Triajului (între 
str. Ștefan cel Mare și Fabrica de Cultură); Rampa Ștefan cel Mare (între str. Păcii și ieșirea din Sibiu spre 
Șelimbăr); Viile Sibiului (de la drumul național și sensul giratoriu de la Biserică); Theodor Aman (aleea 
pietonală din Parcul Sub Arini, între str. Avrig și locul de joacă de pe strada Ludoș) și parcul Policlinicii 
(intersecția str. Hermann Oberth cu str. Fabricii)260. 

În ceea ce privește proiectul de modernizare, acesta vizează înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu 
unele ecologice pe bază de LED-uri, realizarea de puncte de aprindere în afara posturilor de transformare 
și implementarea sistemului de telegestiune. Până acum, a fost modernizat iluminatul public de pe 
bulevardele Vasile Milea, Corneliu Coposu și Calea Dumbrăvii (între Piața Unirii și Mihai Viteazu), din Piața 
Unirii și de pe șoseaua Alba Iulia261. Astfel, în prezent peste 25 % din corpurile de iluminat din municipiul 
Sibiu sunt pe bază de LED-uri, fiind conectate și la un sistem de telegestiune ce reduce puterea acestora 
între 23:00 – 5:00, în vederea eficientizării consumului de energie electrică. 

Conform rezultatelor chestionarelor completate de către populația municipiului Sibiu, 57 % dintre 
respondenți au evidențiat necesitatea modernizării și extinderii iluminatului public. De asemenea, 66,8 % 
dintre respondenți se declară în prezent mulțumiți și foarte mulțumiți de acest serviciu. Există însă câteva 
cartiere ale municipiului, în care 15%-50 % dintre respondenți se declară nemulțumiți de acest serviciu. 
Aceste cartiere sunt: Ștrand, Lupeni (22 % dintre respondenți), Tineretului, Veteranilor (50 % dintre 
respondenți), Viile Sibiului (43 % dintre respondenți), Zona Arhitecților și Zona Căii Șurii Mici. 

  

 

260 Cf. https://www.oradesibiu.ro/2021/03/19/iluminat-public-smart-pe-zeci-de-strazi-din-sibiu-investitie-
de-867-milioane-lei/ (accesat la 13.07.2021) 
261 Ibidem 
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FIGURA 186 – STRĂZI NEILUMINATE PE CARE SE VA EXTINDE REȚEAUA DE ILUMINAT PUBLIC, 2021 

 

Sursa: Cf. https://www.oradesibiu.ro/2021/03/19/iluminat-public-smart-pe-zeci-de-strazi-din-sibiu-
investitie-de-867-milioane-lei/ (accesat la 20.07.2021)  
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9.2. INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAȚIE 

Municipiul Sibiu beneficiază de o infrastructură de telecomunicație diversificată, fiind prezentă chiar și 
rețeaua 5G, conform platformei OOKLA 5G MAP262. În plus, municipalitatea a dotat centrul orașului (piețele 
Piața Mare, Piața Mică și Piața Huet) cu rețea de internet WIFI gratuit de 500 Mb263. 

La nivel metropolitan, pe „Lista zonelor albe NGN” din anul 2017 am identificat 2 UAT-uri rurale din zona 
metropolitană Sibiu, și anume: satul Nucet (comuna Roșia) și satul Rusciori (comuna Șura Mică). În tabelul 
de mai jos, observăm că aceste comune au rețea de acces la puncte fixe (buclă locală) care permite viteze 
de transfer a datelor în regim „best effort” ≥ 2 MBPS < 30 MBPS și rețea de acces la puncte mobile (buclă 
locală) de tipul 4G (LTE) însă cca. 242 de gospodării din cele două sate menționate nu sunt deservite de 
aceste infrastructuri. 

TABEL 68 – ZONELE ALBE NGN DIN ZONA METROPOLITANĂ SIBIU, 2017 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA SATULUI CARE FACE 
PARTE DIN ZONA ALBĂ NGN 

ARE REȚEA DE ACCES LA 
PUNCTE FIXE (BUCLĂ 

LOCALĂ) CARE PERMITE 
VITEZE DE TRANSFER A 

DATELOR ÎN REGIM „BEST 
EFFORT” ≥ 2 MBPS <30 MBPS 

ARE REȚEA DE ACCES LA 
PUNCTE MOBILE (BUCLĂ 

LOCALĂ) DE TIPUL 4G (LTE) 

1. satul Nucet (comuna Roșia) DA DA 

2. satul Rusciori (comuna Șura Mică) DA DA 

Sursa: ANCOM (2017) 

În momentul de față, cca. 81,9 % dintre respondenții municipiului Sibiu se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți de serviciul de telecomunicații (telefonie, internet, TV). Există însă trei cartiere ale municipiului, 
în care respondenții se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți de acest serviciu. Aceste cartiere sunt: 
Veteranilor (25 % dintre respondenți – nemulțumiți, și 25 % dintre respondenți - foarte nemulțumiți), 
Tineretului (20 % dintre respondenți – foarte nemulțumiți), și Zona Căii Șurii Mici (15 % dintre respondenți 
– nemulțumiți). 

  

 

262 Cf. https://www.speedtest.net/ookla-5g-map (accesat la 20.07.2021) 
263 Cf. https://www.oradesibiu.ro/2018/07/10/primaria-sibiu-instaleaza-wifi-gratuit-in-centrul-orasului/ 
(accesat la 20.07.2021) 
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9.3. INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE DE APĂ 
POTABILĂ ȘI GESTIUNE A APELOR UZATE 

INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE DE APĂ POTABILĂ 

Principala sursă de apă a municipiului este râul Cibin. În plus, municipiul beneficiază de două surse 
subterane (Șteaza și Păltiniș) și alte două de suprafață (lacul de acumulare de la Gura Râului și râul Sadu). 
Alimentarea cu apă potabilă a Municipiului Sibiu este realizată de operatorul economic S.C. Apă Canal S.A. 
Sistemul de alimentare cu apă este racordat la patru captări active. Prin intermediul a cinci conducte de 
aducțiune ce însumează 75,34 km (cu diametrele cuprinse între 175-1.200 mm) este captată apa. Apa este 
transportată și stocată la stațiile de tratare. Apa provenită din fronturile de captare (surse subterane) este 
tratată la stația Calea Cisnădioarei, iar cea provenită din surse de suprafață la stația Dumbrava. Capacitatea 
totală a stațiilor este de 1560 l/s. Acestea dispun și de 7 rezerve de înmagazinare, cu o capacitate totală de 
34200 mc264.  

La nivel metropolitan, în perioada 2014-2019, se remarcă creșterea considerabilă a capacității totale a 
instalațiilor de producere a apei potabile din anul 2018, ca urmare a apariției acestui tip de infrastructură 
în orașul Cisnădie și comuna Plopaca. La nivelul municipiului Sibiu, sesizăm o foarte ușoară scădere a 
capacității în anul 2017, valoare ce a rămas constantă până în anul 2019. 

FIGURA 187 – EVOLUȚIA CAPACITĂȚII TOTALE A INSTALAȚIILOR DE PRODUCERE A APEI POTABILE ÎN 
ZONA METROPOLITANĂ SIBIU (MC/ ZI), 2014-2019  

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

În ceea ce privește evoluția lungimii totale a rețelei simple de distribuție a apei potabile, zona 
metropolitană a înregistrat ușoare creșteri, mai sesizabile în anul 2017. În 2014-2019, municipiul Sibiu a 
înregistrat creșteri extrem de ușoare, aproape insesizabile. 

 

 

264 Primăria Municipiului Sibiu, 2014. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu, p. 41 
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FIGURA 188 – EVOLUȚIA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A APEI POTABILE ÎN ZONA METROPOLITANĂ SIBIU (KM), 
2014-2019  

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

La nivelul zonei metropolitane Sibiu, în anul 2019, municipiul Sibiu a înregistrat cea mai mare valoare, de 
353 km de rețea de distribuție de apă potabilă. Acesta a fost urmat de comuna Șelimbăr, cu 157,4 km de 
rețea. Cele mai mici valori au fost înregistrate de comunele Rășinari și Șura Mică. 

Cantitatea de apă distribuită în zona metropolitană a înregistrat o evoluție variabilă în perioada de timp 
2014-2019. Cea mai mare valoare a fost raportată în anul 2015, iar cea mai mică în 2016, scăzând cu cca. 
1.700 de mii mc. Mai mult de jumătate din cantitatea totală este utilizată cu scop casnic. În plus, mai mult 
de jumătate din cantitatea de apă potabilă distribuită la nivelul zonei metropolitane este raportată în 
municipiul Sibiu. La fel, în perioada analizată, municipiul a înregistrat variații ușoare. În anul 2019, 
cantitatea de apă distribuită pentru uzul casnic reprezenta cca. 70 % din cantitatea totală distribuită 
municipiului Sibiu. Se remarcă scăderea ușoară a consumului de apă pentru uz casnic (circa 5 % - de la 
6.872 mc în 2014 la 6.511 mc în 2019). 
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FIGURA 189 – LUNGIMEA TOTALĂ A REȚELEI SIMPLE DE DISTRIBUȚIE A APEI POTABILE PE UAT (KM), 2019 
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Sursa: Baza de date INS TEMPO 

FIGURA 190 – EVOLUȚIA CANTITĂȚII TOTALE DE APĂ DISTRIBUITĂ ȘI A CELEI DISTRIBUITĂ PENTRU UZ 
CASNIC ÎN ZONA METROPOLITANĂ SIBIU (MII MC), 2014-2019  

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

Conform datelor furnizate de către S.C. Apă Canal Sibiu S.A. (2021), municipiul Sibiu prezintă 20.496 de 
branșamente la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. În plus, conform datelor furnizate de către 
operatorul de distribuție a apei, procentul de contorizare a consumului de apă în municipiu a fost în anul 
2020 de 99 %. 

În municipiul Sibiu există străzi care nu beneficiază de rețeaua de alimentare cu apă potabilă, precum265 
multe străzi din cartierul Veteranilor de Război: străzile Virgil Rusu, Vasile Dinca, Damaceanu, Nicolae Sova, 
Teodor Dobre, Vasile Bejenaru, Grigore Bastan, Maipor Gheorghe Sontu, Mihai Cerchez, și Nicolae Dabija. 

Conform datelor furnizate de către S.C. Apă Canal Sibiu S.A., o parte din străzile menționate sunt vizate de 
proiecte POIM. 

INFRASTRUCTURA DE GESTIUNE A APELOR UZATE 

La nivelul municipiului funcționează două tipuri de sisteme de canalizare ce însumează în prezent o lungime 
de 425 km de rețea de canalizare, astfel: (1) sistemul unitar, amplasat pe malul stâng al râului Cibin și (2) 
sistemul mixt pe malul drept266. Rețeaua de canalizare în sistem unitar reprezintă cca. 75 % din rețeaua 
totală de canalizare. Rețeaua de canalizare pluvială reprezintă cca. 20 %, iar cea de strict menajeră 
reprezintă 5 %267.  Apa pluvială este descărcată în râul Cibin prin gurile de scurgere amplasate de-a lungul 
râului, iar apa uzată este transportată printr-un canal colector principal de 5,3 km la stația de epurare a 
municipiului, aflată în sud-estul acestuia. Cantitatea de apă uzată și procesată în stația de epurare este de 
circa 16.300 mii mc pe an268.  

 

265 Datele furnizate de către operatorul economic S.C. Apă Canal Sibiu S.A. (2021) 
266 Primăria Municipiului Sibiu, 2014. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu, p. 42 
267 Datele furnizate de către operatorul economic Apă Canal Sibiu SA (2021) 
268 Primăria Municipiului Sibiu, 2020. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu, p. 18 
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În plus, la nivelul municipiului există trei bazine de retenție de 5000 mc fiecare, localizate în următoarele 
zone: Stadionul Voința, strada Solidarității, și cartierul Vasile Aaron269.  

În principiu, în perioada analizată 2014-2019, rețeaua de canalizare din zona metropolitană a crescut cu 
cca. +8 %, iar cea din municipiul Sibiu cu cca. +7 %. Rețeaua de canalizare din municipiul Sibiu reprezintă 
mai mult de jumătate  (cca. 56 %) din valoarea totală raportată la nivelul zonei metropolitane.  

FIGURA 191 – EVOLUȚIA LUNGIMII TOTALE SIMPLE A CONDUCTELOR DE CANALIZARE ÎN ZONA 
METROPOLITANĂ SIBIU (KM), 2014-2019   

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

În anul 2019, cea mai mare parte din rețeaua de canalizare din zona metropolitană se afla în municipiul 
Sibiu – 401,9 km. Acesta a fost urmat de comuna Șelimbăr, cu 65,6 km de rețea. Cele mai mici valori au fost 
înregistrate de orașul Ocna Sibiului și comuna Roșia. În plus, subliniem faptul că, la nivelul zonei 
metropolitane Sibiu, doar comuna Poplaca nu dispunea în anul 2019 de rețea de canalizare. 

Conform datelor furnizate de către S.C. Apă Canal Sibiu S.A. (2021), municipiul Sibiu prezintă 20.333 de 
branșamente la rețeaua de canalizare. În municipiul Sibiu aceleași străzi care nu beneficiază de rețeaua de 
alimentare cu apă potabilă nu beneficiază nici de cea de canalizare270. În plus, există zone ale municipiului 
cu rețele subdimensionate, de exemplu: zona Ștrand-Maramureșului, zona Calea Turnișorului, zona Ion 
Creangă-Rampa Ștefan cel Mare, zona Lazaret-Ecaterina Varga. 

În prezent, conform chestionarelor completate de către populația municipiului Sibiu, 60,5 % dintre 
respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de managementul apei (tratarea și furnizarea apei/ 
canalizarea). Există însă câteva cartiere ale municipiului, în care 15%-50 % dintre respondenți se declară 
nemulțumiți-foarte nemulțumiți de acest serviciu. Aceste cartiere sunt: Broscărie & Zona Industrială Est 
(31 % dintre respondenți – nemulțumiți), Hipodrom III, Tilișca (23 % dintre respondenți – nemulțumiți), 
Veteranilor (50 % dintre respondenți – foarte nemulțumiți), Zona Arhitecților, și Zona Căii Șurii Mici (26 % 
dintre respondenți – nemulțumiți).   

Conform rezultatelor chestionarelor completate de către populația municipiului Sibiu, 67 % dintre 
respondenți au evidențiat necesitatea extinderii rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz, rețele 
electrice). 

 

269 Primăria Municipiului Sibiu, 2014. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu, p. 42 
270 Date furnizate de către operatorul economic Apă Canal Sibiu SA (2021) 
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FIGURA 192 – LUNGIMEA TOTALĂ SIMPLĂ A CONDUCTELOR DE CANALIZARE PE UAT (KM), 2019 
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Sursa: Baza de date INS TEMPO 

FIGURA 193 – CARTIER DIN MUNICIPIUL SIBIU CU STRĂZI FĂRĂ REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, 2021 

 

Sursa: Date furnizate de către S.C. Apă Canal Sibiu S.A. (2021) 
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9.4. INFRASTRUCTURA DE GESTIUNE A DEȘEURILOR 

Sistemul de management al deșeurilor la nivelul județului Sibiu este împărțit în 5 zone de colectare: zona 
1 Sibiu; zona 2 Avrig; zona 3 Agnita; zona 4 Mediaș; zona 5 Săliște. Zona 1 Sibiu cuprinde toate localitățile 
zonei metropolitane Sibiu, mai puțin orașul Avrig ce aparține de zona 2 Avrig. 

FIGURA 194 – ZONELE DE COLECTARE A DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SIBIU 

 

Sursa: Consiliul Județean Sibiu, 2019. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Sibiu (2019-
2025), p. 57 

DEPOZITELE DE DEȘEURI 

Depozitarea deșeurilor din municipiul Sibiu este realizată în cadrul depozitului ecologic gestionat de către 
operatorul S.C. Tracon S.R.L. Acesta este localizat în partea nord-estică a comunei Cristian, mai exact pe 
partea dreaptă a drumului național DN1 intersectat cu DJ106B și Rusciori-Mag271. Depozitul deservește 
toate localitățile județului Sibiu, adică cca. 250000 de locuitori. Conform autorizației integrate de mediu, 
în cadrul acestui depozit pot fi depozitate și deșeurile industriale nepericuloase272. 

 

271 Primăria Municipiului Sibiu, 2014. Plan de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Sibiu. p. 44 
272 ANPM, 2015. Extindere depozit ecologic de deșeuri menajere și industriale (D.E.D.M.I.) Cristian Sibiu 
celula a III-a. p. 8 
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După cum observăm în tabelul de mai jos, capacitatea inițială proiectată a depozitului este de 1.900.000 
mc (2.800.000 t). Suprafața putea fi acoperită prin 5 celule de depozitare însă celula nr. 4 nu mai poate fi 
realizată din cauza lipsei spațiului disponibil pe domeniul public. Conform datelor prezentate în PJGD Sibiu, 
procedurile de reglementare în vederea obținerii autorizației de construcție pentru celula nr. 5 sunt în faza 
de pregătire. 

În anul 2019, conform raportului anual de mediu, cantitatea de deșeuri municipale depozitată în cadrul 
acestui depozit a fost de 121.992,76 t273. 

TABEL 69 – DEPOZITUL ECOLOGIC DE DEȘEURI MENAJERE ȘI INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL SIBIU 

DENUMIREA DEPOZITULUI AUTORIZAȚIA DE MEDIU 
CAPACITATEA 

PROIECTATĂ (MC) 
CAPACITATEA 

DISPONIBILĂ (MC) 

Depozit Ecologic de Deșeuri 
Menajere și Industriale 

(D.E.D.M.I.) din localitatea 
Cristia 

Nr. SB 121 din 
18.02.2011 valabilă 

18.02.2021 

1.900.000 272.200 

Sursa: Consiliul Județean Sibiu, 2019. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Sibiu (2019-
2025), p. 70 

În ceea ce privește depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, în anul 2019, a fost deschis 
un depozit de deșeuri inerte provenite din tot județul Sibiu, care este localizat în extravilanul municipiului 
Sibiu (Dealul Gușteriței – Dealul Dăii). Noul depozit de deșeuri are 3 celule proiectate cu o durată de 
depozitare de 25 de ani. Prima celulă are o capacitate proiectată de depozitare de cca. 180000 mc274. 
Menționăm că la nivelul județului există și o stație de concasare și sortare a deșeurilor inerte localizată în 
municipiul Mediaș, având o capacitate proiectată de 11000 t/an. 

Depozitarea nămolurilor provenite din epurarea apelor uzate se realizează în cadrul Depozitului de Nămol 
Deshidratat de la Șelimbăr, depozit gestionat de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu. Acest depozit este localizat 
pe malul stâng al râului Cibin și are o suprafață totală de 1,35 ha 275. 

STAȚIILE DE TRANSFERARE, SORTARE ȘI COMPOSTARE 

La nivelul zonei metropolitane există stațiile: (1) de transferare și compostare Avrig, gestionate de către 
S.C. Gospodărie Oreșenească S.A.; (2) de sortare Cisnădie (doar pentru orașul Cisnădie), gestionată de către 
S.C. Soma S.R.L.; (3) de sortare și compostare Șura Mică (doar pentru municipiul Sibiu, nu funcționează încă 
la capacitate maximă), gestionată de către S.C. Soma S.R.L.. 

TABEL 70 – STAȚIILE DE TRANSFERARE, SORTARE ȘI COMPOSTARE A DEȘEURILOR DIN ZONA 
METROPOLITANĂ SIBIU 

DENUMIREA STAȚIEI CAPACITATEA PROIECTATĂ (T/AN) 

Stația de transferare și compostare Avrig 3.000 

 

273 ANPM, 2019. Raport anual privind starea mediului Județul Sibiu, p. 141 
274  Cf. https://www.turnulsfatului.ro/2019/08/06/aproape-zece-ha-si-jumatate-de-milion-de-euro-sibiul-
are-primul-depozit-pentru-deseurile-din-constructii-148234 (accesat la 14.07.2021) 
275 Consiliul Județean Sibiu, 2019. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Sibiu (2019-2025), 
p. 98 
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DENUMIREA STAȚIEI CAPACITATEA PROIECTATĂ (T/AN) 

Stația de sortare Cisnădie 5.200 

Stația de sortare și compostare Șura Mică 21.500 

Sursa: Consiliul Județean Sibiu, 2019. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Sibiu (2019-
2025), p. 62-23 

SALUBRIZAREA 

La nivelul zonei 1 Sibiu, operatorul de salubrizare este S.C. Soma S.R.L. Acesta colectează și transportă 
deșeurile menajere și similare. La nivelul zonei 2 Avrig, operatorul de salubrizare este S.C. Gospodărire 
Orășenească Avrig S.A. Acesta colectează deșeurile menajere, similare, stradale, din parcuri și grădini, din 
piețe și nămoluri din fosele septice276. 

La nivelul zonei metropolitane Sibiu, în anul 2020, a fost colectată o cantitate de 93024,72 t. Cea mai mare 
cantitate a fost raportată în municipiul Sibiu ce a reprezentat 66,09 % din cantitatea totală. Municipiul Sibiu 
a fost urmat de comuna Șelimbăr cu 8,62 % din total și orașul Cisnădie cu 8,52 % din total. Celelalte localități 
au raportat cantități ce nu au depășit fiecare 6 % din total. 

TABEL 71 – CANTITĂȚILE DE DEȘEURI COLECTATE DIN ZONA METROPOLITANĂ SIBIU, 2020 

NR. CRT. LOCALITATEA TONE DEȘEURI COLECTATE 
PROCENT DIN TOTALUL DEȘEURILOR 

ZONEI METROPOLITANE (%) 

1. municipiul Sibiu 61.483,2 66,09 % 

2. orașul Avrig 5.352,09 5,75 % 

3. orașul Cisnădie 7.926,66 8,52 % 

4. orașul Ocna Sibiului 1.498,74 1,61 % 

5. orașul Tălmaciu 1.979,84 2,13 % 

6. comuna Cristian 1.503,48 1,62 % 

7. comuna Poplaca 392,68 0,42 % 

8. comuna Roșia 1913,4 2,06 % 

9. comuna Șelimbăr 8.019,52 8,62 % 

10. comuna Șura Mare 1.461,96 1,57 % 

11. comuna Șura Mică 1.493,15 1,61 % 

12. TOTAL 11 localități 93.024,72 100 % 

 

276 Consiliul Județean Sibiu, 2019. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Sibiu (2019-2025), 
p. 56 
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Sursa: Date furnizate de către ADI ECO SIBIU (2021) 

În medie, din zona metropolitană Sibiu sunt colectate cca. 370 kg/ locuitor/ an de deșeuri, o cantitate mai 
mare decât media națională anuală de 272 kg/ locuitor. Dacă nu se iau în considerare deșeurile generate 
de către agenții economici, municipiul Sibiu se situează sub media națională în ceea ce privește generarea 
deșeurilor menajere (circa 0,67 kg/locuitor/zi). În anul 2020, municipiul Sibiu a colectat o cantitate medie 
de deșeuri menajere de 364,25 kg pe locuitor. Cele mai mari cantități au fost raportate de comunele 
Șelimbăr și Șura Mică, cu cantități ce au depășit 450 kg/ locuitor. 

 

  

http://www.poca.ro/


 

 
www.poca.ro 

 

428 
 

FIGURA 195 – CANTITATEA MEDIE DE DEȘEURI MENAJERE GENERATĂ DE UN LOCUITOR (KG/ LOCUITOR/ 
AN) PE UAT, 2020 

 

Sursa: Date furnizate de către ADI ECO SIBIU (2021) și Baza de date INS TEMPO 

În anul 2020, la nivelul municipiului Sibiu au fost colectate 61.483,2 tone de deșeuri. Un procent de 68% 
din acestea este reprezentat de deșeurile reziduale277, urmat de deșeurile provenite din construcții și 

 

277 Reprezintă deșeurile care nu pot fi colectate nici la deșeuri reciclabile, nici la deșeuri biodegradabile. 
Acestea sunt eliminate prin depozitare. Cf. http://www.sibiulrecicleaza.ro/?page_id=280 (accesat la 
20.07.2021) 
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demolări (12% din total) și deșeurile biodegradabile (11% din total). Adăugăm faptul că deșeurile 
amestecate reprezintă un procent mic, de 4% din total. 

FIGURA 196 – DEȘEURILE COLECTATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIBIU, 2020, % 

 

Sursa: Date furnizate de către ADI ECO SIBIU (2021) 

Din anul 2016, deșeurile sunt colectate separat pe 5 fracții a deșeurilor. Există 284 de platforme de 
colectare selectivă, dintre care 213 sunt amenajate. Acestea sunt dotate cu: 

• 371 de igloo-uri pentru colectarea hârtiei; 

• 2081 de eurocontainere pentru deșeurile reziduale; 

• 766 de eurocontainere pentru deșeurile biodegradabile.   

Au fost distribuite populației 55.244 de pubele, dintre care 20.673 de pubele pentru deșeurile reziduale, 
17.993 de pubele pentru deșeurile biodegradabile și 16.638 de pubele pentru deșeurile reciclabile278. 

Dintre cele circa 56.000 de pubele, 21.874 (cele pentru deșeuri reziduale) erau cipate în martie 2022, 
existând planuri și pentru ciparea pubelelor pentru deșeurile biodegradabile. Toate datele sunt 
monitorizate prin intermediul unei platforme ce colectează informațiile pe fiecare loc de consum, sprijinind 
astfel demersurile de eficientizare și transparentizare a serviciului de salubritate. 

În cartierele de locuințe colective, există implementat un sistem de 15 platforme cu containere supraterane 
inteligente, pe 4 fracții, cu acces controlat (cartelă), ce deservesc circa 4.000 de locuitori. 

În prezent, conform chestionarelor completate de către populația municipiului Sibiu, doar 33,6 % dintre 
respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de curățenia și gestionarea deșeurilor. În unele 
cartiere ale municipiului, respondenții nemulțumiți-foarte nemulțumiți de acest serviciu au reprezentat 
procente ridicate, de peste 30 %, precum:  Broscărie & Zona Industrială Est, Centru, Ștrand, Vasile Aaron, 
Dumbrăvii, Gară, Tilișca (54 % dintre respondenți – nemulțumiți), General Vasile Milea & Hipodrom I (40 % 
dintre respondenți – nemulțumiți), Zona Arhitecților, și Gușterița (42 % dintre respondenți – nemulțumiți). 
De asemenea, respondenții au evidențiat necesitatea: construirea unei stații de tratare mecano-biologice 
a deșeurilor menajere, și suplimentarea pubelelor în spațiile publice.

 

278  Datele furnizate de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Management 
Salubrizare și Protecția Mediului (2021) 
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10. MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

10.1. CADRUL NATURAL – ELEMENTE FAVORABILE ȘI 
ELEMENTE RESTRICTIVE 

GEOLOGIE ȘI GEOMORFOLOGIE 

Municipiul Sibiu se află în unitatea structurală a Bazinului Transilvaniei, caracterizată prin sedimente de 
suprafață aparținând pannonianului (pietrișuri, nisipuri, argile marnoase) și sarmațianului (marne, nisipuri, 
pietrișuri, intercalații de tuf). Aceste complexe de roci favorizează producerea alunecărilor de teren, în 
anumite condiții fizico-geografice. Principalele roci utile sunt reprezentate de materiale de construcție: 
argile comune (Gușterița), nisipuri (Gușterița, albia Cibinului), pietrișuri (albia Cibinului). Alte resurse ale 
subsolului din zona metropolitană a Sibiului includ sarea și apele minerale (Ocna Sibiului) sau argile comune 
(Șura Mare)279. 

Municipiul Sibiu se află în Depresiunea Sibiului, pe culoarul depresionar Săliște – Sibiu – Făgăraș format la 
contactul Podișului Hârtibaciului cu zona montană. Către nord-est se află dealul Gușterița, parte din podișul 
Vurpărului. Stațiunea turistică Păltiniș, localitate componentă a Municipiului Sibiu, se află pe versantul 
nord-estic al Munților Cândrel, la sud-vest de municipiu, fiind stațiunea montană aflată la cea mai mare 
altitudine din țară (1.442 m). 

Localizarea municipiului Sibiu în cadrul culoarului depresionar submontan determină un peisaj favorabil, 
cu perspective ce se deschid către Munții Cândrel, către sud-vest, Munții Lotrului, către sud, și Munții 
Făgăraș, către sud-est. Un punct de belvedere important este și cel oferit de Dealul Gușteriței, la nord-est 
(perspectivă asupra întregii localități). 

Eroziunea de mal apare asimetric în cazul văii Cibinului, pe malul nordic, fiind principalul proces 
geormofologic alături de alunecările de teren ce se produc în zonele deluroase.  

HIDROGRAFIA 

Râul Cibin este cel mai important corp de apă de suprafață din municipiu. Afluent pe partea stângă al râului 
Olt, Cibinul se caracterizează printr-un debit mediu multianual de 15,5 mc/s (în secțiunea de confluență cu 
râul Olt). Debitul maxim al râului Cibin cu probabilitatea de depășire de 1 % în secțiunea de confluență cu 
râul Olt a fost evaluat la 800 mc/s280. Prin urmare, municipiul Sibiu este vulnerabil la inundații pe râul Cibin 
și pe afluenții acestuia – vezi și subcapitolul Riscuri și amenințarea schimbărilor climatice. 

Cea mai importantă oglindă de apă de pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu este lacul Dumbrava 
(circa 6 ha, în sud-vestul municipiului), parte a unui sistem de lacuri antropice, de agrement, de-a lungul 
pârâului Trinkbach (împreună cu Dumbrava II și cu lacul Grădinii Zoologice). În nord-vest se află lacul lui 
Binder, apărut pe locul unei foste cariere de argilă. Zona lacului se află, în prezent, în proces de amenajare 
pentru a fi transformat într-o zonă de sport și agrement. 

 

279  Posea, G. (coord), (1983), Enciclopedia Geografică a României, Editura Științifică și Enciclopedică, 
București 
280 Ibidem 
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În zona metropolitană prezintă importanță turistică lacurile antropice instalate în vechile exploatări de sare 
din zona localității Ocna Sibiului, iar lacul de acumulare Gura Râului (pe Cibin, în comuna Gura Râului, având 
o suprafață de 65 ha și un volum de 6,3 milioane mc281) are o mare importanță economică (alimentare cu 
apă a localităților din aval – inclusiv municipiul Sibiu,  producere energie electrică și apărare a localităților 
împotriva inundațiilor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281 Ibidem 
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FIGURA 197 – CADRUL NATURAL – RELIEF ȘI HIDROGRAFIE 

 

Sursa: Date Ministerul Mediului 

Din punct de vedere hidrogeologic, municipiul Sibiu beneficiază de prezența corpului de apă subterană 
ROOT05 – Depresiunea Sibiului, de tip poros permeabil, localizat în depozitele aluvionare de vârstă 
cuaternară din lunca și terasa râului Cibin și a afluenților acestuia. Nivelul hidrostatic se află la adâncimi de 
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0,4 – 5,5 m în zona de luncă și până la 13 m în zona de terasă. Debitele specifice sunt în general mai mici 
de 1 l/s/m, cele mai mari valori fiind întâlnite în zona Cristian (5 l/s/m)282. Prin urmare, resursele de apă 
subterană sunt caracterizate prin debite relativ scăzute, apele de suprafața fiind principala sursă de 
alimentare pentru populație și activități economice. 

CLIMA 

Municipiul Sibiu aparține sectorului cu climă continentală-moderată (ținutului cu climă de dealuri), 
caracterizat prin veri calde, cu precipitații relativ frecvente, și ierni reci, cu strat de zăpadă relativ stabil. 
Depresiunea Sibiului este cunoscută pentru inversiunile termice frecvente în sezonul rece al anului, iernile 
fiind aici mai reci decât pe pantele cu altitudini mijlocii ale munților din vecinătate. Circulația generală a 
atmosferei este caracterizată prin frecvența mare a maselor de aer temperat-oceanic in vest și nord-vest 
(mai ales în semestrul cald)283. 

FIGURA 198 – RADIAȚIA SOLARĂ GLOBALĂ MEDIE ÎN PERIOADA 1994 – 2018 PE TERITORIUL ROMÂNIEI 

 

Sursa: Solargis.com – World Bank Group și ESMAP 

Analiza datelor furnizate de către Centrul Meteorologic Transilvania Sud în intervalul 1990 – 2019 (ultimii 
30 de ani) indică o temperatură medie a aerului de circa 9,4 °C și o medie a cantității anuale de precipitații 
de 641 mm la stația meteorologică Sibiu. Amplitudinea termică medie (diferența între temperatura maximă 

 

282 Cf. date furnizate de către Administrația Bazinală de Ape Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 
283  Posea, G. (coord), (1983), Enciclopedia Geografică a României, Editura Științifică și Enciclopedică, 
București 
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anuală și temperatura minimă anuală) pentru același interval a fost de aproape 56 °C. Maxima absolută 
(38,90 °C) a fost înregistrată în anul 2012284. Față de informațiile din studii mai vechi se remarcă o creștere 
a temperaturii medii anuale (de la 8,9 °C) și o scădere foarte ușoară a cantității anuale de precipitații (de la 
652,9 mm). Mai multe detalii cu privire la evoluția parametrilor climatici sunt prezentate în subcapitolul 
Riscuri și amenințarea schimbărilor climatice. 

Radiația solară globală înregistrează valori de peste 115 kcal/cm2/an. Vânturile dominante la stația 
meteorologică Sibiu sunt cele dinspre nord-vest (13,00 %) și sud-est (8,20 %). Zona depresionară se 
caracterizează printr-o frecvență mare a calmului atmosferic (57,5 % la Sibiu), fapt ce determină dificultăți 
în dispersia poluanților atmosferici. Vitezele medii anuale oscilează între 1,8 și 4,5 m/s. O caracteristică 
locală pentru Depresiunea Sibiului este Vântul Mare – un vânt neregulat cu caracter de foehn ce bate 
dinspre munte, determinând încălziri accentuate și topiri bruște ale stratului de zăpadă, ce cresc 
vulnerabilitatea teritoriului la inundații285. 

Caracteristicile climatice menționate anterior sunt relevante din punct de vedere al potențialului de 
utilizare a energiei din surse regenerabile. Astfel, zona municipiului Sibiu prezintă un potențial redus spre 
mediu de utilizare a energiei solare, valorile fiind de sub 1.250 kWh/mp (vezi figura de mai jos). Aceste 
valori sunt confirmate și de către studiile ICEMENERG cu privire la potențialul solar al României, acolo unde 
municipiul Sibiu este situat în zona IV din V (valori ale radiației solare globale între 1.200 și 1.250 kWh / 
mp). 

FIGURA 199 – VITEZA MEDIE A VÂNTULUI LA ÎNĂLȚIMI DE 50 M – JUDEȚUL SIBIU 

 

Sursa: globalwindatlas.info – World Bank Group și ESMAP 

În ceea ce privește viteza medie anuală a vântului, valorile de sub 4 m/s la înălțimi de peste 50 m indică un 
potențial redus de utilizare a energiei eoliene (vezi figura de mai sus – culoarea verde indică valori de sub 
4 m/s). 

 

284 Cf. Date furnizate de către Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud 
285  Posea, G. (coord), (1983), Enciclopedia Geografică a României, Editura Științifică și Enciclopedică, 
București 
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SOLURILE 

În lunca Cibinului se întâlnesc soluri aluviale, restul teritoriului fiind caracterizat prin prezența solurilor 
brune acide și a solurilor podzolice argiloiluviale286. 

VEGETAȚIA ȘI FAUNA 

Conform Agenției Europene de Mediu, teritoriul municipiului Sibiu se află în regiunea biogeografică 
continentală. Din punct de vedere al zonelor de vegetație, municipiul Sibiu se află în zona pădurilor de 
foioase. În lungul Cibinului se dezvoltă vegetația azonală de luncă, cu un peisaj specific (pajiști de iarbă 
moale – Agrostis stolonifera – și zăvoaie de anin negru – Alnus nigra). În zonele în care vegetația naturală 
a fost înlocuită ca urmare a dezvoltării agriculturii, pot apărea pajiști secundare cu păiuș roșu (Festuca 
rubra), iarba câmpului (Agrostis tenuis / Agrostis capillaris) sau țăpoșica (Nardus stricta)287. 

Ultimele date disponibile în baza de date INSSE (Tempo Online) indică faptul că, în anul 2014, în municipiul 
Sibiu vegetația forestieră ocupa o suprafață de 2.648 ha (circa 22 % din suprafața totală a teritoriului 
administrativ288). Pădurile sunt concentrate în sud-vestul teritoriului administrativ al municipiului: Pădurea 
Dumbrava și Pădurea Cisnădioara. 

Pădurile din jurul Sibiului sunt caracterizate de prezența unor elemente mediteraneene: cănărașul (Serinus 
serinus) și chițcanul de pădure (Sorex araneus tetragonurus). Râul Cibin are un potențial ecologic favorabil 
lipanului (Thymallus thymallus), mrenei (Barbus barbus) și cleanului (Leuciscus cephalus). De altfel, de-a 
lungul Cibinului se află mai multe zone de pescuit recreativ, ultimul segment (pe care se află și teritoriul 
administrativ al municipiului Sibiu) fiind cel dintre podul din comuna Cristian și confluența cu râul Olt289. 

 

10.2. BIODIVERSITATEA. ARII NATURALE PROTEJATE 

ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

Pe teritoriul municipiului Sibiu se află Situl de Importanță Comunitară (SCI) Insulele Stepice Șura Mică – 
Slimnic (la nord de zona construită a municipiului). Declarată prin OM nr. 2387 din 29 septembrie 2011, 
situl Natura 2000 are un plan de management aprobat în anul 2016 și se află în custodia Agenției Naționale 
pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). 

Situl Natura 2000 ROSCI0093 Insulele stepice Șira Mică – Slimnic se caracterizează prin prezența, datorită 
insolației, a unui număr mare de specii sudice, pontice și sud mediteraneene. Astfel, flora prezintă multe 
elemente termofile și xerofile întâlnite rar în România, precum jaleșul (Salvia nutans), frăsinelul (Dictamnus 
albus), saschiul (Vinca herbacea), hodoleanul (Crambe tataria), piatra linte (Astalgus dasyanthus), specii 
de ceapa ciorii (Allium fuscum, Allium ammophilum), rățisoare (Iris pumila), ruscuța de primăvară (Adonis 
vernalis), garofița (Dianthus puberulus), macul galben (Glacium flavum), migdalul pitic (Prunus tenella), sau 
poroinicul (Orchis tridentata). Ca faună, se remarcă, din punct de vedere biogeografic și ecologic, 
lepidopterele (Colias chrysotheme, Pseudophilotes bavius, Satyrus briseis), coleopterele (Gymnopleurus 

 

286  Posea, G. (coord), (1983), Enciclopedia Geografică a României, Editura Științifică și Enciclopedică, 
București 
287 Ibidem 
288 Suprafața totală a teritoriului administrativ de 12.164 ha, conform datelor INSSE Tempo Online (2014) 
289 Website Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu 
https://www.apssibiu.ro/index.php/fonduri-piscicole-2/ consultat la 19.07.2021 
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mopsus, Perotis lugubris) și ortopterul Saga pedo. În total, în această arie naturală protejată au fost 
inventariate 314 specii de plante și aproximativ 400 specii de nevertebrate290. 

FIGURA 200 – ARII NATURALE PROTEJATE ÎN MUNICIPIUL SIBIU ȘI ZONA SA PERIURBANĂ 

 

Sursa: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Județul Sibiu 

Situl conține 7 habitate de interes comunitar și 11 specii de interes comunitar (6 de plante, o specie de 
nevertebrate, 3 de amfibieni și o specie de pești)291. 

Pe lângă această arie naturală protejată, în zona metropolitană a municipiului Sibiu se află alte 8 situri 
Natura 2000, toate având planuri de management aprobate și aflându-se în custodia ANANP: 

• ROSCI0085 Frumoasa; 

• ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu; 

• ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest; 

• ROSCI0122 Munții Făgăraș; 

 

290 APM Sibiu, (2020), Raport privind starea mediului în județul Sibiu – 2019 
291 Cf. Formular standard Natura 2000: 
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0093 consultat la data de 
19.07.2021 
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• ROSPA003 Avrig – Scorei – Făgăraș; 

• ROSPA0043 Frumoasa; 

• ROSPA0098 Piemontul Făgăraș; 

• ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. 

ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL 

Singura arie naturală protejată de interes național de pe teritoriul municipiului Sibiu este Parcul Natural 
Dumbrava Sibiului, situat în sud-vestul teritoriului administrativ al municipiului. Cu o suprafață de 993 ha, 
aria naturală protejată este reprezentată de Pădurea Dumbrava, un stejăret de terasă cu o biodiversitate 
ridicată. În stratul ierbos al acestei păduri au fost identificate peste 100 de specii de plante cu flori, cele 
mai rare fiind: opaița (Silene dubia), brândușa (Crocus banaticus), lăcrămița (Majanthemum bifolium), iarba 
albastră (Molinia coerulea), salata iepurelui (Prenanthes purpurea) sau specii de orhidee (Cephalanthera 
alba, Neottia nidus-avis). De asemenea, în Pădurea Dumbrava trăiesc mamifere (căprior, veveriță, arici, 
mistreț, șoareci, pârși, vulpe) și păsări (pițigoiul mare, mierla, presura, ciocănitoarea mare, gaița, 
turtureaua, bufnița, pupăza, cucul, cinteza, sticletele, vrabia, corbul)292. Conform datelor furnizate de către 
custodele ariei naturale protejate, ANANP, pentru această arie naturală protejată nu există un plan de 
management aprobat. 

Pe lângă Parcul Natural Dumbrava Sibiului, în zona metropolitană a municipiului Sibiu se află alte 7 arii 
naturale protejate de interes național – vezi tabelul de mai jos. 

TABEL 72 – ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL ÎN ZONA METROPOLITANĂ SIBIU 

COD DENUMIRE TIP 
PLAN DE 

MANAGEMENT  

RONPA0712 Lacul fără fund Ocna Sibiului Rezervație geologică Nu 

RONPA0714 Calcarele cu hippuriți de la Cisnădioara Monument al naturii Nu 

RONPA0715 Dealul Zackel Rezervație mixtă Da 

RONPA0716 Șuvara Sașilor Rezervație botanică Da 

RONPA0722 Iezerele Cîndrelului Rezervație mixtă Da 

RONPA0724 Parcul Natural Cîndrel Rezervație mixtă Da 

RONPA0726 Golul Alpin al Munților Făgăraș între 
Podragu – Suru 

Rezervație mixtă Da 

Sursa: Date furnizate de către ANANP Sibiu și Raportul privind starea mediului în Județul Sibiu în anul 
2019 (APM Sibiu) 

ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES JUDEȚEAN 

Pe teritoriul municipiului Sibiu există și 3 arii naturale protejate de interes județean293: 

 

292 APM Sibiu, (2020), Raport privind starea mediului în județul Sibiu – 2019 
293 APM Sibiu, (2020), Raport privind starea mediului în județul Sibiu – 2019 
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• Stejarul din Grădina zoologică – monument al naturii – exemplar de 5-600 de ani lângă 
debarcaderul lacului de agrement din Pădurea Dumbrava; 

• Exemplare de tisă – monument al naturii – Str. Turnului nr. 5; 

• Speciile forestiere exotice din Parcul Sub Arini – monument al naturii – în parc există 68 de specii 
forestiere, din care 30 exotice, cu o mare valoare științifică și decorativă. 
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FIGURA 201 – ARII NATURALE PROTEJATE ÎN MUNICIPIUL SIBIU ȘI ZONA SA PERIURBANĂ (DETALIU) 

 

Sursa: Date Ministerul Mediului 
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10.3. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

CALITATEA AERULUI 

La nivelul județului Sibiu, o sursă importantă de degradare a calității aerului este reprezentată de către 
traficul rutier. Analiza evoluției emisiilor de poluanți atmosferici (tone/an) generate de traficul rutier arată 
faptul că anul 2016 a fost anul cu cele mai mari emisii, înregistrându-se apoi o scădere în perioada 2017 – 
2019 (a se vedea figura de mai jos). Cea mai mare parte a emisiilor de pulberi în suspensie (PM10) și oxizi 
de azot este generată de către autovehiculele grele, în timp ce pentru monoxidul de carbon cea mai mare 
parte a emisiilor este determinată de către autoturisme294. 

FIGURA 202 – EVOLUȚIA EMISIILOR REZULTATE DIN TRAFICUL RUTIER, TONE/AN, 2014 – 2019 

Sursa: Date furnizate de către APM Sibiu 

FIGURA 203 – MEDIA EMISIILOR PROVENITE DIN ARDEREA LEMNULUI (TONE, 2014 – 2019) 

 

Sursa: Date furnizate de către APM Sibiu 

O altă sursă de degradare a calității aerului ce poate afecta municipiul Sibiu este reprezentată de procesele 
de ardere a lemnului pentru încălzirea locuințelor, în comunele și orașele situate în apropiere de municipiu. 

 

294 Cf. Date furnizate de către APM Sibiu (2021) 
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Figura de mai sus ilustrează o medie a emisiilor provenite din arderea lemnului pentru UAT-urile din jurul 
municipiului Sibiu. Se observă emisiile ridicate din comunele de lângă Sibiu (Șelimbăr, Șura Mare). 

În municipiul Sibiu, principalele surse industriale de degradare a calității aerului sunt reprezentate de 
instalațiile operatorilor ce intră sub incidența directivei IPPC privind controlul integrat al poluării. 
Majoritatea acestor operatori se află în partea de est a municipiului, în zona industrială est (Compa, 
Thyssenkrupp Bilstein) și în zona industrială Gușterița (Wienerberger). Chiar dacă nu afectează direct 
locuitorii municipiului Sibiu, o sursă de degradare importantă a calității factorilor de mediu (aer, apă) este 
reprezentată și de stația de epurare a apelor uzate menajere, situată în comuna Șelimbăr (la nord de 
localitatea Mohu). 

TABEL 73 – AGENȚI ECONOMICI CE INTRĂ SUB DIRECTIVA IPPC ÎN MUNICIPIUL SIBIU ȘI ÎMPREJURIMI 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE LOCALIZARE TIP SURSĂ DEGRADARE 

1 SC Apă-Canal Sibiu SA Șelimbăr Menajeră – stație epurare 

2 SC COMPA SA Sibiu Industrială – automotivă 

3 SC Eurofoam SRL Șelimbăr Industrială – chimică 

4 SC JIFA SRL Sibiu Industrială – colectare deșeuri 

5 SC THYSSENKRUPP BILSTEIN SA Sibiu Industrială - automotivă 

6 SC WIENERBERGER SRL Sibiu Industrială – materiale de construcții 

Sursa: Date furnizate de către APM Sibiu 

O altă categorie de surse de degradare a calității aerului este reprezentată de agenții economici care 
vehiculează compuși organici volatili (COV). În municipiul Sibiu există 17 agenți economici înscriși în 
registrul COV, precum și alți 9 operatori care vechiulează COV, însă nu sunt înscriși în registru. Majoritatea 
agenților economici înscriși în registrul COV se află pe zona industrială vest (Continental Automotive, 
Kendrion Automotive, Marquard Shaltsysteme, NTN SNR Rulmenti, Simea, Takata Sibiu), dar și în zona 
industrială est (Compa, Thyssenkrupp Bilstein, Hendricson Romania). 

Se remarcă faptul că cea mai mare parte a surselor industriale de degradare a calității aerului se află 
concentrate în zonele industriale din estul și vestul municipiului, având astfel un impact scăzut asupra 
zonelor rezidențiale. 

Inventarul de emisii pentru municipiul Sibiu din perioada 2014-2019 ilustrează o creștere constantă a 
emisiilor de poluanți atmosferici (oxizi de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, pulberi în suspensie PM10, 
compuși organici volatili nemetanici - NMVOC) în acest interval. Tabelul de mai jos indică mediile multi-
anuale pentru emisiile acestor poluanți. Creșterea ușoară a emisiilor poate fi explicată prin creșterea 
fluxurilor de trafic, a consumurilor de energie (vezi capitol Utilități publice) și a activităților economice. 
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TABEL 74 – MEDII MULTIANUALE: EMISII POLUANȚI ATMOSFERICI ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

POLUANT SOX NOX CO PM10 NMVOC 

Emisii medii 
(tone) 

0,68 95,33 49,94 0,45 4,09 

Sursa: Date furnizate de către APM Sibiu 

TABEL 75 – AGENȚI ECONOMICI CARE VEHICULEAZĂ COV ÎN MUNICIPIUL SIBIU (ÎNSCRIȘI ÎN REGISTRUL 
COV) 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE DOMENIU ACTIVITATE 
ADRESA PUNCTULUI DE 

LUCRU 

1 SC AC EUROCOMPANY 
SRL 

fabricarea încălțămintei str. Drumul Ocnei, nr. 1 

2 SC BITECO SRL spălarea și curățarea chimică a articolelor textile str. Rahovei, nr. 25 

3 SC COMPA SA  fabricarea de piese și accesorii pentru autovehicule 
și pentru motoare de autovehicule; tratarea de 
suprafață a metalelor prin procese electrolitice sau 
chimice 

Str. Henri Coandă, nr. 8  

4 SC CONTINENTAL 
AUTOMOTIVE SRL 

fabricarea dispozitivelor electronice pentru 
industria auto 

str.  Salzburg, nr.8 

5 SC ECO-TEXTIL SRL spălarea și curățarea articolelor textile str. Oțelarilor, nr. 62 

6 SC HENDRICSON 
ROMANIA SRL  

fabricarea arcurilor lamelare str. Forjorilor, nr. 22 

7 SC KENDRION 
AUTOMOTIVE SRL 

fabricarea de echipamente electrice și electronice 
pentru autovehicule și pentru motoare de 
autovehicule 

str. Florian Rieger, nr. 6 

8 SC MARQUARD 
SCHALTSYSTEME SCS 
SRL 

fabricarea de echipamente electrice și electronice 
pentru autovehicule și pentru motoare de 
autovehicule 

str. Munchen, nr.  2 

9 SC MILEA SNC spălarea și curățarea chimică a articolelor textile str. C.I. Nottara, nr. 22 

10 SC NTN-SNR RULMENTI 
SRL 

fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză 
și a elementelor mecanice de transmisie; tratarea 
și acoperirea metalelor 

str. Salzburg, nr. 6 

11 SC PIM SA tăbăcărie str. Podului, nr. 131  

12 SC PRO M&D SERVICE 
SRL 

spălarea și curățarea articolelor textile și a 
produselor din blană 

str. Constituției, nr. 26 

13 SC RASITAL SRL fabricarea încălțămintei str. Calea Șurii Mici, nr. 
39A 
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NR. 
CRT. 

DENUMIRE DOMENIU ACTIVITATE 
ADRESA PUNCTULUI DE 

LUCRU 

14 SC SIMEA SRL fabricarea produselor metalice obținute prin 
deformare plastică, metalurgia pulberilor; tratarea 
și acoperirea metalelor 

str. Barcelona FN 

15 SC THYSSENKRUPP 
BILSTEIN SA 

fabricare altor piese și accesorii pentru 
autovehicule și pentru motoare de autovehicule; 
tratarea și acoperirea metalelor 

Str. Henri Coandă, nr. 8  

16 TEXTILA SCM spălarea și curățarea articolelor textile str. Distributiei 32 

17 SC TAKATA SIBIU SRL fabricare airbaguri pentru industria auto str. Florian Rieger, nr.  3 

Sursa: Date furnizate de către APM Sibiu 
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FIGURA 204 – SURSE INDUSTRIALE ȘI MENAJERE DE DEGRADARE A CALITĂȚII AERULUI – MUNICIPIUL 
SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

În municipiul Sibiu se află două stații de monitorizare a calității aerului, parte a Rețelei Naționale de 
Monitorizare a Calității Aerului. Caracteristicile acestor stații sunt indicate în tabelul mai jos. 
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TABEL 76 – STAȚII DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

COD 
STAȚIE 

TIP STAȚIE LOCALIZARE POLUANȚI MONITORIZAȚIE 

RO-SB-1 Fond urban Str. Hipodromului 2A, 
Sibiu 

SO2, NO, NO2, NOx, CO, Benzen, PM2,5 gravimetric, 
PM10 automat și gravimetric, O3 

RO-SB-2 Industrial Str. Oțelarilor FN, Sibiu SO2, NO, NO2, NOx, CO, Benzen, PM10 automat, O3 

Sursa: Raportul privind starea mediului în Județul Sibiu în anul 2019 (APM Sibiu) 

În perioada 2014 – 2020 au fost înregistrate 86 de depășiri la stația SB-1 (62 la indicatorul PM10 - 
gravimetric, 14 la PM10 - automat, 10 la ozon) și 40 de depășiri la stația SB-2 (34 la PM10 automat și 6 la 
ozon).  

FIGURA 205 – NUMĂR DEPĂȘIRI VALORI-LIMITĂ ZILNICE – STAȚIILE SB-1 (SUS) ȘI SB-2 (JOS) PENTRU 
INTERVALUL 2014-2020 

 

 

Sursa: Date furnizate de către APM Sibiu 

Se remarcă variațiile importante ale numărului de depășiri ale valorilor-limită zilnice pentru concentrațiile 
de poluanți monitorizați. Pentru poluantul PM10, nu au fost mai mult de 35 de depășiri / an / stație ale 
valorii limită zilnice (50 µg/m3). De asemenea, în cazul ozonului (O3), nu s-au înregistrat depășiri ale valorii 
țintă (120 µg/m3) mai mult de 25 de ori / an / stație. 
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În anul 2019, concentrația medie anuală (prin măsurători gravimetrice – metoda de referință pentru 
măsurarea concentrației de pulberi în suspensie PM10, conform legii) pentru indicatorul PM10 a fost de 
18,51 µg/m3 la stația SB-1, cu mult sub valoarea limită anuală de 40 µg/m3. Se remarcă faptul că, în 
intervalul 2015-2019, concentrația medie anuală înregistrată la stația SB-1 a fost mereu sub 25 µg/m3. 
Pentru dioxidul de azot (NO2), la stația SB-2 valoarea concentrației medii anuale a fost de circa 25 µg/m3, 
cu mult sub valoarea limită anuală de 40 µg/m3. În perioada 2015-2019, concentrațiile medii anuale au 
oscilat între circa 13 µg/m3 în anul 2016 și circa 28 µg/m3 în anul 2017295. 

Prin urmare, se poate afirma că aerul în municipiul Sibiu are o calitate bună, întrucât concentrațiile medii 
anuale măsurate pentru principalii poluanți atmosferici au valori cu mult sub valorile limită anuale, iar 
numărul de depășiri ale valorilor-limită zilnice este redus. 

TABEL 77 – STRĂZI CU DEPĂȘIRI DE PESTE 5 DB ALE NIVELULUI DE ZGOMOT MAXIM ADMIS 

NR.CRT. STRADĂ LSZN LNOAPTE 

1 Bulevardul Corneliu Coposu X  

2 Bulevardul Victoriei X  

3 Calea Dumbrăvii X X 

4 Calea Gușteriței  X 

5 Calea Șurii Mari  X 

6 Șoseaua Alba Iulia X X 

7 Strada Andrei Șaguna X X 

8 Strada Argeșului X X 

9 Strada Avrig X  

10 Strada Banatului X X 

11 Strada Constituției X X 

12 Strada Cristian X X 

13 Strada General Vasile Mila X X 

14 Strada Hermann Oberth X X 

15 Strada Lungă X X 

16 Strada Maramureșului X X 

17 Strada Rahovei X X 

18 Strada Râului X X 

19 Strada Rusciorului X X 

 

295 APM Sibiu, (2020), Raport privind starea mediului în județul Sibiu – 2019 
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NR.CRT. STRADĂ LSZN LNOAPTE 

20 Strada Semaforului X X 

Sursa: Revizuire Plan de Acțiune pentru Prevenirea și Reducerea Zgomotului Ambiental în Municipiul Sibiu 

În ceea ce privește poluarea fonică la nivelul municipiului Sibiu, principala sursă de zgomot este 
reprezentată de traficul rutier. Tabelul de mai sus indică străzile pe care au fost constatate depășiri cu peste 
5 dB ale indicatorilor Lzsn (nivel de zgomot zi, seară, noapte) și Lnoapte (nivel de zgomot noaptea) în clădirile 
situate de-a lungul arterelor de circulație. Se observă faptul că valorile ridicate de zgomot se înregistrează 
atât pe arterele penetrante (Calea Dumbrăvii, Șoseaua Alba Iulia, Calea Șurii Mici, Strada Lungă, Bulevardul 
General Vasile Milea), cât și pe arterele ocolitoare (Avrig, Rahovei, Argeșului, Maramureșului) sau pe 
arterele mediane ce traversează zona centrală (Corneliu Coposu, Andrei Șaguna). 

Astfel, se estimează că traficul rutier determină expunerea a 31.626 de persoane la un nivel de zgomot Lzsn 

peste limita de 70 dB, și a 36.532 de persoane la un nivel de zgomot Lnoapte peste limita de 60 dB. Se remarcă 
faptul că, în comparație cu anul 2011, a crescut numărul de persoane afectate de valori ce depășesc limitele 
admisibile (cu aproximativ 7.800 de persoane pentru Lzsn, respectiv 11.300 pentru Lnoapte). Principalele cauze 
pentru această creștere sunt creșterea gradului de motorizare și, implicit, a volumului de trafic rutier, 
precum și implementarea doar parțială a măsurilor prevăzute în planul de acțiune pentru reducerea 
zgomotului din anul 2012296. 

O altă sursă de zgomot la nivelul municipiului Sibiu este reprezentată de către activitățile industriale. Astfel, 
numărul total de persoane expuse este de 23 de persoane pentru Lzsn (peste valoarea limită de 65 dB), 
respectiv 423 de persoane pentru Lnoapte (peste valoarea limită de 55 dB). Aceste depășiri au fost identificate 
în zona industrială est, acolo unde activitățile desfășurate de către SC COMA SA și SC THYSSENKRUPP 
BILSTEIN SA se află în imediata vecinătate a unor zone rezidențiale297. 

Planul de Acțiune pentru Prevenirea și Reducerea Zgomotului Ambiental în Municipiul Sibiu propune 
desemnarea Pădurii Dumbrava ca zonă liniștită. De asemenea, pentru reducerea nivelului de zgomot 
generat de traficul rutier, sunt propuse următoarele planuri de acțiune298: 

• Planul de Acțiune 1 (PA1) – Intervenții asupra infrastructurii rutiere. Cost estimativ măsuri: 
74.744.000 euro; 

• Planul de Acțiune 2 (PA2) – Dezvoltarea transportului public și a mijloacelor alternative de 
mobilitate. Cost estimativ măsuri: 52.435.500 euro; 

• Planul de Acțiune 3 (PA3) – Managementul traficului și ITS. Cost estimativ măsuri: 44.534.000 EUR. 

Doar o treime (33,9%) dintre respondenții la chestionarul aplicat cetățenilor se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți de calitatea aerului din municipiul Sibiu, peste 40 % fiind nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. 
Majoritatea cartierelor (18 din 26) înregistrează un nivel general de mulțumire scăzut cu privire la calitatea 
aerului, remarcându-se cartierele Broscărie și Zona Industrială Est (53 % nemulțumiți sau foarte 
nemulțumiți) și Gară (50 % nemulțumiți sau foarte nemulțumiți). Nivelul general de mulțumire cu privire 

 

296 Incertrans, (2019), Revizuire Plan de Acțiune pentru Prevenirea și Reducerea Zgomotului Ambiental în 
Municipiul Sibiu 
297 Ibidem 
298 Ibidem 
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la protecția împotriva zgomotului este și mai scăzut: doar 23,6 % dintre respondenți se declară mulțumiți 
și foarte mulțumiți, peste 50 % fiind nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. 

Ca posibil instrument în domeniul digitalizării care să ajute la o mai bună monitorizare și conștientizare de 
către locuitori a problemelor privind calitatea aerului, respondenții la chestionar au indicat posibilitatea 
realizării unei aplicații cu scop de transmitere către locuitori a datelor referitoare la gradul de poluare a 
aerului. 
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FIGURA 206 – HARTĂ CONFLICT ZGOMOT TRAFIC RUTIER – MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Plan de acțiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Sibiu 

CALITATEA APELOR 

Principalele surse de degradare a calității apei în municipiul Sibiu și în zona metropolitană a acestuia sunt299: 

 

299 Cf. date furnizate de către Administrația Bazinală de Ape Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 
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• Surse menajere: Colectarea și tratarea apelor uzate urbane: aglomerări mai mari de 100.000 
locuitori echivalenți (Mun. Sibiu), aglomerări cuprinse între 10.000 – 100.000 l.e. (Avrig), 
aglomerări cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e. (Cristian, Tălmaciu, Șura Mică, Păltiniș, cartierul 
Arhitecților); 

• Surse agricole: SC Horticola Seviș – ferma de creștere a bovinelor (Șura Mare, la nord de Municipiul 
Sibiu); 

• Surse industriale: SC Românofir SA (industria textilă – Oraș Tălmaciu), SC Atlantic Travels SA – 
fabrica de produse lactate (industria alimentară – Oraș Cisnădie), SC Izabel prod SRL Sibiu – punct 
de lucru Cristian (industria alimentară – comuna Cristian), SC Mânzat Prod SRL (industria 
alimentară – comuna Poplaca); 

o Prelucrearea agregatelor minerale: SC Drumuri și Poduri SA (Mun. Sibiu – Șos. Alba Iulia), 
SC Dany Mold SRL (comuna Cristian), Total N.S.A. (Mun. Sibiu – Str. Podului), SC Geiger 
Group SRL (balastieră pe râul Cibin – comunele Cristian / Orlat), SC Sort Util SRL (Mun. 
Sibiu), SC Valimcor SRL Bradu, SC Malidcom SRL (mun. Sibiu). 

Se observă faptul că majoritatea surselor de degradare a calității apelor se află în afara municipiului Sibiu, 
însă unele pot reprezenta o amenințare întrucât se află în amonte față de acesta (de exemplu, stațiile de 
epurare a apelor uzate din Cisnădie, Cristian, cartierul Arhitecților, sau obiectivele industriale din Cisnădie, 
Cristian, Poplaca). Cele mai importante surse de degradare a calității apelor din municipiul Sibiu sunt 
reprezentate de stația de epurare a apelor uzate (situată pe teritoriul administrativ al comunei Șelimbăr) 
și obiectivele industriale situate de-a lungul râului Cibin și a afluenților acestuia. 

În ultimii ani a avut loc un singur incident de poluare accidentală a apelor în municipiul Sibiu. Pe 21 aprilie 
2017 pârâul Rusciori (Rossbach) a fost poluat prin deversare de carburant auto, din cauza fisurării 
rezervorului de combustibil al unei autospeciale. Nu s-au înregistrat însă daune300. 

Tabelul de mai jos ilustrează evaluarea integrată a stării și potențialului ecologic pe secțiunile de evaluare 
din municipiul Sibiu și zona periurbană a acestuia. Se observă faptul că starea ecologică a corpurilor de apă 
este în general una bună, cu evoluții nesemnificative în perioada 2014 – 2020. Râul Cibin înregistrează însă 
o stare ecologică moderată atât în amonte de Sibiu, cât și în aval (secțiunile Mohu, aval Tălmaciu). 

Această stare se explică, parțial, și prin starea ecologică moderată a afluenților Cibinului: pârâul Rusciori și 
râul Cisnădie. Principalele surse de degradare sunt reprezentate de stațiile de epurare a apelor uzate din 
Cisnădie (pentru râul Cisnădie) și Șelimbăr (pentru starea râului Cibin la Mohu), precum și complexele 
agrozootehnice și balastierele de pe teritoriul administrativ al comunei Cristian (pentru starea râului Cibin 
în amonte de Sibiu). 

TABEL 78 – CALITATEA APELOR DE SUPRAFAȚĂ – MUNICIPIUL SIBIU ȘI ZONA PERIURBANĂ A ACESTUIA 

CORP DE APĂ SECȚIUNI EVALUARE 2014 2017 2020 

Cibin Acumulare Gura Râului Bună Bună Bună 

Cibin Amonte acumulare Gura Râului Bună Bună Bună 

Cibin Aval acumulare Gura Râului Bună Bună Bună 

 

300 Cf. date furnizate de către Administrația Bazinală de Ape Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 
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CORP DE APĂ SECȚIUNI EVALUARE 2014 2017 2020 

Cibin Amonte Sibiu Bună Moderată Moderată 

Cibin Mohu, aval Tălmaciu Moderată Moderată Moderată 

Rusciori Amonte loc. Rusciori, confluență Cibin Moderată Moderată Moderată 

Sebeș Sebeș (Strâmbu) Bună Bună Bună 

Avrig Amonte priză captare, amonte confluență Olt Bună Bună Bună 

Cisnădie Amonte confluență Cibin Moderată Moderată Moderată 

Săliște și afluenți Tilișca – amonte priză captare, Orlățel – amonte priză 
captare, Săliște – amonte conf. Cibin 

Bună Bună Bună 

Sadu Sadu – priza acumulare Sadu II, Sadu – amonte conf. 
Cibin 

Bună Bună Bună 

Sursa: Date furnizate de către Administrația Bazinală de Ape Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 

Starea chimică a corpului de apă subterană ROOT05 – Depresiunea Sibiului a fost constant una bună în 
intervalul 2014-2020301.  

CALITATEA SOLURILOR 

Circa 51 % din teritoriul administrativ al municipiului Sibiu este reprezentat de teren agricol, conform 
datelor INSSE din anul 2014. Dintre cele 6.278 ha, peste jumătate (3.631 ha) sunt terenuri arabile. Prin 
urmare, aceste terenuri sunt supuse presiunilor specifice determinate de cultivarea plantelor, prin 
aplicarea de substanțe chimice (îngrășăminte, pesticide). 

Cea mai importantă presiune asupra calității solurilor, în prezent, rămâne extinderea zonelor construite. 
Analiza Planurilor Urbanistice Zonale aprobate în perioada 2011 – 2021 de către Primăria Municipiului Sibiu 
relevă tendința de extindere a zonelor construite către vest (zona industrială vest, de-a lungul Căii Șurii 
Mici), nord (de-a lungul Căii Șurii Mari) și est (extindere zonă industrială) – vezi figura de mai jos. Extinderea 
zonelor construite determină distrugerea structurii fizice a solului și creșterea gradului de 
impermeabilizare, cu efecte negative în ceea ce privește accentuarea insulei de căldură urbană și a 
vulnerabilității teritoriului la inundații. 

Trebuie remarcat însă faptul că, datorită lipsei unor surse de degradare semnificative (zone extractive, 
depozite de deșeuri), nu există probleme mari privind calitatea solurilor în municipiul Sibiu. De altfel, pe 
teritoriul municipiului Sibiu nu au fost identificate situri contaminate sau potențial-contaminate302. 

Datele INSSE din anul 2014 indică faptul că pe teritoriul municipiului Sibiu exista o suprafață de 183 ha 
ocupată de terenuri degradate și neproductive (circa 1,50 % din suprafața totală a teritoriului 
administrativ). În Registrul Local al Spațiilor Verzi au fost înscrise două terenuri neproductive: 

• Fosta groapă de gunoi (lângă străzile Preot Bacca, Săcel) – suprafață de 6,2 ha; 

• Intersecția străzilor Maramureșului, Bucovinei, Vrancei, Hațegului – suprafață de 0,27 ha. 

 

301 Cf. date furnizate de către Administrația Bazinală de Ape Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 
302 Cf. date furnizate de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu 
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FIGURA 207 – PLANURI URBANISTICE ZONALE DE EXTINDERE A ZONELOR CONSTRUITE 

 

Sursa: Date furnizate de către Primăria Municipiului Sibiu 
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Datele furnizate de către Garda de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu indică faptul că majoritatea 
amenzilor aplicate în perioada 2016 – 2020 (peste jumătate - 43 din 85 de amenzi – vezi figura de mai jos) 
sunt cauzate de gestiunea defectuoasă a deșeurilor.  

FIGURA 208 – NUMĂR AMENZI APLICATE DE CĂTRE GARDA DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEAN SIBIU 

 

Sursa: Date furnizate de către Garda de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu 

CALITATEA FACTORILOR BIOTICI 

O problemă ce afectează calitatea factorilor biotici este răspândirea speciilor invazive, atât în zonele 
naturale valoroase, cât și în interiorul orașelor. Un exemplu este răspândirea speciei Ambrosia artemisifolia 
pe terenurile neîngrijite sau abandonate din interiorul orașelor, ce afectează starea de sănătate a 
populației ca urmare a alergiilor la polen provocate. De asemenea, au fost identificate șapte specii invazive 
(Aster lanceolatus - steliță, Conyza canadensis - bătrâniș, Erigeron annuus – bunghișor american, Helianthus 
decapetalus, Helianthus tuberosus - topinambur, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis) ce ocupă mai 
multe sute de hectare în luncile râurilor din județul Sibiu (Hârtibaciu, Târnava Mare, Olt, Cibin). 

Suprafața spațiilor verzi publice din municipiul Sibiu a crescut puțin în ultimii ani, de la 208 ha în anul 2014 
la 210 ha în anul 2019 (conform datelor INSSE – Tempo Online) – adică 12,44 mp / locuitor. Registrul Local 
al Spațiilor Verzi (elaborat în anul 2017, cu înscrierea a încă 72 de spații verzi în 2020)) indică însă o 
suprafață a spațiilor verzi în Municipiul Sibiu de doar 384.509,5 mp (sau 38,45 ha). Astfel, conform 
Registrului Local al Spațiilor Verzi, suprafața de spațiu verde este de doar 2,28 mp / locuitor. 

Se observă deficitul de spații verzi existent în Municipiul Sibiu comparativ cu celelalte orașe din zona 
metropolitană: în afară de Avrig (doar 1,94 mp / locuitor), toate celelalte orașe au suprafețe de peste 26 
mp/locuitor (cea mai mare valoare – oraș Ocna Sibiului – circa 73 mp / locuitor). 

Remarcăm faptul că mediul curat (spații verzi, păduri, lacuri) ocupă penultimul loc (scor 2,95/5,00) în 
ierarhia avantajelor de a fi locuitor în cartierele municipiului Sibiu (conform rezultatelor la chestionarul 
aplicat cetățenilor), ilustrând astfel nevoia de creștere a suprafeței de spații verzi de calitate pe teritoriul 
municipiului. 

Aproape o treime (32,26 %) dintre respondenții la chestionar consideră să spațiile publice / spațiile verzi / 
spațiile de recreere sunt dificil accesibile la nivelul municipiului, iar 39 % consideră că au un acces facil. 
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Zonele cu cel mai dificil acces sunt Veteranilor (50 % consideră că nu au acces), Zona Arhitecților (49 % 
consideră că nu au acces), Turnișor (42 % consideră că nu au acces), Lazaret (41 % consideră că nu au acces), 
Broscărie & Zona Industrială Est (45 % consideră că nu au acces), Lupeni, Gușterița, Tineretului,  Vasile 
Aaron, Zona Căii Șurii Mici. 

De altfel, doar 34,5% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de administrarea 
parcurilor / spațiilor verzi, protecția naturii și a biodiversității, peste 43 % declarându-se nemulțumiți sau 
foarte nemulțumiți. Majoritatea cartierelor (19 din 26)  înregistrează un nivel general de mulțumire scăzut. 
De asemenea, doar 41,1 % dintre respondenți se declară mulțumiți de parcurile și grădinile publice din 
municipiu, din punct de vedere al ofertei pentru petrecerea timpului liber. 

În ceea ce privește posibilele măsuri pentru dezvoltarea durabilă a comunității, majoritatea respondenților 
consideră prioritară reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi (80 % au acordat note de 4 și 5, ce indică o 
importanță ridicată acordată măsurii respective). O altă măsură evidențiată de către respondenți a fost 
amenajarea râului Cibin ca traseu de promenadă. 
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FIGURA 209 – SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Registrul Local al Spațiilor Verzi – Municipiul Sibiu 
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10.4. RISCURI ȘI AMENINȚAREA SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE 

AMENINȚAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Analiza evoluției temperaturii medii anuale în ultimii 30 de ani indică o tendință constantă de creștere a 
temperaturii. Astfel, dacă în 1994 media ultimilor 5 ani era de 8,70 °C la stația meteorologică Sibiu, în anul 
2019 media ultimilor 5 ani era de 10,42 °C. De altfel, în 2019 temperatura medie anuală înregistrată la 
stația meteorologică Sibiu a depășit, pentru prima oară, pragul de 11 °C. Temperatura medie anuală 
consemnată de studiile mai vechi (8,90 °C) a fost depășită în fiecare an din intervalul 2007 – 2019. 

FIGURA 210 – EVOLUȚIA TEMPERATURII MEDII ANUALE (°C) ÎN PERIOADA 1990 - 2019 

 

Sursa: Date furnizate de către Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud 

FIGURA 211 – EVOLUȚIA AMPLITUDINII TERMICE MAXIME ANUALE (°C) ÎN PERIOADA 1990 - 2019 

 

Sursa: Date furnizate de către Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud 

Se remarcă însă faptul că amplitudinea termică maximă anuală a rămas variabilă în ultimii 30 de ani. Astfel, 
media temperaturii maxime anuale a fost de aproape 34 °C, iar cea a temperaturii minime anuale de circa 
-22°C, amplitudinea termică maximă fiind, în medie, de 56 °C.  
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Creșterea constantă a temperaturii medii anuale se reflectă însă în numărul anual de zile tropicale (zile cu 
temperaturi de peste 30 °C. În intervalul 1990 – 2019 s-au înregistrat, în medie, 19,70 zile tropicale. Se 
remarcă tendința de creștere a numărului de zile tropicale, maximul fiind atins în 2012 (58 de zile tropicale).  

FIGURA 212 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ZILE TROPICALE ÎN PERIOADA 1990 - 2019 

 

Sursa: Date furnizate de către Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud 

În ceea ce privește cantitatea anuală de precipitații, evoluția a fost una variabilă în perioada 1990 – 2019. 
Media înregistrată a fost de 641 mm, valoarea minimă fiind de circa 395 mm (în anul 2000), iar cea maximă 
de circa 875 mm (în anul 1998). 

FIGURA 213 – EVOLUȚIA CANTITĂȚII ANUALE DE PRECIPITAȚII (L/MP) ÎN PERIOADA 1990 - 2019 

 

Sursa: Date furnizate de către Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud 

Nu se remarcă o tendință de creștere nici în cazul evoluției cantității maxime de precipitații căzute în 24 de 
ore. Cu toate acestea, în ultimii 5 ani cantitatea maximă de precipitații căzute în 24 de ore a depășit 60 mm 
de două ori (în 2018 și 2016). 
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FIGURA 214 – EVOLUȚIA CANTITĂȚII MAXIME DE PRECIPITAȚII CĂZUTE ÎN 24 DE ORE (L/MP) ÎN PERIOADA 
1990 - 2019 

 

Sursa: Date furnizate de către Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud 

În concluzie, analiza evoluției parametrilor climatici din ultimii 30 de ani indică o creștere a temperaturii 
medii anuale și, implicit, o creștere a numărului anual de zile tropicale. Cu toate acestea, în privința 
cantității de precipitații nu se observă creșteri în ceea ce privește cantitatea sau intensitatea acestora. 

Creșterea temperaturilor medii anuale înregistrate la stația meteorologică Sibiu poate fi explicată, parțial, 
și prin accentuarea fenomenului de insulă de căldură urbană ca urmare a creșterii suprafețelor construite 
din municipiu. Această creștere a suprafețelor construite, corelată cu creșterea gradului de acoperire a 
solului cu suprafețe artificiale și cu diminuarea suprafeței de spații verzi sau a numărului de arbori, poate 
duce la creșterea temperaturii resimțite în municipiu. 

Scenariile realizate privind impactul prognozat al schimbărilor climatice indică un risc moderat pentru zona 
municipiului Sibiu. Pentru perioada 2021 – 2050, se estimează o creștere medie a temperaturii aerului, 
iarna, de circa 1°C față de intervalul 1971 – 1990, în condițiile scenariului RCP 8.5. Pentru același scenariu, 
creșterea medie a temperaturii aerului vara este estimată a fi de circa 4°C, vara, pentru perioada 2021 – 
2050 comparativ cu intervalul 1971 – 1990. În ceea ce privește cantitatea de precipitații, estimările indică 
variații scăzute: creșteri cu până la 5 % vara (în intervalul 2021 – 2050, comparativ cu intervalul 1971 – 
1990, în condițiile scenariului RCP 8.5). Alte estimări pentru perioada 2021 – 2050 comparativ cu 1971 - 
1990, sunt legate de reducerea grosimii stratului de zăpadă (în medie, cu 40 %) și de creșterea numărului 
de zile cu temperatura minimă mai mare de 20°C (nopți tropicale) cu până la 8 zile303. 

Strategia Națională privind Schimbările Climatice (2013 – 2020) prevede două categorii de măsuri: 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă - inclusiv prin eficientizarea energetică 
a fondului construit și a iluminatului public sau prin creșterea gradului de utilizare a energiei din 
surse regenerabile nepoluante (tranziția către un sistem energetic cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon); 

 

303 Cf. Bojariu et al. (2015). Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare. Editura Printech, 
București 
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• Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – prin măsuri de protecție împotriva riscurilor naturale 
și prin extinderea infrastructurii verzi (creșterea rezilienței localităților față de efectele 
schimbărilor climatice). 

În anul 2014, Municipiul Sibiu a adoptat un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED), cu un plan de 
măsuri privind eficientizarea energetică a mai multor sectoare: clădiri municipale, clădiri din sectorul 
rezidențial, clădiri din sectorul servicii, iluminat public, sectorul apă-canal, transport (parcul auto municipal, 
transportul public, transportul privat și comercial), producerea locală de căldură și energie electrică și 
planificarea teritoriului (cu măsuri privind împădurirea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea 
municipiului sau realizarea unui optim între suprafețele construite și zonele verzi). Ținta era reducerea cu 
21 % a valorii de referință de 291.202 tone emisii de CO2 în anul 2020304. În anul 2019, se înregistrase o 
scădere cu 15 % a emisiilor305. 

Astfel, în anul 2012, conform PAED, cea mai mare parte din emisiile CO2 au fost generate de funcționarea 
clădirilor rezidențiale (207.270 tone – 65,80 %), urmate de clădirile / echipamentele / instalațiile sectorului 
servicii (63.000 tone – 20,00 %) și de transportul privat și comercial (27.080 tone – 8,60 %. Clădirile, 
echipamentele și instalațiile municipale aveau o valoare a emisiilor de 9.135 tone (2,90 % din total)306.  

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă din anul 2020 realizează o actualizare a datelor cu privire la 
consum și emisii și, implicit, a măsurilor necesare pentru atingerea unor ținte privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului de energie. 

În anul 2019, consumul total de energie electrică la nivelul municipiului Sibiu a fost de 505.971 MWh. După 
sectorul comerț și construcții, pe locul secund ca pondere a consumului se înregistrează în sectorul 
rezidențial. 

FIGURA 215 – PONDEREA CONSUMULUI DE ENERGIE PE SECTOARE DE ACTIVITATE ÎN ANUL 2019 

 

Sursa: Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sibiu (2020) 

În ceea ce privește consumul de energie aferent clădirilor, spațiilor publice și serviciilor publice din 
municipiu, cel mai mare consum (7.291 MWh – 61 %) se înregistrează în cadrul serviciului de alimentare cu 

 

304 Cf. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sibiu (2014) 
305 Cf. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sibiu (2020) 
306 Cf. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sibiu (2014) 
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apă și canalizare, urmat de sediile primăriei (1.080 MWh – 9 %), Spitalul Clinic de Pediatrie (948 MWh – 8 
%), colegii și licee (798 MWh – 7 %) și școli gimnaziale (638 MWh – 5 %). Dacă este luat în calcul consumul 
de gaze naturale, rezultă că cea mai mare valoare (13.543,16 MWh) se înregistrează în unitățile de 
învățământ. Astfel, unitățile de învățământ prezintă, cumulat, o pondere a consumului de gaze naturale de 
62 % și o pondere a consumului de energie de 14 % din consumul total al clădirilor publice307. 

În perioada 2019 – 2023 se află în implementare mai multe proiecte la nivelul sectorului public de clădiri: 

• Grădinița cu PP nr. 18 – Reabilitare instalație termică - 27.468 euro; 

• Colegiul Brukenthal – Extinderea folosirii iluminatului cu LED, programare eficientă centrală 
termică – 3.125 euro; 

• Școala Gimnazială nr. 21 – Reabilitare în vederea îmbunătățirii eficienței energetice – 1.554.012 
euro; 

• Școala Gimnazială nr. 1 – Reabilitare în vederea îmbunătățirii eficienței energetice – 1.663.087 
euro; 

• Școala Gimnazială Radu Selejan - Reabilitare în vederea îmbunătățirii eficienței energetice – 
1.517.648 euro; 

• Liceul Constantin Noica - Reabilitare în vederea îmbunătățirii eficienței energetice – 1.571.910 
euro. 

Pentru aceeași perioadă, se află în curs de implementare un proiect la nivelul sectorului rezidențial: 
Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice (3 
blocuri) – valoare investiție 453.000 EUR. 

Programul de îmbunătățire eficiență energetică în municipiul Sibiu cuprinde măsuri ce vizează aplicarea 
conceptelor și tehnologiilor de ultimă generație în dezvoltarea sistemului de iluminat public308. 

La nivel municipal există un plan de renovare pe 3 etape (până în 2050) ce prezintă o etapizare a investițiilor 
de reabilitare pentru 113 clădiri. 

Cu toate acestea, este nevoie de accelerarea ritmului de implementare a proiectelor de eficiență 
energetică la nivelul municipiului. Acest fapt este relevat de răspunsurile la chestionarul aplicat cetățenilor 
municipiului: doar 18,5% se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de starea clădirilor publice cu privire la 
renovările realizate în vederea creșterii eficienței energetice și doar 17,4% se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți de reabilitarea blocurilor de locuințe colective în vederea creșterii eficienței energetice. Sunt 
categoriile ce au obținut cel mai scăzut scor al nivelului general de mulțumire al respondenților, raportat 
la diferite aspecte referitoare la dezvoltarea municipiului Sibiu. 

În ceea ce privește adaptarea la efectele schimbărilor climatice, este importantă capacitatea municipiului 
Sibiu de a conserva și extinde atât zonele împădurite, cât și suprafețele de spații verzi. Considerând deficitul 
de spații verzi publice din interiorul municipiului și tendințele de extindere a suprafețelor construite, este 
importantă asigurarea unei planificări teritoriale coerente, care să ia în considerare nevoia de extindere a 
infrastructurii verzi. 

 

307 Cf. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sibiu (2020) 
308 Cf. Program de Îmbunătățire Eficiență Energetică în Municipiul Sibiu 2015-2021 
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VULNERABILITATEA LA RISCURI NATURALE 

Județul Sibiu se află în zona D din punct de vedere al coeficientului de accelerație, cu un factor de risc 
seismic ks = 0,16309. Conform normativului de proiectare seismică, valorile de vârf ale accelerației terenului 
pentru cutremure cu interval mediu de recurență de 225 ani este de 0,20g, fapt ce indică un risc seismic 
moderat. 

În ceea ce privește riscul la alunecări de teren, condițiile geologice și geomorfologice determină o 
vulnerabilitate ridicată a acestor fenomene în zona depresionară în care se află municipiul Sibiu. Hărțile de 
risc realizate la nivel județean indică, pentru municipiul Sibiu, probleme în special în zona de est (dealul 
Gușteriței, cu un nucleu cu risc sever în zona carierei de argilă), dar și în vest (pe versantul sudic al văii 
Cibinului, în zona poligonului militar). 

 

309 Cf. Planul de Acțiune și Acoperire a Riscurilor pentru Județul Sibiu (2016) 
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FIGURA 216 – ZONE VULNERABILE LA ALUNECĂRI DE TEREN ÎN MUNICIPIUL SIBIU 
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Sursa: Prelucrare după date furnizate de către Consiliul Județean Sibiu 

FIGURA 217 – ZONE VULNERABILE LA INUNDAȚII ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare după date furnizate de către Consiliul Județean Sibiu 
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În ceea ce privește vulnerabilitatea la inundații, în municipiul Sibiu au fost delimitate mai multe zone 
vulnerabile, cu interdicție temporară de construire până la realizarea unor studii hidrologice detaliate. 
Aceste zone sunt situate pe următoarele văi: 

• Cibin: zona aflată la sud de cartierul Turnișor, precum și zona aflată la vest de Gușterița (inclusiv 
afluenți: Valea Rece, Trinkbach, Valea Săpunului); 

• Rossbach: de-a lungul căii ferate spre Ocna Sibiului (inclusiv afluent Hamba – cartier Veteranilor); 

• Valea Săpunului: pe limita administrativă sudică a municipiului (cartier Hipodrom). 

În vederea protecției teritoriului la inundații, în municipiul Sibiu există următoarele lucrări hidrotehnice 
aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu: 

• Regularizare și îndiguire etapa I – râul Cibin; 

• Regularizare și îndiguire etapa II – râul Cibin; 

• Regularizare și îndiguire pârâul Rusciori; 

• Regularizare râul Cibin (aval baraj Gura Râului confluența cu râul Olt) – zona pod Str. Rozmarinului; 
pe ambele maluri, pereu rostuit cu piatră. 

De asemenea, în zona periurbană a municipiului Sibiu, în amonte față de acesta, există următoarele lucrări 
hidrotehnice: 

• Comuna Cristian: apărări de mal (stâng – drept) și praguri de fund râul Cibin; 

• Oraș Cisnădie: apărări de mal râul Cisnădie (localități Cisnădie și Cisnădioara), apărări de mal râu 
Valea Popii (localitate Cisnădie); 

• Comuna Orlat: regularizare râu Cibin (aval baraj Gura Râului – confluența cu râul Olt) – apărări de 
mal (gabioane ambele maluri), praguri de fund; 

• Comuna Gura Râului: regularizare râu Cibin (aval baraj Gura Râului – confluența cu râul Olt) – 9 
praguri de fund, acumulare Gura Râului, apărări de mal intravilan comună. 

Planul de Management al Riscului la Indundații elaborat de către Administrația Bazinală de Ape Olt 
cuprinde măsuri ce vizează gestiunea riscului la inundații în zona cu risc potențial semnificativ la inundații 
(A.R.P.S.F.R.) Cibin – localitatea Sibiu – vezi tabelul de mai jos. Se observă faptul că pentru o parte dintre 
aceste măsuri nu au fost încă începute demersurile de implementare. Este vorba despre acumularea 
nepermanentă Turnișor (ce ar diminua riscul la inundații în cartierul Turnișor), dar și de lucrări privind 
regularizarea albiei râului Cibin (inclusiv supraînălțăre mal și supraînălțare zid de sprijin). 

TABEL 79 – MĂSURI PENTRU ZONA CU RISC POTENȚIAL SEMNIFICATIV LA INUNDAȚII RÂUL CIBIN – 
LOCALITATEA SIBIU 

COD 
MĂSURĂ 

MĂSURĂ STADIU REALIZARE 

RO_M09-2 Lucrări de apărare în Municipiul Sibiu - Acumularea nepermanentă 
Turnișor, H=10.0, Vol.=18.8 mil. mc, cartier al orașului Sibiu 

Nerealizat 

RO_M10-1 Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului - Sibiu și lucrări 
de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, jud.  Sibiu - 
modernizare și automatizare AMC-uri, schimbare 2 vane plane la golirea 

SF avizat și indicatori 
tehnico-economici 

aprobați prin HG nr. 
1063/04.12.2020 
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COD 
MĂSURĂ 

MĂSURĂ STADIU REALIZARE 

de fund, modernizare sistem de alarmare - avertizare, reabilitare 
conductă de aducțiune pe o lungime L=14578 m 

RO_M11-3 Lucrări de apărare în Municipiul Sibiu – 6,6 km regularizare albie, 7 km 
apărare mal, 7,0 km supraînălțare de mal, 7 buc. Praguri de fund 
îngropate. 

Nerealizat 

RO_M11-3 Regularizare pârâu Valea Săpunului, județ Sibiu – 2,293 km reprofilare 
albie, 2,37 km consolidări mal, 4 buc. praguri de fund din anroc, 3 buc. 
subtraversări 

SF elaborat în 2009, 
necesită revizuire 

RO_M13-3 Reparații curente și întreținere – pr. Cibin, 2016-2021 Realizat 80 % 

RO_M13-4 Igienizare (5km) și defrișare (1 ha) pr. Cibin, 2016-2021 Realizat 60 % 

RO_M14-2 Lucrări de apărare în Municipiul Sibiu – 12,9 km supraînălțare zid de 
sprijin. 

Nerealizat 

RO_M07-2 Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Cibin aferentă 
A.P.S.F.R.-ului 25.215,77 ha (Responsabil: ROMSILVA) 

Lipsă date 

RO_M11-5 Amenajare văi torențiale noi, necadastrate în bazinul hidrografic Cibin și 
afluenți – 13,3 km (Responsabil: MADR – ANIF) 

Lipsă date 

Sursa: Date furnizate de către Administrația Bazinală de Ape Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 
conform Planului de Management al Riscului la Inundații 

Răspunsurile la chestionarul aplicat cetățenilor relevă faptul că doar 20,9% dintre respondenți se declară 
mulțumiți și foarte mulțumiți de managementul riscurilor legate de climă (inundații, valuri de căldură / 
secetă, furtuni sau fenomene extreme), iar 29,2% se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. 
Cartierele cu cel mai scăzut nivel al gradului de mulțumire sunt Veteranilor (50% se declară nemulțumiți) 
și zona Căii Șurii Mici (41% se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți). 

VULNERABILITATEA LA RISCURI TEHNOLOGICE 

În zona municipiului Sibiu există 2 operatori economici care intră sub incidența HG nr. 804/2017 (directiva 
SEVESO): 

TABEL 80 – OPERATORI SEVESO ÎN ZONA MUNICIPIULUI SIBIU 

NR. CRT. DENUMIRE ADRESĂ 
ACTIVITATE PRINCIPALĂ 

1 SC Eurofoam SRL Șelimbăr – Str. Gării nr. 13 Producție spume poliuretanice 

2 SC Apă Canal SA Sibiu - Calea Poplăcii Caotare, tratare și distribuție 
apă potabilă 

Sursa: Date furnizate de către Administrația Bazinală de Ape Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 
conform Planului de Management al Riscului la Inundații 
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11. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

INTRODUCERE | Capacitatea administrativă a Primăriei Municipiului Sibiu joacă un rol important în 
dezvoltarea sustenabilă a municipalității și zonei metropolitane și are un rol cheie în îndeplinirea 
obiectivelor strategice, a viziunii instituției și în oferirea de servicii publice de calitate. O administrație 
eficientă susține dezvoltarea socio-economică a unității administrativ teritoriale, o relație sustenabilă cu 
mediul de afaceri și cu societatea civilă și îmbunătățește capacitatea de a atrage și dezvolta investiții 
publice și private. Capitolul privind capacitate administrativă prezintă o imagine de ansamblu asupra 
modului în care resursele umane, cele financiare, procedurile de lucru și gradul de deschidere și 
transparență al instituției  converg în îndeplinirea responsabilităților autorității publice locale.  

Capitolul prezintă principalele caracteristici și responsabilități ale Primăriei Municipiului Sibiu, este analizat 
(1) managementul resursei umane (2) sănătatea financiară a municipiului prin analiza planificării bugetare, 
structurii de venituri și cheltuieli și politicii investiționale, (3) resursele materiale, și (4) deschiderea și 
transparența instituției. Analiza propune îmbunătățiri acolo unde alocarea de resurse financiare, umane 
sau materiale nu este optimă pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de municipalitate.  

Îmbunătățirea capacității administrative a autorităților publice este unul dintre principalele obiective 
asumate de România ca parte a Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA). POCA urmează 
unele dintre domeniile prioritare ale Strategiei Europa 2020 ce subliniază nevoia de continuă modernizare 
a administrației publice și de creștere a calității serviciilor publice furnizate de către aceasta.  Cel mai recent 
raport de țară din cadrul pachetului Semestru European indică numeroase provocări ale administrației 
publice din România cu efecte negative asupra dezvoltării și furnizării de servicii publice, inclusiv progresul 
limitat în oferirea de servicii publice digitale de către autoritățile centrale și locale. 

Strategia POCA 2014-2020 vizează „să intensifice eforturile pentru a consolida capacitatea administrației 
publice, în special prin îmbunătățirea eficienței, a gestionării resurselor umane, a instrumentelor 
decizionale și a coordonării în cadrul și între diferitele niveluri administrative, precum și prin îmbunătățirea 
transparenței, a integrității și a răspunderii. Să accelereze absorbția fondurilor UE, să consolideze sistemele 
de gestiune și de control, să aducă îmbunătățiri capacității de planificare strategică, inclusiv elementului 
bugetar multianual. Să remedieze deficiențele persistente din sectorul achizițiilor publice. Să 
îmbunătățească în continuare calitatea și eficiența sistemului judiciar, să combată corupția la toate 
nivelurile și să asigure executarea efectivă a hotărârilor instanțelor”310. 

Termenul de capacitatea administrativă se referă astfel la o utilizare eficientă a resurselor disponibile la 
nivelul autorității publice locale, instituirea unui management eficient și transparent, dar și a unor 
proceduri clare de funcționare, pentru îndeplinirea competențelor stabilite prin lege, atingerea 
obiectivelor asumate și furnizarea de servicii publice de calitate. 

 

 

310 Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, document disponibil la adresa 
https://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CAPACITATE_ADMIN/POCA_2014-2020_ian_2015.pdf 
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FIGURA 218 - ETAPELE NECESARE PENTRU ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE LA NIVELUL 
AUTORITĂȚII PUBLICE 

 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

11.1. RESURSE UMANE 

Managementul resursei umane este o dimensiune cheie în îmbunătățirea continuă a serviciilor publice 
oferite de către autoritatea publică locală. Pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor asumate, 
autoritatea publică locala trebuie să susțină o strategie eficientă de resurse umane care să se bazeze pe o 
serie de procese de bună practică la nivel național și european.  La modul general, managementul resursei 
umane se referă la acea paletă de activități, proceduri sau programe de formare, derulate la nivelul 
instituției, care permit îmbunătățirea performanțelor individuale, colective și organizaționale ale acestora.  

Autoritatea publică trebuie să aibă în centrul strategiilor sale o resursă umană bine formată, cu un înalt 
grad de profesionalism, integritate și etică. O strategie eficientă a resursei umane trebuie să includă 
următoarele obiective: 

TABEL 81 – PROCESE DE BUNĂ PRACTICĂ LA NIVELUL MANAGEMENTULUI RESURSEI UMANE 

NR.CRT. PROCESE DE BUNĂ PRACTICĂ LA NIVELUL MANAGEMENTULUI RESURSEI UMANE 

1 Organigramă care să corespundă nevoilor instituției, viziunii si obiectivelor de dezvoltare;  

2 Roluri și responsabilități bine definite pentru personal prin planificarea, elaborarea și evaluarea 
periodică a fișelor de post;  

3 O politică de formare a personalului care să țină cont de nevoile instituției și ale resursei umane; 

4 Sistem transparent și bazat pe indicatori de performanță pentru recrutarea, selectarea și promovarea 
resursei umane;  

5 Evaluarea adecvată și obiectivă a performanțelor individuale și colective ale personalului;  

6 Independență politică în managementul resursei umane.  

Sursa: Prelucrare proprie 

În România, Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ reglementează 
„cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, 
statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele 
reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale”.  
Competențele privind managementul resursei umane revin autorității publice locale, însă elaborarea și 
implementarea politicii de resurse umane este partajată și reglementată de un număr ridicat de acte 
normative. Aceste aspecte influențează capacitatea autorității publice locale de a îmbunătăți 
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managementul resursei umane, mai ales în ceea ce privește recrutarea, selectarea și evaluarea acestuia. 
Pentru funcțiile publice, formularea politicilor publice este responsabilitatea Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, în timp ce pentru personalul contractual responsabilitatea revine deseori instituției 
angajatoare. 

Procese de formare și învățare continuă sunt însă prevăzute de către Codul Administrativ atât pentru 
funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual, subliniind drepturile și responsabilitățile ambelor 
categorii de personal. O descriere detaliată a acestora se regăsește în subcapitolul privind politica de 
formare. 

Subcapitolul privind structura de resurse umane de la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu va urmări: (1) 
managementul resursei umane și mobilitatea personalului, (2) vechimea, gradul profesional și gradul de 
ocupare al posturilor și (3) planul de formare al resursei umane și corelarea sa cu nevoile de la nivelul 
personalului și instituției.   

11.1.1. STRUCTURA DE RESURSE UMANE LA NIVELUL 
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

= 

Organigrama Primăriei Municipiului Sibiu prevede un număr total de 305 posturi, dintre care numai 206 
sunt ocupate, ceea ce corespunde unui grad de ocupare de 67.5%.  Ultima modificare a organigramei a 
avut loc în luna ianuarie 2022, iar structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Sibiu este prezentată în tabelul următor. 

 

Tabel – Structura organizatorică Primăria Municipiului Sibiu  

 

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ 

Conducere PRIMAR   
VICEPRIMAR 
VICEPRIMAR 
ADMINISTRATOR PUBLIC 
SECRETAR GENERAL 

Compartiment Administrator public  

Compartiment Audit intern  

Serviciul Administrație locală, coordonare 
asociații de proprietari 

Compartiment Administrație locală  

Compartiment Coordonare asociații de proprietari 

Serviciul Juridic, contencios și registrul 
agricol 

Biroul Juridic  

Biroul Contencios administrativ  

Compartiment Registrul agricol 
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STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ 

Serviciul Managementul și integritatea 
resurselor umane 

Compartiment Control intern managerial, integritate și 
managementul calității 

Biroul Autoritate tutelară  

Serviciul Centrul de informații pentru 
cetățeni și registratură 

 

Direcția economică Serviciul Financiar-contabil  

Biroul Buget  

Serviciul de Autorizare și control  

Compartiment Autorizare activități comerciale  

Compartiment de Autorizare pentru servicii de transport 
public local  

Compartiment Guvernanță corporativă 

Serviciul Cultură, Sport și Turism Compartiment Cultură  

Compartiment Centrul de informare turistică 

 Compartiment Sport 

Direcți Patrimoniu și Cadastru Serviciul Patrimoniu 

Serviciul Cadastru 

Direcția amenajarea teritoriului și 
urbanism 

Serviciul Urbanism și amenajarea teritoriului  

Serviciul Autorizare construcții, urmărire și planificare oraș 
istoric, monumente 

Cabinet al primarului  

Serviciul Comunicare Compartiment comunicare 

Compartiment relații externe și marketing 

Direcția Strategii, programe și prognoze Serviciul strategii și dezvoltare durabilă  

Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională 

Compartiment Unitate de implementare a proiectelor 

Direcția tehnică Biroul Management energetic și monitorizare servicii 
comunitare de utilități publice 

  
Compartiment tehnic 

Cornpartiment management energetic și monitorizare 
servicii comunitare de utilități publice  

Serviciul Administrativ și gospodărire locală Compartiment 
Administrativ  

Compartiment Gospodărire locală  
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STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ 

Serviciul Coordonare lucrări de investiții  

Biroul Coordonare lucrări de reparații curente  

Serviciul Informatică  

Compartiment Administrare infrastructură informatică 
Compartiment GIS și documente digitale  

Biroul Aplicații informatice, web, internet/intranet 

Direcția Investiții Serviciul Investiții și proceduri achiziții publice 

Biroul Achiziții Publice 

Serviciul pentru situații de urgență Compartiment Securitate și sănătate în muncă și mobilizare 

Compartiment Gestionare situații de urgență 

 

 

Dintre compartimentele primăriei care au un grad ridicat de vacantare a pozițiilor se remarcă Direcția 
amenajarea teritoriului și urbanism (10 posturi ocupate din 21) Birou pentru proiecte cu finanțare 
internațională (9 posturi ocupate din 19), Serviciul management și integritate resurse umane (13 posturi 
ocupate din 21),  Direcția investiții (7 posturi ocupate din 15). Figura următoare indică numărul de posturi 
ocupate și vacante per fiecare structură internă din Primăria Municipiului Sibiu. 

 

 

FIGURA 219 – GRAD OCUPARE POSTURI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU  
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Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

Evoluția anuală a structurii de personal relevă o mobilitate relativ redusă în perioada 2018-2021. Numărul 
total de posturi ocupate a fost de 202 la sfârșitul anului 2021, încreștere ușoară comparativ cu anul 
precedent (197 posturi ocupate). Numărul de angajări și plecări din instituție a urmat o tendință similară 
în perioada 2017-2021, cu excepția anului  2020 când numărul de plecări a depășit semnificativ numărul 
de angajări.  

Una dintre explicații poate fi decizia guvernului României care, în mai 2020, a adoptat Legea nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Concursurile 
pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante de la nivelul administrației publice au fost suspendate, 
cu excepția celor din domeniul sanitar. Acest lucru a afectat capacitatea autorității publice de a ocupa 
pozițiile vacante. În februarie 2021, prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin.(3) din Legea nr.55/2020, 
Parlamentul României a decis „desfășurarea concursurile pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante 
și temporar vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, cu încadrare în sumele aprobate în buget 
pentru anul 2021”. 
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FIGURA 220 - EVOLUȚIA RESURSELOR UMANE SI MOBILITATEA ÎN PERIOADA 2017-2020 

 

 

Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

 

Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

Fluctuația de personal la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu a fost limitată în perioada 2017-2021, cu 
excepția anului 2017 când s-a ridicat la 19% din totalul personalului. În perioada 2018-2021, aceasta a 
fluctuat între 10-15% (10% în 2018, 12% în 2019, 11% în 2020 și 15% în 2021). Conform informațiilor 
furnizate de către Primăria Municipiului Sibiu, departamentele care se confruntă cu cea mai ridicată 
fluctuație de personal sunt: 

• Direcția amenajarea teritoriului și urbanism; 

• Serviciul juridic, contencios și registrul agricol; 

• Serviciul investiții și proceduri achiziții publice. 

Structura de personal la sfârșitul anului 2020 include 146 de funcționari publici și 51 de funcții contractuale. 
Fluctuațiile între cele două tipuri de poziții nu sunt semnificative în perioada 2016-2020. Numărul de 
funcționari publici s-a menținut constant în perioada 2017-2019, însă în anul 2020 a revenit la nivelul anului 
2016. O fluctuația similară a avut loc și la nivelul personalului contractual. 
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FIGURA 221 – EVOLUȚIA PERSONALULUI - FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL, 2016-
2020  

 

Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

Conform ultimelor date oferite de Primăria Municipiului Sibiu, aferente lunii mai 2022, la nivelul aparatului 
de specialitate avem: 87 funcționari publici încadrați cu grad profesional de consilier superior, 20 
funcționari publici încadrați cu grad profesional de consilier principal, 13 funcționari publici încadrați cu 
grad profesional de consilier asistent , 1 funcționar publici încadrat cu grad profesional de referent principal 
și 1 funcționar public încadrat cu grad profesional de consilier debutant. Personalul contractual este 
încadrat cu grad echivalent de consilier superior (15 persoane), consilier principal (5 persoane), consilier 
asistent (2 persoane), referent superior (1 persoană), referent asistent (20 persoane).  Aceste cifre se 
raportează doar la personalul de exucuție din aparatul de specialitate și nu includ datele privind personalul 
de conducere (datele complete sunt prevăzute în tabelul anterior) 

 

Legislația prevede o vechime minimă în funcție de 7 ani pentru gradul profesional superior și studii 
superioare, 5 ani pentru consilierii principali și 1 an pentru consilierii asistenți. Pentru funcțiile publice de 
execuție cu grad profesional superior sunt necesari minim 7 ani vechime, iar pentru funcțiile publice de 
conducere este nevoie de o vechime de minim 5 ani pentru funcția de șef birou sau șef serviciu, respectiv 
peste 7 ani pentru celelalte funcții de conducere. 
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FIGURA 222 – APARAT PROPRIU AL PRIMARLUI ÎN FUNCȚIE DE VECHIMEA ÎN MUNCĂ 

 

 

 

Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

 

Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

La nivelul Primăriei Municipiului Sibiu, organigrama prevede, pe lângă aparatul de specialitate al 
primarului, o serie de instituții și servicii publice subordonate Consiliului Local. Practica creării de servicii 
publice cu personalitate juridică este comună la nivelul administrațiilor publice locale și are de multe ori 
obiectivul eficientizării activității acestora prin comasarea sau preluarea mai multor servicii publice.  
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TABEL INSTITUȚII ȘI SERVICII CU PERSONALITATE JURIDICĂ LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

Teatrul Național Radu 
Stanca 

Teatrul Național „RADU STANCA” Sibiu este o instituție publică de cultură 
de interes municipal, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Sibiu în conformitate cu Hotărârea nr. 46/2001 a Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu. 

Finanțare: Parțială de la bugetul local. Alocații bugetare de la Consiliul 
Local al Municipiului Sibiu și venituri proprii și extrabugetare.  

Organigramă: 145 posturi aprobate, 118 posturi ocupate. 

Teatrul pentru copii și 
tineret Radu Gong  

Teatrul este organizat și funcționează potrivit OG 21/2007 privind 
instituțiile și companiile de spectacole și concerte.  În urma HCJ nr 
115/29.07.2010, teatrul a trecut din subordinea CJ Sibiu în subordinea 
Primăriei Sibiu. 

Finanțare: Parțial finanțat de la bugetul local, venituri proprii sau alte 
surse legal constituite. 

Organigramă: 56 posturi aprobate, 51 posturi ocupate. 

Serviciul Public Baia 
Populară Sibiu 

Serviciul Public Baia Populară Sibiu este organizat și funcționează în baza 
H.C.L. Sibiu nr. 52/2002, OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ și a 
regulamentului de organizare și funcțiionare. Serviciul are personalitate 
juridică.  

Finanțare: Parțial subvenții de la bugetul local și venituri proprii. 

Organigramă: 40 posturi aprobate, 32 posturi ocupate. 

Serviciul Public Grădina 
Zoologică a Municipiului 
Sibiu 

Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu are personalitate 
juridică, se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu și a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354 
din data de 23.12.2004 

Finanțarea: Venituri proprii și subvenții din bugetul local, precum și din 

alte surse legal constituite. 

Organigramă: 23 posturi aprobate, 23 posturi ocupate. 

Direcția de Asistență 
Socială Sibiu 

Direcția de Asistență Socială Sibiu s-a înființat începând cu data de 
03.01.2002 ca serviciu public cu personalitate juridică în subordinea 
consiliului local, conform Hotarârii nr. 216/29.11.2001 a Consiliului Local 
al Municipiului Sibiu.  

Finanțare: Subvenții de la bugetul local. 

Organigramă: 408 posturi aprobate, 351 posturi ocupate. 

Serviciul Public 
Comunitar de Evidență 
a Persoanelor al 
Municipiului Sibiu 

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu 

se află în subordinea Consiliului Local Sibiu și este serviciu public cu 
personalitate juridică. 

Finanțare: Venituri proprii și subvenții de la bugetul local. 

Organigramă: 31 posturi aprobate, 31 posturi ocupate. 

Poliția Locală Sibiu Instituție publică de interes local cu personalitate juridică sub autoritatea 
Consiliului Local al Muncipiului Sibiu și directa coordonare a Primarului. 
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Finanțare: Integral de la bugetul local.  

Organigramă: 170 posturi aprobate. 

Serviciul public pentru 
administrare parcuri și 
zone verzi 

Serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu. 

Finanțare: Parțial de la bugetul local. Venituri proprii și subvenții de la 
bugetul local. 

Organigramă: 42 posturi aprobate, 33 posturi ocupate. 

Spitalul Clinic de 
Pediatrie Sibiu 

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este spital universitar de interes public și 
importanță zonală, cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea 
Consiliului Local al Primăriei Sibiu. 

Finanțare: Instituție publică finanțată integral din venituri proprii 
provenind din sumele încasate pentru servicii medicale, sume de la bugetul 
de stat – prin bugetul Ministerului Sănătății, sume de la bugetul local 
precum și din alte surse. Contractul de furnizare servicii medicale încheiat 
cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate reprezintă principala sursă de 
venituri. 

Organigramă: 584 posturi aprobate, 516 posturi ocupate. 

Serviciul public de 
gestionare a câinilor 
fără stăpân 

Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân a fost înființat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 378 în anul 2008, ca urmare a punerii în 
aplicare a Ordonanței de Urgența Nr. 155/2001 și are limite de competență 
doar pe raza Municipiului Sibiu. 

Finanțare: Parțial de la bugetul local. Subvenții de la bugetul local și 
venituri proprii. 

Organigramă: 11 posturi aprobate, 11 posturi ocupate. 

Serviciul Public de 
Administrare a 
domeniului public și 
privat 

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului 
Sibiu se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu și are personalitate juridică. Organigrama, statul de 

funcții și numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu, prin hotărâre, la propunerea primarului. 

Finanțare: Parțial de la bugetul local. Subvenții de la bugetul local și 
venituri proprii. 

Organigramă: 44 posturi aprobate, 43 posturi ocupate. 

Direcția Fiscală locală 
Sibiu 

Direcția Fiscală Locală Sibiu funcționează în baza HCL nr.73/2003, ca 
instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Local înființată în baza Legii nr. 215/2001 – privind administrația 
publică locală. 

Finanțare: Subvenții de la bugetul local. 

Organigramă: 79 posturi aprobate, 68 posturi ocupate. 

Serviciul public de 
administrare a unităților 
de învățământ 
preuniversitar de stat 

Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 
de Stat Sibiu se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Sibiu. Organigrama, statul de funcții și numărul de personal 
se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotărâre, la 
propunerea Primarului. 
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Finanțare: Subvenții de la bugetul local. 

Organigramă: 34 posturi aprobate, 27 posturi ocupate. 

Serviciul public 
administrare baze 
sportive și de agrement 
al Municipiului Sibiu 

Serviciu cu personalitate juridică și sub autoritatea Consiliului local al 
Municipiului Sibiu. Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se 
aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotărâre, la 
propunerea Primarului. 

Finanțare: Subvenții de la bugetul local. 

Organigramă: 23 posturi aprobate, 17 posturi ocupate. 

 

Casa de cultură a 
municipiului Sibiu 

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu este o instituție publică de cultură, cu 
personalitate juridică , care funcționează sub autoritatea Consiliului Local 
al Municipiului Sibiu.  

Finanțare: Parțial de la bugetul local. Venituri proprii și din alocații de la 
bugetul local. 

Organigramă: 25 posturi aprobate, 21 posturi ocupate. 

Serviciul de 
management 
salubrizare și protecția 
mediului. 

Serviciu public sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibu, 
înființat în 01.03.2017, având personalitate juridică. 

Finanțare: Venituri proprii și alocații de la bugetul local. 

Organigramă: 15 posturi aprobate, 14 posturi ocupate. 

Serviciul public pentru 
administrarea 
cimitirului municipal 
Sibiu. 

Serviciu public sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibu, având 
personalitate juridică. 

Finanțare: Venituri proprii și alocații de la bugetul local. 

Organigramă: 42 posturi aprobate, 40 posturi ocupate. 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

 

11.1.2. FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ  

Creșterea capacității administrative și livrarea de servicii publice de calitate depind de îmbunătățirea 
cadrului de competențe existent la nivelul personalului și stabilirea unui program de formare 
adecvat. Pentru a-și putea îndeplini obiectivele strategice asumate, autoritățile publice au nevoie de 
resurse umane competente, bine formate, cu un grad ridicat de calificare și pregătire profesională. În 
România, cadrul legal aflat în vigoare prevede drepturi și obligații în ceea ce privește politica de formare 
continuă a personalului și impune autorităților publice responsabilitatea de a elabora un plan anual de 
formare atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual. Autoritățile au de asemenea 
obligația de a include în bugetul anual sumele necesare pentru participarea personalului la programe de 
formare și perfecționare profesională.  

Conform reglementărilor legale, funcționarii publici și personalul contractual au obligația și 
responsabilitatea de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională. Buna guvernare 
la nivel local depinde de o resursă umană cu un grad ridicat de calificare, etică și integritate, iar politica de 
formare de la nivelul autorității publice joacă un rol important în îndeplinirea acestui obiectiv. Aceasta 
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trebuie să se fundamenteze pe o analiză de nevoi la nivelul personalului instituției, corelarea sa cu procesul 
de îmbunătățire a serviciilor publice oferite și obiectivele și viziunea de dezvoltare la nivel local.   

Principalele prevederi legale privind politica de formare a personalului autorității publice se regăsesc în:   

• Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

• Hotărârea nr. 650/2016 pentru aprobarea strategiei privind formarea profesională pentru 
administrația publică 2016-2020; 

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; 

• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 
funcționarilor publici. 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și 
pregătirea profesională. Secțiunea a 4-a privind Formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor 
publici (Articolele 458 și 459) din Codul Administrativ stabilește cadrul general pentru formarea 
funcționarilor publici și o serie de drepturi și obligații ale acestora:  

• Dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională; 

• Participarea fiecărui funcționar public cel puțin o dată la doi ani la un program de formare și 
pregătire profesională; 

• Elaborarea anuală a planul de perfecționare profesională a funcționărilor publici de către 
autoritatea publică.  

Formarea personalului contractual este prevăzută la Articolul 551 - Alte drepturi și obligații specifice 
personalului contractual.  

• Dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională; 

• Responsabilitățile autorităților și instituțiilor publice includ “elaborarea planului de perfecționare 
profesională a personalului contractual, anual, precum și obligația să prevadă în buget sumele 
necesare pentru plată programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională”.  

La nivelul Primăriei Municipiului Sibiu este elaborat anual un plan de formare care ține cont de nevoile de 
dezvoltare ale personalului și instituției. În perioada 2017-2020 au fost planificate 183 de cursuri de 
formare dedicate personalului și desfășurate nu mai puțin de 353. Principala diferență survine din raportul 
de planificare vs. execuție aferent anului 2020 când au fost planificate numai 43 de cursuri și desfășurate 
197.  

Bugetul anual dedicat cursurilor de formare a fost unul stabil în perioada 2017-2020, cu o alocare anuală 
de 200,000 RON. Singura excepție a fost în anul 2018, când a fost alocată suma de 30.000 RON, însă atât 
numărul de cursuri desfășurate, cât și numărul de personal ce a participat la aceste cursuri, a rămas la un 
nivel similar cu anul precedent.  
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FIGURA 223 - EVOLUȚIA CURSURILOR PARTE A PLANULUI ANUAL DE FORMARE 2017-2020  

 

Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

 

FIGURA 224 – BUGET ANUAL DEDICAT PROGRAMELOR DE FORMARE (RON), 2017-2020 

 

Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

Numărul de funcționari publici și personal contractual parte a Primăriei Municipiului Sibiu ce a participat 
la cursuri  de formare în perioada 2017-2020 a fost unul ridicat. Instituția a avut în medie în perioada 
menționată 200 de angajați permanenți, ceea ce indică că anual, în perioada 2017-2019, peste ¼ dintre 
aceștia au participat la cel puțin un curs de formare. Media este substanțial mai ridicată decât la nivelul 
altor primării cu o structură similară de personal. 

Sunt însă diferențe semnificative între cursurile de formare dedicate funcționarilor publici și personalului 
contractual. Implicarea personalului contractual în programul de formare rămâne limitată, cu o medie 
anuală de sub 10%, net inferioară celei de care beneficiază funcționarii publici. La nivelul instituției, 
personalul contractual reprezintă circa un sfert din numărul total de angajați. În perioada 2017-2019, 
numai 11 angajați parte a personalului contractual au beneficiat de evenimente de formare. 

În anul 2020, deși au fost prevăzute cursuri de formare pentru 43 de angajați, nu mai puțin de 197 au fost 
implicați. Cele patru curse desfășurate în anul 2020 s-au axat pe Cursuri de etică, transparență și conflicte 
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de interese, Cursuri pentru implementarea proiectelor desfășurate de Asociația Municipiilor din România, 
Curs Smart City și Curs Expert Achiziții Publice.  

Figura de mai jos indică evoluția participării la evenimentele de formare, defalcat pe funcționari publici și 
personal contractual.  

FIGURA 225 - NUMĂR DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL PARTICIPANT LA 
EVENIMENTELE DE FORMARE, 2017-2020 

 

 Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

Tipologia evenimentelor de formare dedicate personalului Primăriei Municipiului Sibiu este foarte 
diversificată, cu nu mai puțin de 9 tipuri de cursuri în anul 2019. Aceasta acoperă o paleta largă de activități 
și responsabilități ale personalului autorității publice locale.  

TABEL 82 -  TIPOLOGIA CURSURILOR DE FORMARE DESFĂȘURATE LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
SIBIU 

NR.CRT CURS FORMARE AN 

1 
Achiziții publice 

2017 

2 
Protecția datelor cu caracter personal 

2017 

3 
Audit public 

2017 

4 
Control intern managerial 

2017 

5 
Litigii pe fonduri europene 

2017 

6 
Achiziții publice 

2018 

7 
Protecția datelor personale la locul de muncă 

2018 

8 
Implementarea codului de control 

2018 

9 
Curs intern/managerial aprobat prin Ordonanța 600/2018 

2018 

10 
Curs managementul calității (CAF) 

2019 

11 
Achiziții publice 

2019 

12 
Curs implementare Cod administrativ 

2019 

13 
Anticorupție și integritate în sectorul public 

2019 

14 
Securitatea sistemelor informatice 

2019 

15 
Conferința Urban Concept 

2019 

44 45 56
146

4 3 4 51
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NR.CRT CURS FORMARE AN 

16 
Medierea - soluție alternativă în litigiile dintre  cetățean și administrația publică 

2019 

17 
Curs simpozion Eficiență energetică 

2019 

18 
Implementare SPC (calitatea serviciilor publice) 

2019 

19 
Consolidarea sistemelor de integritate 

2020 

20 
Cursuri privind etica, transparența, conflictul de interese 

2020 

21 
Curs proiect AMR 

2020 

22 
Curs Smart City 

2020 

Sursa: Date furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 

 

 

11.2. ANALIZĂ FINANCIARĂ 

Alocarea eficientă a resurselor financiare reprezintă un element cheie pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategice ale autorității publice locale. În România, finanțarea autorităților publice locale este 
reglementată în principal de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ce stabilește „principiile, 
cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice 
locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice 
implicate în domeniul finanțelor publice locale.”  

Structura de venituri a autorităților publice locale depinde în principal de trei fluxuri de venituri: (1) cotele 
defalcate din impozitul pe venit, cea mai importantă resursă financiară la nivel local, (2) sumele defalcate 
din taxa pe valoare adăugată și (3) resursele colectate la nivel local – taxe și impozite, servicii, venituri din 
capital etc. Pe lângă aceste categorii de venituri, autoritățile publice locale își pot crește resursele financiare 
în special prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, subvenții de la bugetul de stat (pentru 
cheltuieli de capital sau operaționale) sau donații și sponsorizări.  

Figura următoare indică dependența municipiilor reședință de județ de aceste fluxuri financiare. Se observă 
cota semnificativă reprezentată din alocările aferente impozitului pe venit (51% în 2020). Pentru 
municipalități, modificările anuale cu privire la cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin acestora, 
reprezintă o barieră semnificativă în procesul de planificare bugetară și creează o volatilitate a finanțării la 
nivel local. Taxele percepute la nivel local sunt și ele limitate de un interval de taxare impus de legislație, 
ceea ce lasă autorităților locale un număr limitat de mecanisme de creștere a veniturilor. 
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FIGURA 226 - STRUCTURA VENITURILOR MUNICIPIILOR REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ ÎN ROMÂNIA PRIVIND 
COTELE DEFALCATE DIN IPV, TVA ȘI VENITURI PROPRII 2007-2018 (%)311 

 

Sursa: 
 

Fondurile europene nerambursabile reprezintă pentru majoritatea administrațiilor locale o resursă extra 
bugetară semnificativă și cel mai important flux financiar pentru finanțarea investițiilor de capital. Acestea 
reprezintă un element cheie pentru o politică ambițioasă de investiții. În condițiile în care bugetele pentru 
investiții de capital la nivel național sunt limitate, utilizarea fondurilor europene poate crește exponențial 
capacitatea autorității publice locale de a derula proiecte de investiții, de a crește eficiența utilizării 
resurselor financiare proprii și de a implementa o politică financiară sustenabilă.    

11.2.1. VENITURILE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

Municipiul Sibiu este o autoritate publică locală cu venituri în creștere și cu un raport de venituri per 
locuitor foarte ridicat, semnificativ peste media municipiilor reședință de județ din România. Sibiu are una 
dintre cele mai ridicate rate a veniturilor totale per locuitor la nivelul reședințelor de județ, respectiv cea 
mai ridicată rată a veniturilor proprii (incluzând cotele din impozitul pe venit). Anexele 1 și 2 prezintă o 
comparație la nivelul municipiilor reședința de județ. 

TABEL 83 – PUNCTE FORTE ȘI VULNERABILITĂȚI PRIVIND CAPACITATEA FINANCIARĂ A PRIMĂRIEI 
MUNICIPIULUI SIBIU  

PUNCTE FORTE VULNERABILITĂȚI 

1. Venituri foarte ridicate per locuitor comparativ cu 
orașe de dimensiuni similare și alte municipii reședințe 
de județ. 

1. O rata de absorbție limitată  a fondurilor europene 
nerambursabile. 

 

311 Scăderea ponderii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată începând cu anul 2018 se datorează 
modificării unei responsabilități cheie la nivelul autorității publice locale. Anvelopa salarială a personalului 
din domeniului Educațional a fost preluată la nivel central, ceea ce a redus alocările specifice de TVA pentru 
plata acestora 
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PUNCTE FORTE VULNERABILITĂȚI 

2. Rezerve financiare substanțiale la începutul anului 
2021 (291 milioane RON). 

2. Rezultat financiar anual negativ în 2019 și 2020 . 

3. Proces optimizat și exact de planificare bugetară.  

4. Nivel scăzut de îndatorare.  

5. Echilibru între venituri proprii și transferuri centrale.  

Sursa: Prelucrare proprie 

Capacitatea financiară ridicată a Primăriei Municipiului Sibiu a permis acumularea unor rezerve financiare 
substanțiale. Sibiu a generat un excedent bugetar anual semnificativ în ultimii zece ani. În exercițiul 
financiar 2015 a avut un excedent istoric cumulat de 181 milioane RON, care a fost constant consolidat în 
anii următori. În anul fiscal 2018, Sibiul a publicat un surplus de 367 milioane RON. Datorită creșterii 
cheltuielilor, municipalitatea a înregistrat primul deficit în anul fiscal 2019, determinând ca surplusul 
bugetar acumulat la sfârșitul anului fiscal să scadă la 311 milioane RON. La începutul anul fiscal 2021, 
rezervele financiare acumulate erau de 291 milioane RON, 60% din totalul cheltuielilor aferente anului 
fiscal anterior.  

Această importantă rezervă bugetară poate echilibra bugetul în următorii ani, reprezintă o plasă de 
siguranță pentru eventuale venituri afectate de pandemia de COVID-19 și poate sprijini creșterea 
cheltuielilor suplimentare de investiții și pentru recuperarea post COVID-19, mai ales că municipalitatea 
are o rată de îndatorare scăzută și nu are arierate. 

 

 

 

FIGURA 227-  REZULTATUL FINANCIAR AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU ÎN PERIOADA 2016-2020 
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Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Primăria Municipiului Sibiu 

Veniturile Primăriei Municipiului Sibiu au crescut semnificativ în perioada 2018-2020, cu aproape 36%, de 
la 342 milioane RON la 463 milioane RON. Creșterea anuală a veniturilor în ultimul an fiscal a fost de 16.6%. 
Această creștere este susținută în principal de  veniturile aferente impozitului pe venit (236 milioane RON 
în 2020) cu o creștere de 52% în ultimii trei ani. În 2020, fluxul financiar determinat de impozitul pe venit 
reprezintă 51% din totalul veniturilor municipalității și 54% din totalul veniturilor curente. 

Veniturile proprii, altele decât cele ce provin din impozitul pe venit, sunt și ele semnificative, de 163 
milioane RON în 2020, în creștere de la 160 milioane RON în 2019 și 148 milioane în 2018 și semnificativ 
mai ridicate față de media municipiilor reședințe de județ. Mai mult, la nivelul municipiilor din România, 
veniturile proprii au urmat un trend negativ în anul 2020 (scădere de 3%), ceea ce face performanța 
municipiului Sibiu cu atât mai importantă. 

Municipiul Sibiu a înregistrat o creștere (2%) a veniturilor din surse proprii în anul 2020, în pofida 
numeroaselor facilități oferite agenților economici locali, scutiri de impozite și suspendarea activităților la 
nivel local din cauza pandemiei de COVID-19 ce au influențat capacitatea primăriei de a-și spori veniturile 
proprii. Veniturile din cea mai importantă resursă financiară la nivel local, impozitul pe proprietate, au 
crescut cu 5%, chiar mai mult decât planificarea inițială, deși municipalitatea a oferit scutiri fiscale pentru 
agenții economici care și-au încetat activitatea din cauza restricțiilor COVID-19. Cele mai afectate fluxuri la 
nivel local au fost, așa cum era de așteptat, cele în care municipalitatea a oferit sprijin populației sau 
agenților economici. 

Ca program de suport pentru agenții economici locali, municipalitatea a suspendat sau a redus taxele de 
proprietate pentru afacerile afectate de restricții, taxa de salubrizare a fost suspendată, taxa de hotel a 
fost suspendată până în august 2020, inclusiv taxele de parcare la hotel. În sectorul HoReCa, 
întreprinderilor care au facilități pe domeniul public (terase / baruri deschise) li s-a oferit o reducere a 
impozitului pentru ocuparea domeniului public, pe lângă posibilitatea extinderii spațiilor publice ocupate 
pentru a respecta restricțiile de distanță impuse la nivel național. 
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TABEL 84 – EVOLUȚIA VENITURILOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU ÎN PERIOADA 2016-2020 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI SIBIU 

2016 2017 2018 2019 2020 
CREȘTERE 
ANUALĂ 

2020/2019 

% STRUCTURĂ 
2015 

% STRUCTURĂ 
2020 

Venituri totale 412,457,692 466,857,631 342,381,499 397,927,237 463,944,942 116.6% 100.0% 100.0% 

Venituri curente 394,137,501 463,559,542 340,590,185 385,501,704 436,045,619 113.1% 94.0% 94.0% 

A. Venituri TVA 109,582,808 134,795,847 38,270,140 30,557,000 37,218,912 121.8% 28.3% 8.5% 

1 TVA - finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate 

107,865,908 132,515,377 26,027,140 14,523,000 27,788,000 191.3% 28.1% 6.4% 

2 TVA - echilibrarea 
bugetelor locale și 
alte cheltuieli 

1,716,900 2,280,470 12,243,000 16,034,000 9,430,912 58.8% 0.3% 2.2% 

B. Venituri proprii 284,809,598 329,929,972 304,151,103 355,114,796 399,939,573 112.6% 71.6% 91.7% 

1 Impozit pe Venit 170,549,894 190,588,951 155,939,075 194,724,570 236,422,835 121.4% 43.6% 54.2% 

2. Venituri la nivel 
local 

114,259,704 139,341,021 148,212,028 160,390,226 163,516,738 101.9% 28.0% 37.5% 

2.1 Taxa pe 
proprietate 

68,991,022 78,391,563 80,064,607 83,926,578 87,828,136 104.6% 17.6% 20.1% 

2.1.1 Taxa pe clădiri 58,445,737 65,886,792 67,424,541 70,556,682 76,068,902 107.8% 15.4% 17.4% 

2.1.2 Taxa pe teren 8,183,116 9,155,302 8,616,630 9,180,088 8,361,528 91.1% 1.6% 1.9% 

2.1.3 Alte taxe 
proprietate 

2,362,169 3,349,469 4,023,436 4,189,808 3,397,706 81.1% 0.6% 0.8% 

2.2 Taxe bunuri și 
servicii 

18,223,906 18,849,521 22,255,921 22,505,056 19,238,510 85.5% 4.7% 4.4% 

2.2.1 Taxa auto 12,494,910 13,302,150 14,160,958 15,391,476 14,721,016 95.6% 3.4% 3.4% 

2.3 Venituri nefiscale 21,952,103 38,937,148 42,810,174 52,036,441 49,028,196 94.2% 4.6% 11.2% 
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PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI SIBIU 

2016 2017 2018 2019 2020 
CREȘTERE 
ANUALĂ 

2020/2019 

% STRUCTURĂ 
2015 

% STRUCTURĂ 
2020 

2.3.1 Venituri 
nefiscale proprietate 

5,902,091 6,734,981 6,729,238 10,989,474 7,163,130 65.2% 1.6% 1.6% 

2.3.2. Venituri 
nefiscale bunuri și 
servicii 

16,050,012 32,202,167 36,080,936 41,046,967 41,865,066 102.0% 3.0% 9.6% 

Alte venituri 5,092,673 3,162,789 3,081,326 1,922,151 977,789 50.9% 1.1% 0.2% 

II. Venituri din capital 740,102 1,607,627 2,114,048 664,502 1,330,936 200.3% 0.3% 0.3% 

III. Subvenții 10,876,582 1,690,511 -398,393 8,287,272 8,317,641 100.4% 1.5% 1.9% 

IV. Venituri FEN 6,703,507 -49 75,659 3,473,759 18,250,746 525.4% 4.6% 4.2% 

Venituri totale / 
Planificare  

116.4% 105.8% 110.3% 96.1% 90.4% 

 

    

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția pentru Politici Fiscale și 
Bugetare Locale și Primăria Municipiului Sibiu 
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Municipiul Sibiu a demonstrat o planificare bugetară excelentă în ultimii 5 ani, cu o execuție a bugetului ce 
indică venituri realizate între 90.4% și 116.4% din cele prognozate. Bugetul local planificat de Sibiu pentru 
exercițiul financiar 2020 a fost optimist, veniturile totale planificate fiind de 513 milioane RON, o creștere 
de 29% față de bugetul local executat în 2019. În timp ce veniturile totale realizate au atins 90.4% 
comparativ cu veniturile inițiale planificate, Primăria Municipiului Sibiu a reușit să planifice veniturile sale 
curente, unde menține un control mai bun asupra fluxurilor de venituri, cu o precizie foarte ridicată 
(100,7%). 

Cea mai substanțială variație prevăzută a fost bazată pe absorbția fondurilor UE, unde municipalitatea a 
planificat o absorbție de 64,4 milioane RON, comparativ cu 3,4 milioane de lei în 2019. Această creștere s-
a bazat pe investițiile curente planificate pentru perioada 2020-2023. În anul 2020, municipalitatea a avut 
venituri din fonduri europene nerambursabile de 18,2 milioane RON, o creștere de 525% comparativ cu 
anul 2019, însă semnificativ mai puțin comparativ cu valoarea planificată.  

În perioada 2016-2020, municipiul nu a beneficiat de resurse financiare adiționale semnificative, fie fonduri 
europene nerambursabile, fie subvenții de la bugetul de stat pentru investiții de capital. Sumele primite de 
la Uniunea Europeană pentru finanțarea proiectelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 sunt 
modeste, deși în creștere semnificativă în anul fiscal 2020. Subvențiile de la nivel central au fost limitate.  

11.2.2. CHELTUIELILE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

Cheltuielile raportate de Primăria Municipiului Sibiu în 2020 au crescut cu 6,6% față de anul fiscal 2019, o 
variație semnificativ mai mică comparativ cu creșterea veniturilor (16,6%) în aceeași perioadă. Creșterea 
cheltuielilor este însă semnificativă în perioada 2018-2020, de la 330 milioane RON la 483 milioane RON. 
Rezultatul financiar negativ raportat în 2020 a fost de 20 milioane RON, mai mic comparativ cu cel de 56 
milioane RON în 2019. Aceste rezultate financiare negative inversează o tendință istorică de excedent 
bugetar ridicat ce au condus la acumularea unor rezerve financiare ridicate.  

Cheltuielile cu investiții au fost ridicate în anul 2020. Cheltuielile de capital au fost de 88 milioane RON și 
cheltuielile cu proiecte cofinanțate prin fondurile europene nerambursabile de 35 milioane 
RON.  Municipalitatea a reușit să-și optimizeze cheltuielile operaționale și a raportat costuri ridicate în 
principal pentru proiectele finanțate de UE (de la 4.9 milioane RON în 2019 la 35 milioane RON 2020), în 
timp ce investițiile de capital din surse proprii au scăzut ușor.  

Rata de îndatorare a Sibiului a scăzut semnificativ, efortul bugetar de rambursare a datoriilor este de 
aproximativ 4,5% pe an din veniturile totale, la o rată a dobânzii mai mică de 1%, fără fluctuații majore. 
Cheltuielile de personal sunt și ele pe un trend ascendent, cu o creștere anuală de 8%, similare cu creșterea 
cheltuielilor cu bunuri și servicii.  

În 2020, cheltuielile directe pentru atenuarea efectelor pandemiei de COVID-19 au reprezentat 16,6 
milioane RON, doar 3,5% din totalul cheltuielilor raportate în 2020. Din acestea, 14,7 milioane RON au fost 
cheltuieli curente, în timp ce cheltuielile de capital au reprezentat 1,9 milioane RON. 
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TABEL 85 – CHELTUIELILE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

SIBIU 
2016 2017 2018 2019 2020 

% STRUCTURĂ 
2016 

% STRUCTURĂ 
2020 

TREND 2020/2019 

TITLURI 
CHELTUIELI 

322,626,692 382,576,803 330,625,853 453,817,221 483,715,541 100.0% 100.0% 106.6% 

Personal 109,200,222 141,150,443 41,754,411 48,095,876 51,931,299 33.8% 10.7% 108.0% 

Bunuri și servicii 53,423,283 75,133,438 94,183,621 114,854,591 122,905,603 16.6% 25.4% 107.0% 

Dobânzi 2,502,197 1,891,066 3,268,691 4,717,858 3,269,359 0.8% 0.7% 69.3% 

Subvenții 21,139,889 25,927,819 26,628,962 43,955,298 56,418,162 6.6% 11.7% 128.4% 

Transferuri între 
unități ale adm 
publice 

51,148,594 58,939,733 75,943,990 72,756,854 77,274,889 15.9% 16.0% 103.2% 

Alte transferuri 787,007 1,932,773 3,929,112 4,146,249 6,940,009 0.2% 1.4% 167.4% 

Proiecte cu 
finanțare 
nerambursabilă 

1,547,047 0 0 0 0 0.5% 0.0% 0.0% 

Asistență socială 10,319,484 11,741,118 13,592,337 15,543,190 16,015,765 3.2% 3.3% 103.0% 

Proiecte FEN 
2014-2020 

0 0 219,169 4,901,382 35,002,101 0.0% 7.2% 844.1% 

Alte cheltuieli 2,069,032 2,073,297 4,233,085 4,901,382 7,280,394 0.6% 1.5% 138.4% 

Cheltuieli de 
capital 

47,450,264 45,000,798 54,039,748 96,772,827 88,531,557 14.7% 18.3% 91.5% 

Operațiuni 
financiare 

23,039,673 19,481,264 15,896,393 45,792,172 20,206,579 7.1% 4.2% 44.1% 

Plăți ani 
precedenți 

0 -694,946 -3,063,666 -4,007,934 -397,016 0.0% -0.3% 39.0% 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția pentru Politici Fiscale și 
Bugetare Locale și Primăria Municipiului Sibiu 
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Se remarcă o creștere ridicată a subvențiilor acordate de municipalitate. Conform execuției bugetare 
anuale, acestea au fost de 56.4 milioane RON în 2020 față de 44 milioane RON în 2019 și numai 26.6 
milioane RON în 2018. Primăria subvenționează un număr redus de societăți comerciale, dintre care cele 
mai importante și principalele beneficiare de subvenții sunt operatorii de transport (Tursib S.A) și 
operatorul de apă-canal.  

Finanțarea publică pentru transportul local și operatorul de apă canal a crescut exponențial în perioada 
2017-2020. Cheltuielile pentru transportul public local (fie prin investiții de capital sau subvenții directe 
pentru serviciul public) au crescut semnificativ de la 25.6 milioane RON în 2017 la 55,7 milioane RON în 
2020. Costurile cu operatorul de transport local au crescut  în ultimii ani din două motive cheie conform 
datelor furnizate de Primăria Municipiului Sibiu: i) investiții importante în flota de transport și extinderea 
rutelor de transport și ii) reduceri semnificative ale taxelor sau servicii gratuite furnizate de municipalitate. 
Tariful perceput populației pentru serviciile de transport public nu s-a modificat din anul 2016.  

TABEL 86 - EVOLUȚIE SUBVENȚII LA SOCIETĂȚILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPIUL SIBIU ESTE 
ACȚIONAR  312 

ANUL APĂ CANAL S.A URBANA S.A TURSIB S.A PIEȚE SIBIU S.A 

Anul 2017 807,303 260,212 25,667,606 0 

Anul 2018 1,686,112 544,122 26,084,840 0 

Anul 2019 786,249 664,414 43,290,883 0 

Anul 2020 2,379,990 1,128,614 55,703,654 0 

Total 5,659,644 2,597,363 159,004,003 0 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice oferite de Primăria Municipiului Sibiu 

TABEL 87 - EVOLUȚIE SUBVENȚII TURSIB 313 

ANUL VENITURI TOTALE VENITURI PROPRII 

SUBVENȚIE 
PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI 
SIBIU 

SUBVENȚIE AJOFM 

Anul 2017 38,795,492 17,068,815 21,611,953 114,723 

Anul 2018 39,255,851 17,146,187 21,947,188 162,475 

Anul 2019 51,310,092 18,059,376 33,053,213 197,503 

Anul 2020 52,311,372 13,670,260 38,601,328 39,784 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice oferite de Primăria Municipiului Sibiu 

 

 

312 Datele prezentate includ sumele efectiv virate în cursul anului fiscal. Acestea pot reprezenta inclusiv 
subvenții din anii anteriori sau diverse situații de returnări și suplimentari de subvenții 
313 Datele prezentate la capitolul subvenții includ doar acele subvenții aferente anul fiscal respectiv 
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11.2.3. POLITICA DE INVESTIȚII LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
SIBIU 

Municipiul Sibiu are patru surse principale de finanțare a investițiilor de capital:   

• Utilizarea resurselor financiare proprii;   

• Utilizarea fondurilor europene nerambursabile sau alte surse externe de finanțare nerambursabile;  

• Utilizarea subvențiilor de la nivel central pentru finanțarea investițiilor de capital (ex: Programul 
Național de Dezvoltare Locală); 

• Contractarea de împrumuturi pentru investiții de la instituțiile de stat, instituții internaționale sau 
bănci comerciale. 

Politica de investiții este un factor cheie în dezvoltarea sustenabilă a municipalității. Autoritatea publică 
locală are delegate atribuții și responsabilități și poate implementa proiecte de investiții într-un număr 
ridicat de domenii cu impact direct asupra calității vieții urbane. Tocmai de aceea, planul de investiții al 
municipalității trebuie să țină cont de  (i) nevoile de la nivel local, (ii) resurse disponibile (iii) raportul cost 
beneficiu și costurile de operare și de mentenanță, (iv) impactul investiției în îmbunătățirea dezvoltării 
urbane și (v) randamentul investiției. În acest proces, includerea tuturor actorilor de la nivel local în 
fundamentarea priorităților de investiții și prioritizarea investițiilor în funcție de resursele extra bugetare 
disponibile și care pot fi atrase (în special fondurile externe nerambursabile) joacă un rol esențial. 

Paleta de opțiuni pentru finanțarea investițiilor la nivel local este cuprinzătoare. Opțiunile de finanțare nu 
se exclud, ci ar trebui abordate complementar, pentru identificarea surselor optime pentru investițiile de 
la nivel local. Programele de investiții ale municipalităților trebuie să coreleze programele de finanțare 
europene și să le adapteze obiectivelor cheie ale cadrelor financiare multianuale (și, începând cu 2021, și 
aferente Planului Național de Redresare și Reziliență) și să pregătească proiecte din timp pentru a maximiza 
impactul acestora. 

Primăria Municipiului Sibiu a alocat fonduri semnificative pentru investițiile de capital în perioada 2010-
2020. În perioada menționată, costurile de investiții ale Primăriei Municipiului Sibiu s-au ridicat la 736 
milioane RON, dintre care 588.2 milioane RON din surse proprii și 147.8 milioane RON cheltuieli cu fonduri 
externe nerambursabile. Cheltuielile combinate de investiții per locuitor sunt unele dintre cele mai ridicate 
la nivelul municipiilor reședința de județ. 
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FIGURA 228 – EVOLUȚIE CHELTUIELI DE CAPITAL SI CHELTUIELI PROIECTE FEN ÎN PERIOADA 2010-2020 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Primăria Municipiului Sibiu 

Cheltuielile de capital ale municipiului Sibiu sunt pe un trend ascendent în ultimii ani, remarcându-se 
creșterea semnificativă din anii fiscali 2019 și 2020, cu cele mai mari alocări din perioada analizată. În anul 
2020, cheltuielile cu proiecte cofinanțate cu ajutorul fondurilor europene au crescut semnificativ la peste 
35 milioane RON. În 2020, cheltuielile de investiții, atât din surse proprii, cât și cele cu finanțare 
nerambursabilă, au reprezentat peste ¼ din totalul cheltuielilor municipalității. 

FIGURA 229 - EVOLUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL VS. CHELTUIELILE RAPORTATE CU FONDURI FEN, 
2007-2020, RON, LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Primăria Municipiului Sibiu 
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FIGURA 230  - CHELTUIELI PROIECTE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE VS. INVESTIȚII DE CAPITAL 
LA NIVELUL REȘEDINȚELOR DE JUDEȚ 2007-2016, RON 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale 

Primăria Municipiului Sibiu are una dintre cele mai ridicate cote de investiții alocate (atât per locuitor, cât 
și la nivelul sumei absolute) la nivelul municipiilor reședința de județ. Cât privește cheltuielile raportate cu 
proiectele FEN, acestea sunt modeste, atât în ceea ce privește Cadrul Financiar Multianual 2007-2013, cât 
și Cadrul Financiar Multianual 2014-2020. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că municipiul are o 
capacitate ridicată de investiții din surse proprii, ceea ce se traduce prin posibilitatea de a susține 
numeroase proiecte multianuale, dar și prin derularea a unui număr de proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă de către operatorii la care Primăria Municipiului Sibiu este acționar. De exemplu, ca parte 
a cadrului financiar 2007-2013, societatea de apă și canalizare la care Primăria Municipiului Sibiu deține 
peste 90% din acțiuni a implementat proiecte europene în valoare totală de 127 milioane RON. 

Pentru perioada 2021-2023 municipiul are o țintă ambițioasă pentru investiții de capital finanțate din 
fonduri europene nerambursabile. Actualul plan de proiecte contractate sau aflate în implementare 
depășește 378 milioane RON, cele mai importante programe contractate de municipalitate având ca 
obiectiv modernizarea  transportului public, promovarea transportului velo și crearea unei infrastructuri 
dedicate sau investiții în sectorul educațional și de sănătate. Primăria Municipiului Sibiu are alte două 
proiecte în evaluare, în valoare de 14 milioane RON, dar derulează și proiecte finanțate prin fonduri 
naționale de 12.5 milioane RON. 

11.2.4. PROCEDURILE DE LUCRU LA NIVELUL PRIMĂRIEI 
MUNICIPIULUI SIBIU 

 
Procedurile administrative și sistemele de lucru sunt esențiale pentru reglementarea și optimizarea 
activității autorității publice și realizarea obiectivelor și viziunii de dezvoltare a acesteia. Procedurile sunt  
critice în formalizarea și stabilirea parametrilor de lucru din interiorul instituției, clarificarea rolurilor și 
delimitarea responsabilităților și competențelor. La nivelul Primăriei Municipiului Sibiu sunt implementate 
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două tipuri de proceduri: (1) proceduri de sistem și (2) proceduri operaționale care gestionează majoritatea 
proceselor derulate de către aparatul de specialitate al primarului. 

Procedurile asigură o abordare unitară și coerentă a activităților autorității publice, ajută la îmbunătățirea 
calității serviciilor publice oferite și creșterea transparenței. Procedurile de sistem susțin instituția în (1) 
identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor ce pot influența realizarea obiectivelor generale și 
funcționarea în ansamblu a instituției, iar procedurile operaționale (2) oferă un cadru formal de 
implementare a activităților cu caracter repetitiv pentru o mai bună gestionare a acestora.  

Procedurile pot fi inițiate de orice structură din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. Se pot identifica două 
etape privind modul de stabilire a procedurii de lucru: (1) stabilirea activităților ce pot fi optimizate 
procedural și definirea responsabilităților și  (2) elaborarea procedurilor de către structura inițiatoare. 
Ulterior, avizarea procedurilor este realizată de către comisia de monitorizare prin președintele comisiei 
de monitorizare și aprobarea procedurii de către primar. La nivelul Primăriei Municipiului Sibiu nu a fost 
inițiată o evaluare a sistemului de proceduri din perspectiva de cost-beneficiu sau privind impactul acestora 
în optimizarea activității instituției. 

FIGURA 231 - SISTEMUL DE PROCEDURI  LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 

 
Conform informațiilor furnizate de personalul Primăriei, procedurile adoptate reglementează majoritatea 
activităților interne și urmează un cadru bine reglementat la nivel intern.  

FIGURA 232 - SISTEM PROCEDURI LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

 
 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Sibiu 
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11.2.5. RESURSE MATERIALE 

Conform datelor furnizate de către Primăria Municipiului Sibiu, instituția beneficiază de infrastructură 
hardware cu o vechime medie spre ridicată, majoritatea unităților de lucru fiind în exploatare de 5 ani. La 
nivelul instituției, PC-urile tip desktop au o vechime medie ce depășește 5 ani, în timp ce unitățile tip laptop 
sunt relativ noi, cu 2/3două treimi dintre cele aflate în funcțiune achiziționate în anul 2020. Unitățile tip 
imprimante sau multifuncționale au o vechime medie de peste 5 ani. Numai 25% dintre acestea au o 
vechime medie sub 3 ani.      

TABEL 88 – RESURSE MATERIALE 

Sursa: Primăria Municipiului Sibiu 

11.2.6. TRANSPARENȚĂ ȘI ACCESUL LA INFORMAȚIILE PUBLICE 
LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

România are o legislație consolidată în privința transparenței la nivelul autorităților publice, accesului la 
informații de interes public și organizarea de consultările publice privind principalele hotărâri de la nivel 
local. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 a impus măsuri adiționale de transparență și a evaluat 
implementarea lor de către autoritățile publice, iar din 2011 România este parte a Parteneriatului pentru 
Guvernare Deschisă (Open Government Partnership),  un acord internațional ce are ca obiectiv promovarea 
accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare și de dialog cu 
autoritățile publice.   

Cele mai importante prevederi legale includ: 

• Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

• Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

• Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice. 

De asemenea, pentru facilitarea publicării de date publice deschise, au fost publicate o serie de 
recomandări pentru autoritățile publice:   

INFRASTRUCTURA HARDWARE 
NUMĂR 
TOTAL 

VECHIME MEDIE 

PC (tip Desktop) 230 

40 unități achiziționate în 2020 

5 unități achiziționate în 2018 

27 unități achiziționate în 2017 

10 unități achiziționate în 2016 

11 unități achiziționate în 2015 

132 unități achiziționate înainte de 2015 

Calculatoare portabile (laptop) 32 
24 unități achiziționate în 2020 

8 unități cu o vechime medie de 5 ani 

Imprimante, copiatoare, scannere 173 
25%  dintre unități achiziționate în perioada 2018-2021 

75%   dintre unități achiziționate înainte de 2015 
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• Ghid de publicare a datelor deschise, aprilie 2015, elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului în 
parteneriat cu membri ai Coaliției pentru Date Deschise; 

• Metodologia pentru publicarea datelor deschise, iulie 2018, document elaborat de Secretariatul 
General al Guvernului. 

În perioada 2017-2020, municipalitatea a primit un număr de 384 cereri de informații de interes public în 
virtutea Legii nr. 544/2001. Numărul cererilor soluționate favorabil este foarte ridicat, iar termenul mediu 
de soluționare a acestora este de sub 30 zile pentru solicitările complexe, în timp ce o parte din solicitări 
sunt soluționate în termen de 10 zile. Responsabilul privind Legea nr. 544/2001 și responsabilul privind 
Legea nr. 52/2003 au participat la cursuri de formare privind cele două reglementări legale aflate în vigoare.   

Cele mai multe solicitări au fost primite în anul 2019, însă numărul total de cereri este limitat. La nivelul 
municipalității există un registru care cuprinde date privind solicitări primite de instituție și o bază de date 
publică care să identifice și să structureze toate aceste informații pentru a facilita accesul cetățenilor la 
acestea. Numărul estimat de vizitatori ai punctului de informare-documente este de 120 persoane pe zi 
conform datelor publicate de instituție. 

TABEL 89 – DATE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA NR. 544/2001 

AN 
TOTAL CERERI 

LEGEA NR. 
544/2001 

PERSOANE 
FIZICE 

PERSOANE 
JURIDICE 

TERMEN MEDIU DE RĂSPUNS 

2020 91 42 49 37 – soluționate în termen de 10 zile 

52 –soluționate în termen de 30 zile 

2 – termen depășit 

2019 135 44 91 45 – soluționate în termen de 10 zile 

86 –soluționate în termen de 30 zile 

1 – termen depășit 

2018 90 35 55 27 – soluționate în termen de 10 zile 

60 –soluționate în termen de 30 zile 

1  – termen depășit 

2017 68 53 15 18 – soluționate în termen de 10 zile 

50 –soluționate în termen de 30 zile 

0 – termen depășit 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Primăria Municipiului Sibiu 

Rapoartele de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 sunt publice pe pagina oficială a instituției. 
Printre punctele pe care responsabilul privind implementarea legii le consideră necesare de a fi 
îmbunătățite se află (1) dezvoltarea unui program de management al documentelor, (2) îmbunătățirea 
comunicării intra-instituționale și (3) actualizarea materialelor disponibile la punctul de informare și 
documentare. Deși rapoartele de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2011 subliniază că datele 
publicate de Primăria Municipiului Sibiu sunt în format deschis, acestea sunt publicate în formate non 
editabile.  
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Primăria Municipiului Sibiu publică în mod regulat rapoartele anuale de evaluare a implementării Legii nr. 
52/2003 pe pagina proprie. Proiecte de acte normative sunt anunțate public, însă interacțiunea și 
consultarea publică cu cetățenii și asociațiile legal constituite sunt limitate. Atât în ceea ce privește numărul 
de recomandări primite din partea cetățenilor, cât mai ales numărul de întâlniri organizate la cererea 
asociațiilor legal constituite, procesul de consultare publică este limitat.  

TABEL 90 – DATE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA NR. 52/2003 

AN 

PROIECTE ACTE 
NORMATIVE 
ANUNȚATE 

PUBLIC 

NUMĂR TOTAL 
RECOMANDĂRI 

PRIMITE 

NUMĂR  RECOMANDĂRI 
INCLUSE ÎN PROIECTE 

NUMĂR ÎNTÂLNIRI 
ORGANIZATE LA CEREREA 

ASOCIAȚIILOR LEGAL 
CONSTITUITE 

2020 7 0 0 0 

2019 8 2 1 1 

2018 17 8 1 0 

2017 22 7 4 0 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor publice prezentate de Primăria Municipiului Sibiu 
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12. ORAȘ INTELIGENT 

Demersul de planificare strategică a vizat, ca parte a abordării integrate a dezvoltării urbane, analiza 
dezvoltării inteligente și perspectivelor de dezvoltare în acest sens ale municipiului Sibiu. Conceptul de oraș 
inteligent a fost evaluat în raport cu toate domeniile de interes pentru strategie, acesta presupunând, la 
rândul său, o abordare integrată. Astfel, în elaborarea viziunii, obiectivelor și propunerilor de dezvoltare a 
fost avută în vedere integrarea dimensiunii “smart” la nivelul tuturor proiectelor și intervențiilor unde este 
relevant și oportun.  

FIGURA 233 - PILONII URMĂRIȚI PRIN ABORDAREA INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII INTELIGENTE 

 

Sursa: prelucrare proprie 

 

În municipiul Sibiu funcționează Comisia Mixtă pentru digitalizare și strategie Sibiu Smart City începând cu 
data de 16.03.2021, care, prin întâlniri de lucru periodice, creează dimensiunea de oraș inteligent a 
municipiului. Mai multe detalii sunt prezentate în continuare 314: 

• August 2012 - O echipă de specialiști condusă de Dr. Stelian Alexandru Gal, președinte al Centrului 
Român al Energiei, a fost prezentă marți, 31 iulie, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu pentru a 
prezenta o propunere de proiect pentru implementarea în municipiu a proiectului „Smart Cities”. 
Specialiștii au fost primiți de primarul Klaus Iohannis și o echipă din cadrul Primăriei Municipiului 
Sibiu. Obiectivul era acela de a amenaja la nivelul orașului sau cartierelor acestuia un sistem 
energetic integrat, optimizat atât în ceea ce privește creșterea eficienței energetice, cât și în ceea 
ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon; 

 

314 Conform Comisiei Mixte pentru Digitalizare și Smart City Sibiu 
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• Martie 2013 - Primarul Klaus Iohannis, reprezentantul Centrului Român al Energiei (dl. Stelian Gal) 
și reprezentanții a opt societăți membre ale CRE au semnat un memorandum de înțelegere pentru 
promovarea și implementarea proiectului pilot SMART City Sibiu. Semnarea acestui memorandum 
a avut loc joi, 28 martie, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu. Proiectul SMART City Sibiu are drept 
scop promovarea unor soluții inteligente de producere și utilizare a energiei, precum și gestionarea 
eficientă a consumului de energie electrică și termică într-o zonă a municipiului Sibiu care va fi 
selectată. Presa a titrat știrea ca „Sibiu - primul SMART City din țară”; 

• Aprilie 2014 – prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 117 /2014 se aprobă „Planul 
de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sibiu” (PAED) care constituie primul pas către 
o strategie Sibiu – Oraș Inteligent. Strategia reprezintă baza de planificare și finanțare pentru multe 
din proiectele implementate în anii următori ce vizau energia verde și reducerea de CO2; 

• Aprilie 2018 - După cele trei ediții (la Iași, Cluj-Napoca și Timișoara) de „Caravana mobilității”, 
eveniment lansat de Camera Franceză de Comerț și Industrie în România în 2017, a ajuns în data 
de 17 aprilie și la Sibiu, fiind organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu. Scopul acestei serii 
de evenimente a fost să faciliteze discuțiile între autorități locale, companii și alți actori implicați, 
să creeze un cadru propice de schimb de bune practici și networking în privința practicilor de 
mobilitate, respectiv să dezvolte un dialog continuu de cooperare pentru a identifica soluții pentru 
o mobilitate a viitorului (mașina conectată, condusul automat, mobilitate electrică, mobilitate 
urbană, servicii digitale pentru mobilitate); 

• Mai 2018 - Primăria Municipiului Sibiu inițiază programul de bugetare participativă pentru anul 
2019, care include și domeniul pentru proiecte de tip SmartCity („Bugetarea participativă este un 
program prin care invit sibienii să se implice în administrarea orașului. Concret, pot propune 
proiecte care să îmbunătățească condițiile de locuit în cartierul lor sau în oraș. Primăria le va 
analiza, va decide dacă se pot implementa legal și faptic și va finanța din bugetul local, în funcție 
de fondurile disponibile, proiectele care întrunesc cel mai mare număr de voturi din partea 
sibienilor.” (Astrid Cora Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)); 

• Aprilie 2019 - Asociația Română pentru SMART City și Mobilitate a lansat Caravana SMART City 
Etapa 2.0 la Primăria Municipiului Sibiu (prezența Primarului Municipiului Sibiu (dna. Astrid Cora 
Fodor) - gazda evenimentului, a secretarului de Stat în Ministerul Energiei (dl. Robert Iulian 
Tudorache), a echipei Primăriei Municipiului Sibiu, a mediului universitar, a partenerilor și a 
membrilor ARSCM). Dna. Astrid Cora Fodor a subliniat faptul că proiectele SMART City sunt 
prioritare pentru administrația locală, care încearcă în permanență să identifice soluții coerente, 
pliate pe nevoile actuale ale locuitorilor orașului: „Noi nu dorim doar să implementăm niște 
proiecte smart, (...) ci soluții integrate, care să aibă efecte benefice pentru un număr cât mai mare 
de cetățeni. Credem că proiectele smart trebuie să se adreseze nevoilor comunităților și contextului, 
deoarece fiecare oraș este diferit. Dacă discutăm despre Sibiu, cifrele ne arată că este combinația 
reușită între istorie și prezent: este un centru cultural, o destinație turistică de top și un mediu 
economic de succes.”; 

• Februarie 2021 – Se constituie la nivelul Consiliului Local Sibiu Comisia Mixtă pentru Digitalizare și 
Strategie Smart City Sibiu, compusă din consilieri locali, reprezentanții aparatului de specialitate al 
Primăriei Municipiului Sibiu, ai mediului Universității Lucian Blaga Sibiu, ONG-urilor și mediului de 
afaceri.  

Obiectivele principale ale comisiei sunt următoarele:  

• Participarea, cu rol consultativ, la elaborarea strategiei Sibiu Smart City; 
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• Formularea de propuneri/concepte/idei de proiecte în domeniul digitalizării la nivelul municipiului 
Sibiu; 

• Colaborarea cu aparatul de specialitate al primarului în vederea descrierii proiectelor din domeniul 
Smart City ce urmează a fi depuse spre finanțare europeană nerambursabilă; 

• Colaborare cu aparatul de specialitate al primarului în vederea informării asupra stadiului 
implementării strategiei Sibiu Smart City pe toată perioada mandatului actual al Consiliului Local 
Sibiu;  

• Oferă analiză de specialitate pentru comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Sibiu, la 
solicitarea acestora. 

În ceea ce privește gradul de satisfacție a comunității locale cu privire la interacțiunea cu administrația 
locală, birocrația este principala problemă semnalată.  La polul opus, interacțiunea on-line cu administrația 
locală este apreciată de peste 54% dintre respondenții la chestionarele adresate comunității locale, 
demonstrând o pregătire foarte bună a terenului pentru digitalizarea accelerată a serviciilor publice.  
Majoritatea respondenților interacționează cu administrația prin intermediul platformei eAdministrație.  
Componentele de hărți interactive necesită mai mult conținut și un grad mai ridicat de apropiere de 
cetățean, pentru a utiliza potențialul pe care această abordare teritorială a interacțiunii îl poate avea.  Sunt 
de dorit interacțiuni pozitive în social-media, bazate pe comunicare bi-direcțională, depășind componenta 
de informare a cetățeanului. 

FIGURA 234 – NIVELUL DE MULȚUMIRE FAȚĂ DE SERVICIILE DIGITALE/ONLINE OFERITE DE PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: chestionarul aplicat cetățenilor în elaborarea SIDU (mai multe detalii pot fi accesate în Anexa 3) 

Majoritatea propunerilor venite din partea cetățenilor pentru dezvoltarea componentelor inteligente 
vizează secțiunea de eGuvernanță respectiv mobilitate.  Majoritatea respondenților solicită îmbunătățirea 
componentei de impunere – impozite și taxe locale, respectiv urbanism, precum și digitalizarea completă 
a interacțiunii între cetățean și administrație. În domeniul mobilității urbane sunt solicitate îmbunătățiri 
ale aplicațiilor existente pentru includerea tuturor soluțiilor de transport local (public, alternativ, parcări) 
sub o umbrelă unică, fiind evidentă o insuficiență acută a locurilor de parcare, rezultând de aici o nevoie 
de identificare soluții alternative la utilizarea autoturismelor. 

Abordarea propusă de Comisia pentru Digitalizare și Smart City pornește de la analiza stadiului actual al 
sistemelor și vizează în principal componentele de eAdministrație și eGuvernare, cu impact semnificativ pe 
5 dintre cele 6 dimensiuni de dezvoltare a componentei strategice în domeniul Orașelor Inteligente. 
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Pornind de la exemple de bune practici locale sau regionale, comisia identifică soluții potențiale pentru 
îmbunătățirea activității după cum este descris în continuare. 

Inițiativele Smart City ale municipiului Sibiu nu au trecut neobservate, cele mai relevante mențiuni fiind 315: 

• S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 162/2018 privind asocierea 
municipiului Sibiu în cadrul Asociației Române pentru Smart City Și Mobilitate, precum și aprobarea 
statutului, cu unanimitate de voturi (23 pentru) 316; 

• Primăria Municipiului Sibiu a fost premiată miercuri, 15 mai 2019, de Ambasada Franței, Camera 
Franceză de Comerț și Industrie din România, Institutul Francez și Business France în cadrul unui 
concurs cu titlul ORAȘUL DURABIL – CATALIZATOR ECONOMIC la care au fost invitate să participe 
autoritățile locale și județene din întreaga țară 317;  

• Sibiul a fost premiat de către Asociația Română pentru SMART City și Mobilitate în cadrul Galei 
SMART City Industry Awards 2018 318; 

• Sibiul își va stabili Strategia de Dezvoltare și Planul de Mobilitate pentru următorii ani 319;  

• Fundația Comunitară Sibiu, City Sense 320. 

12.1. STIL DE VIAȚĂ 

Centru pietonal – Transformarea urbană într-una inteligentă pornind de la nevoia de a reda centrul 
comunității și de a reduce poluarea și congestionarea provocate de traficul Auto.  În acest sens, sunt 
căutate, pe de o parte, soluții pentru dinamizarea centrului prin aplicarea unor instrumente de tehnologie 
și, pe de altă parte, prin reducerea atractivității parcării în zona centrală. 

Monitorizare video (eventual cu utilizarea dronelor) – Utilizarea tehnologiei pentru îmbunătățirea calității 
vieții și a siguranței cetățenilor.  Sunt căutate soluții tehnice pentru identificarea situațiilor în timp real, de 
la disponibilitatea locurilor de parcare, identificarea persoanelor sau vehiculelor care încalcă legislația, etc. 

Calitate aer – Monitorizarea parametrilor de mediu în timp real, inclusiv a calității aerului, insulelor de 
căldură urbană, umidității, temperaturii, radiațiilor solare, etc, în scopul informării populației și a luării unor 
decizii aproape în timp real în baza acestor date. Utilizarea datelor este dezirabilă și din perspectiva 
dezvoltării urbane, a măsurilor de urbanism tactic în scopul reducerii efectelor schimbărilor climatice. 

Monitorizare persoane cu dizabilități / probleme de sănătate – Persoanele cu dizabilități și probleme de 
sănătate, instituționalizate sau aflate la domiciliu merită o șansă la o viață cât mai apropiată de cea 
normală, inclusiv prin măsuri de stimulare a îmbătrânirii active, ori conviețuirii în comunitate.  Din această 
perspectivă, monitorizarea acestora cu ajutorul unor sisteme de localizare (și eventual măsurare a unor 
parametri vitali) de către Direcția de Asistență socială (eventual cu sprijinul unor parteneri) poate contribui 
semnificativ la îmbunătățirea calității vieții acestor persoane și aparținătorilor. 

 

315 Conform Comisiei Mixte pentru Digitalizare și Smart City Sibiu 
316 https://romaniansmartcity.ro/smart-city-sibiu-arscm/ & 
https://www.sibiu.ro/ro2/hotarari/prohot2018/26.04.2018/23.pdf 
317 https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/6716 
318 https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/6323 
319 https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/7708 & 
http://www.sibiu.ro/new/pdf/Strategie_inteligenta_bazata_pe_integrare_si_urbanizare_smart.pdf 
320 http://fundatiacomunitarasibiu.ro/citysense 

https://romaniansmartcity.ro/smart-city-sibiu-arscm/
https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/7708
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12.2. POPULAȚIE 

Educație pentru mediu – A fost propus un program educațional de implicare a elevilor în cunoașterea, 
înțelegerea, protejarea și monitorizarea vegetației urbane, prin intermediul unor programe educaționale. 

Implicare populație în peisagistică – deși reprezintă o provocare semnificativă datorită specificului bio-
geografic al municipiului, prin programe educațional-aplicative, o parte a populației poate fi implicată în 
dezvoltarea peisagistică urbană, întărind sentimentul de apartenență locală al comunității. 

Adoptă un arbore în Sibiu – Componentă educațională și comunitară de adopție virtuală a unui arbore (sau 
spațiu verde) în municipiul Sibiu de către persoane fizice sau juridice, în vederea reducerii poverii 
administrative și creșterii gradului de implicare a comunității în colaborare cu administrația locală. 

12.3. ECONOMIE 

Potențialul economic, turistic și cultural al municipiului Sibiu este unul dintre cele mai ridicate din țară, 
lucru reflectat de PIB-ul per capita ridicat. Colaborarea autorităților locale cu companiile locale este bună, 
însă există potențial de îmbunătățire sub aspectul inițiativelor specifice economiei inteligente, respectiv 
optimizării achizițiilor publice, parteneriatelor pentru inovare, stimulării economiei locale și a economiei 
circulare. Autoritatea locală, ca broker între actorii locali poate deveni un facilitator al dezvoltării 
economico-sociale, potențialul de dezvoltare fiind foarte ridicat. 

12.4. MOBILITATE 

Unul dintre cele mai dezbătute domenii, în strânsă corelație cu componenta de mediu o reprezintă 
îmbunătățirea mobilității urbane prin adăugarea unor componente inteligente. Dezbaterile comisiei au 
pornit de la principalul atu – un sistem de camere de supraveghere performant, respectiv o analiză a 
nevoilor municipiului în domeniul mobilității prin: 

Ecosistem Smart Parking – un sistem care să utilizeze sisteme de monitorizare a locurilor de parcare 
(senzori, camere video, etc), posibilitatea rezervării unor locuri de parcare, navigație spre locul de parcare.  
Este necesară identificarea unor soluții tehnice pentru garantarea rezervărilor, în caz contrar sistemul 
riscând să creeze numeroase probleme după darea în exploatare. 

Descurajarea parcării în zona centrală – ca o componentă a transformării zonei centrale într-o zonă 
pietonală.  Sunt vizate măsuri hard și soft pentru stimularea utilizării altor mijloace de transport către zona 
centrală.   

Analiză fluxurilor de trafic – Colectarea datelor de trafic, de preferință prin utilizarea sistemelor de 
supraveghere video deja existente, precum și altor sisteme colectare date, în scopul identificării 
principalelor fluxuri de transport și a oportunităților legate de optimizarea transportului în comun (linii, 
orar), precum și a opțiunilor de transport alternativ.  Această analiză aproape în timp real poate contribui 
la implementarea și optimizarea funcțiilor de management a traficului și poate fi corelată cu acțiuni de 
urbanism tactic. 



 

 
www.poca.ro 

502 
 

12.5. MEDIU 

Parc auto ecologic – este vizată înnoirea parcului auto utilizat în furnizarea serviciilor publice, inclusiv cel 
al Poliției locale, respectiv furnizorului de servicii de transport public. Este avută în vedere provocarea cu 
privire la asigurarea sustenabilității și finanțării acestui proces. 

Colectare selectivă – la nivel municipal se dorește îmbunătățirea colectării selective, respectiv recuperării 
/ reciclării / reutilizării sau transformării deșeurilor, ce pot deveni o sursă de venit pentru municipalitate, 
contribuind, totodată la îmbunătățirea parametrilor de mediu. 

Interacțiune cu cetățeanul pentru toaletări / tăieri de arbori și spații verzi – se dorește dinamizarea 
interacțiunii între administrația publică și cetățeni în ceea ce privește gestiunea spațiilor verzi.  Majoritatea 
fluxurilor actuale se derulează în format fizic, iar digitizarea acestei interacțiuni este un proces de durată, 
ce necesită învățare atât din partea angajaților cât și din partea cetățenilor.   

Identificarea arborilor – utilizarea unor metode tehnice pentru identificarea unică a fiecărui arbore și 
corelarea facilă a datelor acestuia cu informațiile disponibile în sistemele informatice (Registrul Spațiilor 
Verzi).  Această abordare poate avea și o componentă educațională, permițând comunității, și în special 
elevilor să învețe despre biodiversitate, gestiunea corectă a spațiilor verzi și evoluția speciilor de plante. 

Primăria – Prosumator / Positive energy districts – Primăria Municipiului Sibiu poate deveni producător 
de energie regenerabilă, prin crearea unor rețele de producție a curentului electric amplasate pe clădirile 
publice.  Sunt necesare demersuri în direcția proiectării, implementării rețelei, respectiv a conectării la 
Sistemul Național de Transport Energie Electrică. Este necesară analiza oportunității conectării la Sistemul 
Național sau utilizarea exclusivă în clădirile proprii. Corelarea cu inițiative de tipul Positive Energy Districts 
a JPI Europe este recomandabilă. 

Reabilitare clădiri publice cu componentă de energie regenerabilă – în corelare cu punctul anterior, în 
cadrul proiectelor de reabilitare a clădirilor publice este recomandată includerea unei componente de 
producere a energiei regenerabile, respectiv de reducere a consumului de energie. 

Eficientizarea colectării deșeurilor - prin extinderea modelului de colectare selectivă, containere 
inteligente, identificabile RFID și cu posibilități de cântărire și alertare cu privire la gradul de umplere. 

Se recomandă corelarea cu proiectul finanțat prin programul SEE în ceea ce privește prevenirea schimbărilor 
climatice. 

12.6. GUVERNANȚĂ 

În ceea ce privește guvernanța se dorește o mai bună integrare între sistemele informatice existente în 
cadrul municipalității, direcțiilor și serviciilor publice subordonate. În principiu, din partea Poliției Locale au 
fost formulate cereri cu privire la accesul nemijlocit, în teren, la date și informații. 

Furnizarea în timp real date către Poliția Locală din Registru Agricol, Impozite și Taxe, Urbanism, 
Autorizații de construire – este de dorit furnizarea de API de interoperabilitate la nivelul aplicațiilor 
existente în cadrul departamentelor menționate, pentru furnizarea de date, atât către cetățean cât și către 
angajații autorității locale.  În acest sens, au fost demarate demersuri în cadrul unui proiect finanțat prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă, fiind recomandabilă o analiză a sistemelor informatice 
și o detaliere a necesităților de interoperabilitate. 

Rețea metropolitană de fibră optică – Cu ocazia summit-ului NATO a fost implementată o parte 
importantă a rețelei metropolitane de fibră optică, utilizată sub capacitate. Municipiul Sibiu poate beneficia 
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de utilizarea acestei rețele, contribui la extinderea ei și maximiza beneficiile pe care aceasta le poate aduce 
în creșterea siguranței cetățeanului, accesibilizarea serviciilor publice, creșterea interoperabilității 
sistemelor și extinderea rețelelor de senzori, precum și a beneficiilor pentru cetățean. 

Interfațare OCPI – Schimbul de date între Autoritatea Locală și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
se derulează greoi. Este de dorit încheierea unui acord de colaborare între instituții, în scopul reducerii 
birocrației, eficientizării activității funcționarilor publici, creșterea gradului de acuratețe a bazelor de date 
utilizate în activitatea de urbanism.   

eAdministrație – Este necesar un inventar al aplicațiilor și posibilităților de interfațare / interconectare al 
acestora, precum și de optimizare a fluxurilor și proceselor administrative.  

Sibiu City App – Extinderea aplicației cu funcționalități suplimentare și integrarea cu sistemele disponibile 
administrației publice, inclusiv prin direcționarea unor fluxuri de interacțiune între cetățean și 
administrație printr-o aplicație mobilă poate contribui la rezolvarea a numeroase probleme locale. 

Sistem unic asistență socială – Eficientizarea activităților de asistență socială, prin utilizarea unui sistem 
integrat de gestiune a fluxurilor și proceselor aferente acordării de servicii și beneficii sociale, inclusiv a 
anchetelor sociale, verificării dosarelor și îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. De asemenea, sistemul 
poate contribui la stimularea îmbătrânirii active sau a protecției persoanelor cu probleme de sănătate prin 
monitorizare activă, și la îmbunătățirea cooperării cu partenerii sociali. 

Integrare sisteme informatice – una dintre prioritățile interne ale municipiului îl reprezintă sincronizarea 
bazelor de date locale, la nivel interdepartamental, prin utilizarea de API de sincronizare sau 
nomenclatoare comune, ca soluție minimală, ori prin utilizarea unui sistem unitar, integrat, ca soluție 
ideală.  Ambele opțiuni au puncte forte și vulnerabilități semnificative, fiind necesare discuții cu furnizorii 
existenți sau cu alți furnizori din piața serviciilor de eGuvernare și eAdministrație. O prioritate în 
implementarea integrării soluțiilor o reprezintă asigurarea corectitudinii și consistenței datelor din bazele 
de date, cu respectarea cerințelor legale în ceea ce privește corelarea documentelor fizice cu datele. 

Baza de date GIS – Municipiul Sibiu dispune de o bază de date GIS funcțională, de o complexitate ridicată 
și la un nivel înalt de maturitate.  Unul dintre principalele puncte slabe îl reprezintă integrarea datelor 
furnizorilor de utilități, care, deși au obligația legală de a transmite poziționarea GPS a rețelelor nu au făcut 
acest lucru.  Este dezirabilă o mai bună colaborare cu aceștia și stimularea lor în vederea transmiterii 
datelor aferente rețelelor de pe raza municipiului Sibiu.
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13. DIAGNOSTIC TERITORIAL ȘI RECOMANDĂRI 
PENTRU FORMULAREA STRATEGIEI 

13.1. CONCLUZII, PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
PROPUNERI/INTERVENȚII 

PROFIL SPAȚIAL ȘI FUNCȚIONAL 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Starea de degradare a unor clădiri de patrimoniu din 
zona centrală a municipiului.  

Intervenții integrate de regenerare urbană / consolidare 
/ conservare a clădirilor de patrimoniu din zona centrală 
a municipiului și de conturare a unui peisaj unitar.  

Aglomerarea zonei centrale, precum și a zonelor de 
locuințe cu parcări amenajate și/sau parcări 
neregulamentare pe trotuare.  

Intervenții integrate de gestiune a parcării la nivelul 
întregului municipiu, în vederea eliberării spațiului 
public pentru a putea fi utilizat în alte scopuri mai 
benefice comunității (ex. amenajare spații publice, zone 
de petrecere a timpului liber etc.). 

Calitatea redusă a spațiilor publice, cauzată de o lipsă 
a diversității și de starea de degradare a amenajărilor 
(ex. mobilier urban degradat / inexistent). 

Revitalizarea spațiilor publice și spațiilor verzi din 
municipiu prin implicarea comunităților locale pentru a 
asigura satisfacerea nevoilor acestora. Acțiunile de 
acest fel pot avea la bază exemple de bună practică din 
alte orașe de la nivel național și/sau european. 

Organizarea de concursuri de arhitectură pentru spațiile 
publice reprezentative. 

Înființarea unei comisii de regenerare urbană / 
revitalizare a spațiului public care să asiste autoritatea 
locală în gestiunea SF/ DALI / PT-urilor care vizează 
aceste proiecte. 

Înființarea unei proceduri de dare în gestiune a spațiilor 
de tip condominium către asociațiile de proprietari 
interesate în amenajarea acestora. Procedura poate 
include și un grant minimal pentru achiziția de unelte, 
plante sau mobilier urban. 

Acces dificil la dotări de interes cotidian în cartierele 
periferice ale municipiului.  

Extinderea rețelei de dotări publice de interes cotidian 
și în cartierele slab deservite în prezent, în funcție de 
cererea identificată.  

Principalele cursuri de apă care străbat orașul nu sunt 
valorificate încă la potențialul lor real. Orașul este încă 
orientat cu spatele spre apă.  

Amenajarea corespunzătoare a râului Cibin și a 
malurilor acestora, valorificând potențialul de 
conturare a unui coridor / zonă de promenadă în lungul 
râului și o serie de conexiuni ulterioare cu cartierele 
municipiului. Orice amenajare pe aceste coridoare 
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trebuie să fie minim invazivă urmând principiile 
intervențiilor de tip „nature-based solutions”. 

Terenuri importante pentru dezvoltarea de dotări, 
mai ales spații publice / spații verzi sunt blocate în 
litigii sau aflate în proprietate privată. 

Conturarea unui program de achiziție / exproprieri 
terenuri și imobile pentru a putea dezvolta rețeaua de 
spații publice și dotări comunitare. 

Expansiunea necontrolată a zonelor periurbane 
(Arhitecților – Șelimbăr) și dezvoltarea / echiparea 
încă lentă a zonelor de dezvoltare stabilite prin PUG 
2010. 

Va fi importantă controlarea dezvoltării la nivel 
periurban fie prin PUG / PUZ-uri de urbanizare sau un 
PATZM. Trebuie planificată / reparată urgent trama 
stradală și securizate terenuri pentru a adăposti dotările 
importante precum unități de învățământ, scuaruri etc. 
De asemenea, va fi foarte important de stabilit / 
definitivat zonele de dezvoltare astfel încât dezvoltările 
private să vizeze cu precădere aceste teritorii. 

Există încă zone cu profil industrial la marginea 
centrului istoric. 

Încurajarea conversiei funcționale / regenerării siturilor 
industriale de la marginea zonei centrale. PUZ-uri 
elaborate sub egida administrației locale / reglementări 
în PUG 2021. 

Rețeaua de spații publice este incompletă, lipsesc 
legături între spații (spații publice lineare). 

Reconfigurarea principalelor artere având în vedere 
echilibrarea modului de alocare a spațiului urban între 
diferiții participanți la trafic (ex. trotuare lărgite și 
echipate cu vegetație de aliniament). 

 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Se evidențiază tendința de creștere a gradului de 
dependență demografică dintre populația activă și 
inactivă, favorizând apariția unor dezechilibre pe 
termen mediu și lung din perspectiva susținerii 
grupurilor inactive de către salariați. 

Se remarcă declinul demografic ce generează nevoia de 
creștere a atractivității municipiului Sibiu la nivel 
județean, regional și național.  

Există o presiune încurajată de centrele urbane din 
România, ce atrag tinerii din municipiu. 

Măsuri de încurajare a natalității prin oferirea de 
stimulente familiilor tinere, asigurarea infrastructurii 
suport și de educație în toate etapele de creștere a 
copilului (creșe, locuri de joacă, grădinițe, after-school, 
centre de competențe – ex. robotică, școli și licee 
performante, universități recunoscute prin calitatea 
actului educațional). 

Creșterea calității vieții prin măsuri ce vizează factorii 
de mediu, transport și servicii publice de calitate, 
pentru a încuraja familiile tinere să locuiască în 
municipiul Sibiu. 

Măsuri de retenție a forței de muncă la nivelul 
municipiului ce vizează dezvoltarea investițiilor, 
creșterea calității ofertei educaționale și corelarea 
acesteia cu piața forței de muncă. 

Concentrarea atenției pe crearea de spații publice 
calitative și creșterea calității și sănătății mediului.  
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Adaptarea centrelor de agrement și de petrecere a 
timpului liber existente la nevoile și cerințele tinerilor.   

Se observă accentuarea fenomenului de îmbătrânire 
demografică, similar cu tendința de la nivel județean, 
regional și național.  

Măsuri privind sprijinirea grupurilor dependente 
(vârstnicii) în procesul de îmbătrânire activă (servicii 
sociale și comunitare diversificate, adaptarea serviciilor 
publice la nevoile și posibilitățile acestora, servicii 
medicale și de geriatrie de calitate). 

Integrarea vârstnicilor în programe suport pentru alte 
tipuri de servicii, precum asistarea copiilor în creșe și 
grădinițe. 

 

PROFIL ECONOMIC 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Lipsa structurilor de sprijin a afacerilor specializate, în 
ciuda dezvoltării unor spații de co-working, care să 
contribuie la creșterea sustenabilității 
microîntreprinderilor și a firmelor nou înființate în 
domenii cu potențial (ex. industrii creative, inclusiv 
IT&C). 

Crearea de parteneriate, în special în colaborare cu 
Universitatea Lucian Blaga, pentru creșterea 
atractivității carierei antreprenoriale în rândul tinerilor, 
ca alternativă viabilă pentru angajare pentru tinerii cu 
spirit antreprenorial. 

Înființarea unor birouri de consultanță cu privire la 
accesarea fondurilor europene pentru afaceri 
(informare cu privire la sursele de finanțare disponibile, 
asistență pe parcursul implementării proiectelor etc.) 

Înființarea unui birou dedicat sprijinirii 
internaționalizării IMM-urilor cu potențial de dezvoltare 
(include educare cu privire la activitatea de 
internaționalizare, facilitează match-making cu actori 
din piețe globale, vizite de lucru, schimburi de 
experiență, etc) – în parteneriat cu Camera de Comerț 
și Industrie.  

Parcurile Industriale existente dispun de terenuri și 
facilități neocupate  

Maparea și inventarierea terenurilor disponibile pentru 
investiții la nivelul zonei metropolitane 

Dezvoltarea unei platforme de promovare a 
municipiului Sibiu ca destinație de investiții, cuprinzând 
elemente privind disponibilitatea parcelelor de teren în 
manieră interactivă, dotări, facilități, accesibilitate, 
oportunități de colaborare cu alți actori locali. Aceasta 
ar servi și drept element de branding și promovare 
locală.  

Dezvoltarea sectorului logisticii ca urmare a creșterii 
accesibilității rutiere 

Dezvoltarea de soluții noi, inteligente, în parteneriat cu 
companiile mari, pentru automatizare / testare / 
pilotare cu ajutorul firmelor locale / antreprenorilor  
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Nivelul insuficient de corelare a calificărilor disponibile 
cu necesitățile companiilor și nivelul redus de 
pregătire/competențe al forței de muncă locale. 

 

Consolidarea parteneriatelor între actorii interesați la 
nivel local, în special pentru creșterea nivelului de 
calificare al forței de muncă, cu AJOFM, licee 
tehnologice și vocaționale, universitatea Lucian Blaga.  

Nivelul redus de colaborare în domeniul CDI / nivel 
redus al inovării în mediul privat 

Sprijinirea transferului tehnologic / intensificarea 
cooperării dintre universitatea Lucian Blaga și 
companiile private mari (ex. în domeniul automotive)  / 
sprijinirea creării de spin-off-uri  

 

SERVICII ȘI DOTĂRI PUBLICE 

Educație 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

La nivelul municipiului Sibiu se distinge o concentrare de 
inițiative comunitare pentru dezvoltarea educației non 
formale și informale, pe diverse teme de interes ale 
copiilor de toate vârstele. Acest fenomen are 
potențialul de a ajuta copii în descoperirea domeniilor 
pentru care au afinitate și creșterea creativității proprii 
într-o manieră plăcută și provocatoare.  

Primăria Municipiului Sibiu poate realiza anual un 
program de susținere a inițiativelor individuale și din 
mediul ONG pentru facilitarea programelor de educație 
non formală și informală în domeniile STEAM.  

 

În prezent, cele 3 instituții responsabile pentru 
administrarea și creșterea calității serviciilor 
locale/județene de educație își realizează activitatea în 
spații disparate, fapt ce îngreunează interacțiunea 
dintre cele 3 instituții și cadrele didactice. 

O clădire dedicată funcționării integrate pentru aceste 
instituții (Inspectoratul Școlar Județean, Casa Corpului 
Didactic, Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională) reprezintă o oportunitate de creștere nu 
doar a randamentului activității administrative, ci și o 
șansă de extindere a infrastructurii școlare disponibile 
pentru tinerii din Sibiu.  

În plus, în municipiul Sibiu nu există un Centru de 
Excelență dedicat pregătirii tinerilor cu rezultate bune la 
școală sau în cadrul olimpiadelor și concursurilor 
școlare. 

Construirea unei clădiri cu spații multifuncționale care să 
asigure o mai bună funcționare unitară, în același spațiu, 
a Inspectoratul Școlar Județean, Casei Corpului Didactic 
și Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională. 

Transformarea funcțiunii actualei clădiri a 
Inspectoratului Școlar Județean, prin mutarea în această 
incintă a activității Palatului Copiilor și organizarea unui 
Centru de Excelență pentru elevi. 

Transformarea funcțiunii clădirii actuale a Palatului 
Copiilor în unitate școlară cu învățământ de masă prin 
crearea de noi săli de clasă. 

Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional local s-
a realizat ținând cont parțial specificul economic local, 
însă nivelul de dotare și disponibilitate a spațiilor 
dedicate de învățământ în această privință este redus.  

Un aspect pozitiv însă este că filiera tehnologică din 
cadrul liceelor sibiene prezintă un grad ridicat de 

Construirea unui campus școlar tehnic modular, în cadrul 
căruia elevii să poată realiza practica prin utilizarea 
integrată a materiei prime și produselor realizate (ex: 
elevii înscriși la alimentație publică să conceapă produse 
locale alimentare, elevi de la specializarea turism și 
alimentație să realizeze campanii de promovare a 
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atractivitate, în 2021 aproximativ 90% dintre locuri 
ocupându-se în prima etapă de repartizare a 
absolvenților de gimnaziu. 

produselor, elevii de la specializarea comerț să poată 
practica efectiv comercializarea produselor realizate). 

 

Datorită atractivității serviciilor de educație locale, 
municipiul Sibiu atrage efective însemnate de elevi din 
UAT-urile aflate în proximitate, iar dezvoltarea 
imobiliară înregistrată în ultimii 10 ani a atras noi 
locuitori în zonă. Astfel, în momentul de față există o 
cerere mare pentru infrastructură școlară de 
proximitate, fapt ce nu poate fi asigurat unitar datorită 
lipsei unor programe de dezvoltare de noi facilități 
educaționale. 

Cel puțin din perspectiva învățământului preșcolar, la 
nivelul anului 2021 există aproximativ 800 de cereri 
nesoluționate de către ISJ datorită lipsei facilităților 
specifice. 

Construirea de noi grădinițe în proximitatea cartierelor 
noi, a celor în curs de dezvoltare și a zonei industriale din 
vest pentru distribuirea efectivelor școlare în teritoriu. 

Construirea a cel puțin 2 școli pentru ciclurile primar și 
gimnazial (ex: în cartierul Țiglari) în vederea creșterii 
numărului spațiilor de învățământ disponibile. 

În Sibiu va fi operaționalizată o bază militară NATO în 
cadrul căreia își vor desfășura activitatea angajați din 8 
state membre. Aceștia vor fi relocalizați în Sibiu alături 
de propriile familii, ceea ce presupune asigurarea 
școlarizării unor copii în școli gimnaziale sau de liceu, 
ținând cont de curriculum specific internațional. 

Construirea unei școli internaționale, în proximitatea 
viitoarei baze militare NATO, și asigurarea predării unui 
curriculum diferențiat internațional. 

 

Sănătate 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Spații medicale depășite funcțional și uzate moral care 
necesită investiții ridicate și permanente. 

Utilizarea ineficientă a resurselor publice îngreunează 
sistemul sanitar. 

Măsură de realizare a unui profil medical al orașului și 
investirea prioritară spre acel sector. Dezvoltarea 
sistemului medical într-o rețea trans-județeană de 
parteneriat. Susținerea în parteneriat public-privat de 
evenimente anuale (sală de conferință, dotări, facilități 
de transport) a unui eveniment internațional medical. 

Asistență socială 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Sistemul public de asistență socială la nivelul 
municipiului Sibiu trebuie consolidat pentru a putea 
face față provocărilor viitoare. Cu coeficienți de 
dependență a persoanelor tinere/vârstnice în creștere 
si cu o rată de îmbătrânire demografică în creștere, este 
de așteptat ca necesarul de servicii sociale să crească. 

 

Extinderea colaborării cu fundații și asociații furnizoare 
de servicii sociale. Consultarea și implicarea ONG-urilor, 
utilizarea competențelor și expertizei acestora în 
elaborarea strategiilor locale/planurilor de acțiune, în 
dezvoltarea serviciilor sociale și mobilizarea resurselor 
comunității. 
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Creșterea eficientei în procesul de identificare corectă 
și completă a nevoilor beneficiarilor sociali. 

Asigurarea de servicii sociale integrate adaptate 
nevoilor existente și modernizarea sistemelor de 
servicii sociale. 

Reabilitarea locuințelor sociale. 

Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale și 
întreprinderi sociale de inserție care sa asigure locuri de 
muncă pentru persoanele dezavantajate. 

Numărul de copii cu dizabilități este în creștere în 
ultimii 5 ani.  Această tendința generează un necesar 
din ce în ce mai mare privind efortul de furnizare a 
serviciilor sociale destinate acestei categorii. 

Eficientizarea procesului de identificare a nevoilor 
pentru acest segment de beneficiari. Adaptarea 
serviciilor la nevoile existente. Atragerea furnizorilor 
privați de servicii sociale pentru încheierea de 
parteneriate prin intermediul cărora efortul de 
furnizare a serviciilor sociale să fie suplimentat. 

 

Cultură, turism și petrecerea timpului liber 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Notorietatea de pol cultural major la nivel național a 
Sibiului, ce trebuie menținută și consolidată  

Exploatarea sectorului cultural-artistic prin dezvoltarea 
formelor de artă underground – aceasta fiind de-a 
lungul timpului un segment foarte atractiv în rândul 
tinerilor. 

Orientarea evenimentelor care se desfășoară în oraș 
dinspre Centrul Istoric și înspre alte cartiere ale 
municipiului Sibiu. 

Diversificarea ofertei culturale în cartierele rezidențiale 
(centre culturale, spații de zi dedicate tinerilor sau 
vârstnicilor. 

Organizarea de spectacole itinerante și de activități 
educaționale în localitățile din ZUF pentru sporirea 
accesului la oferta culturală. 

Dezvoltarea unui sistem de signalistică la nivelul 
municipiului și ZUF Sibiu, prin intermediul căruia să fie 
promovate atracțiile culturale din tot arealul într-o 
manieră atractivă și unitară. 

Provocări în ceea ce privește sprijinul acordat actorilor 
culturali. 

Sprijinirea organizațiilor culturale și nu numai în 
organizarea unor evenimente de mare anvergură. 

Sprijinirea instituțiilor culturale în internaționalizarea 
creațiilor și artiștilor locali. 
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Realizarea și promovarea periodică a unui catalog 
privind sursele disponibile de finanțare pentru actorii 
culturali. 

Implementarea unor programe de accelerare și 
incubare pentru antreprenorii din sectoarele culturale și 
creative. 

Organizarea unor grupuri de lucru periodice cu actori 
reprezentativi din sectoarele culturale și creative. 

Crearea unui consorțiu / unei platforme prin care toate 
inițiativele culturale de la nivel local să fie reunite și 
organizate, astfel încât toate ideile să fie mai ușor 
centralizate și accesibile pentru toți actorii 
reprezentativi. 

Promovarea proiectelor realizate în parteneriat – 
proiectele pot fi locale, sau grupate, fiind astfel posibilă 
și o conexiune între evenimente. 

Valorificarea insuficientă a patrimoniului imaterial, 
precum și a ofertei culturale disponibile la nivelul 
municipiului Sibiu și a localităților din zona urbană 
funcțională. 

Promovarea sporită și diversificată a patrimoniului 
cultural (material și imaterial), în special cel prezent în 
zone mai puțin cunoscute ZUF – zone rurale cu specific 
autentic și bogat în patrimoniu. 

Realizarea unor serii de povești urbane reale sau 
augmentate care pot crea un fundal atractiv pentru o 
serie de evenimente culturale, tradiționale, 
meșteșugărești etc. 

Încurajarea dezvoltării / reînvierii unor tradiții și 
activități tradițională – ia tradițională sibiană, olăritul, 
picturile pe sticlă etc. 

Provocări în ceea ce privește starea și gradul de dotare 
al echipamentelor culturale – în special în zonele 
limitrofe ale municipiului și ZUF Sibiu. 

Implementarea unui program de modernizare a 
instituțiilor publice de cultură astfel încât să ofere 
servicii necesare și de calitate. 

Suplimentarea infrastructurii culturale a municipiului 
prin sprijinirea realizării de noi dotări precum spații 
multifuncționale pentru evenimente. 

Inventarierea și valorificarea spațiilor abandonate sau a 
spațiilor în stare avansată de degradare din municipiu 
pentru transformarea lor în echipamente socio-
culturale. 

Încurajarea utilizării noilor tehnologii XR (VR – Realitate 
Virtuală, AR – Realitate Augmentată, MR – Realitate 
Mixtă) pentru îmbogățirea mijloacelor de prezentare / 
reconstrucție a resurselor culturale, dar și pentru a oferi 
un acces mai facil la acestea. 

Imaginea Sibiului ca destinație turistică matură s-a 
consolidat constant, fiind recunoscut drept unul dintre 

Administrația, comunitatea precum și actorii locali 
relevanți trebuie să ajute la menținerea unui nivel 
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cele mai vibrante orașe din țară, deținând, împreună cu 
județul Sibiu, o serie de titluri cu notorietate – Capitală 
Europeană a Culturii în 2007, Regiune Gastronomică 
Europeană în 2019 sau primul oraș din România care va 
fi Capitala Europeană a Drumeției în 2021. 

calitativ ridicat al ofertei și serviciilor culturale și 
turistice care se desfășoară în oraș.  

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice – 
locuri unice de desfășurare a evenimentelor turistice, 
trasee turistice și de drumeții la standarde de calitate 
etc. 

Dezvoltarea unui portal web complex de promovare a 
ofertei turistice a municipiului și a județului. Structura 
paginii web trebuie dezvoltată în jurul temelor 
strategice în promovarea teritoriului, la care se adaugă 
date și instrumente interactive – travel planner, hărți, 
tururi virtuale ale orașului (inclusiv modernizarea 
aplicației existente sibiu-tourism.ro). 

Dezvoltarea unei strategii de turism care să identifice 
oferta turistică de la nivelul municipiului. 

Organizarea de campanii tematice / sezoniere / 
dedicate unor tipologii de public țintă sau unor teme de 
interes pentru municipiu, cum ar fi: 

• Realizarea unei mini-serii de video-uri cu tema 
redescoperirii municipiului și a zonelor 
deosebite din ZUF, care să ilustreze avantajele 
de a locui și a vizita municipiul Sibiu și 
promovarea acestora online unde să poată și 
locuitorii sau turiștii să posteze apoi propriile 
video-uri; 

• Realizarea unor colaje 360, gamification sau 
chiar a unor materiale VR de promovare a mai 
multor zone din municipiul Sibiu și localități din 
ZUF, pentru o experiență autentică; 

• Digitalizarea tuturor elementelor de 
patrimoniu în cadrul unei aplicații mobile 
interactive care să conțină jocuri cu premii, 
reduceri la diferite facilități etc – continuarea 
jocurilor de pe Questo și adăugarea unora noi; 

• Organizarea unor activități de treasure hunt 
pentru descoperirea atracțiilor municipiului 
utilizând aplicații interactive pentru realizarea 
traseelor. 

Facilitarea parteneriatelor între actorii din domeniul 
turismului (spre exemplu, unități de cazare – 
organizatori de tururi ghidate – instituțiile culturale etc.) 
pentru realizarea / promovarea unor tururi de 
complexități diferite în zonele de interes din afara 
municipiului Sibiu. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a satisfacției 
vizitatorilor pentru determinarea intereselor și 
tendințelor de călătorie ale acestora. 

Implementarea unui program de recunoaștere a calității 
și sustenabilității serviciilor și produselor turistice 
(acțiune pilot pentru unități de cazare sau de 
alimentație publică, care să includă acțiuni de certificare 
a operatorilor locali, instruire și promovare dedicată) 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii și serviciilor 
turistice din municipiu, în vederea asigurării cadrului 
necesar pentru practicarea tuturor tipurilor de turism 
pe toată perioada anului. 

Implementarea unui program de modernizare continuă 
a infrastructurii turistice care necesită lucrări de 
reabilitare / extindere / dotare. 

Realizarea unor dotări majore care să asigure spațiile 
necesare organizării de evenimente de interes la nivel 
național și internațional. 

Realizarea infrastructurii necesare dezvoltării unui 
turism de business de înaltă calitate (centru de 
conferință și expoziții). Acesta poate fi corelat cu 
dezvoltarea infrastructurii necesare culturii (săli de 
spectacole cu o capacitate mai mare). 

Implementarea unui sistem city / county pass, care să 
ofere intrarea la un anumit număr de muzee, accesul la 
transportul public etc. 

Insuficienta dezvoltare și promovare a ofertei de 
agrement la nivelul municipiului Sibiu și a localităților 
din zona urbană funcțională. 

Dezvoltarea oportunităților de petrecere a timpului 
liber prin crearea / reactivarea unor zone noi / 
neconvenționale pentru petrecerea timpului liber. 

Dezvoltarea dotărilor de agrement existente la nivel 
municipal și construirea unora noi – spre exemplu, 
valorificarea parcurilor de aventură sau a ștrandurilor 
de pe teritoriul municipiului. 

Amenajarea unor trasee ciclabile sau de promenadă 
care să conecteze zonele de agrement de la teritoriul 
municipiului – ex. promenadă pe malurile râului Cibin. 

Utilizarea noilor tehnologii în echipamentele de 
petrecere a timpului liber (de joacă sau de fitness) prin 
introducerea de structuri interactive, generatoare de 
energie, dotate cu Wi-Fi sau mijloace de încărcare 
telefon / tabletă / laptop etc. 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii și serviciilor 
sportive din municipiul Sibiu și promovarea ofertei de 
activități sportive, în vederea asigurării cadrului necesar 
pentru practicarea sportului de masă sau de 
performanță. 

Realizarea și actualizarea permanentă a unei evidențe a 
infrastructurii sportive din municipiul Sibiu (atât în 
funcțiune, cât și în stare avansată de degradare sau 
urmează să se realizeze), care să cuprindă informații 
despre tipologia echipamentelor, starea, regimul 
juridic, capacitatea și gradul de dotare a acestora. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Implementarea unui program de modernizare continuă 
a infrastructurii sportive care necesită lucrări de 
reabilitare / extindere / dotare. 

Dezvoltarea unui program de programare și abonare 
online la dotările sportive din municipiu. 

Realizarea unor dotări sportive majore care să asigure 
spațiile necesare practicării sporturilor de performanță, 
dar și organizării de evenimente și competiții de interes 
la nivel municipal, național și internațional – exemplu 
posibilitatea realizării unei săli polivalente în zonele 
periurbane de lângă municipiu, sau chiar și în localități 
din zona urbană funcțională pentru a crea condiții noi. 

Includerea foștilor sportivi de performanță în 
campaniile de promovare a sportului, în special prin 
parteneriate cu instituțiile de învățământ. 

 

Patrimoniu cultural imobil și imaterial 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Municipiul Sibiu beneficiază de un vast patrimoniu 
construit valoros, recunoscut la nivel național, care 
necesită în mod constant operațiuni de protejare și 
valorificare. 

Existența unor clădiri monumente istorice sau clădiri 
amplasate în arealul centrului istoric aflate în stare 
precară/de precolaps sau asupra cărora au fost realizate 
intervenții neadecvate. 

Existența a numeroase cartiere istorice, în afara 
centrului istoric, cu un valoros fond construit, parcelar 
istoric și trama stradală tradițională. În unele cazuri, 
cum este carterul Iosefin, sunt necesare intervenții de 
protejare/ conservare/ reabilitare/  valorificare, acestea 
făcând parte din identitatea locală a municipiului Sibiu.  

Implementarea unui program municipal multianual de 
restaurare/ reabilitare a clădirilor din centrul istoric. 

Restaurarea/ reabilitarea construcțiilor de patrimoniu 
aflate în domeniul public al municipiului prin proiecte 
complexe, integrate și refuncționalizarea acestora 
pentru a include activități care contribuie activ la viața 
urbană a comunității locale și la creșterea notorietății 
turistice a municipiului 

Proiecte integrate (complexe) de reabilitare a 
cartierelor istorice din afara perimetrului centrului 
istoric. În acest sens este indicată derularea unui proiect 
pilot în cartierul Iosefin. 

Valorificarea traseului de cale ferată îngustă Sibiu – 
Agnita – Brădeni prin realizarea unor parteneriate între 
UAT-uri și asociațiile de profil.  

Proiecte de valorificare a patrimoniului arheologic, cu 
precădere a sitului arheologic Fântâna Rece din cartierul 
Gușterița.  

Lipsa unei baze de date privind starea de conservare a 
monumentelor istorice din municipiul Sibiu. Lipsa 
informațiilor privind limitele tuturor siturilor 
arheologice din municipiul Sibiu și starea de conservare 
a acestora. 

Elaborarea unei baze de date urbane cuprinzând 
informații tehnice și juridice despre toate imobilele 
monumente istorice, imobilele incluse în limitele 
zonelor construit protejate sau în limitele ansamblurilor 
și siturilor urbane înscrise LMI 2015.  
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Lipsa unui ghid de bune practici sau a documentațiilor 
de urbanism care să reglementeze în mod detaliat 
tipurile de intervenții permise asupra monumentelor 
istorice și modul de construire în zonele istorice. 

Existența unui număr semnificativ de clădiri din  zona 
istorică aflate în proprietatea mai multor persoane, 
ceea ce face dificilă derularea proiectelor integrate de 
reabilitare sau restaurare. 

Clarificarea regimului juridic al imobilelor monumente 
istorice aflate în domeniul public/ privat al 
municipiului/statului și în proprietate privată. 

Realizarea unui ghid de bune practici privind 
intervențiile în centrul istoric și în zonele construite 
protejate (inclusiv tehnici constructive, signaletică, 
amenajare vitrine, reclame). 

Elaborarea unui regulament local de arhitectură și 
estetică urbană, de conformare, de întreținere și de 
cromatică a fațadelor clădirilor situate centrul istoric al 
municipiului Sibiu. 

Dezvoltarea unui program de acordare de sprijin tehnic 
și administrativ proprietarilor clădirilor protejate prin 
legislația în vigoare, în vederea realizării de lucrări de 
restaurare, reabilitare, conservare. 

Inventarierea și notificarea proprietarilor din centrul 
istoric cu privire la necesitatea consolidării fațadelor 
clădirilor; organizarea de întâlniri cu proprietarii în 
vederea implementării de proiecte de reabilitare a 
fondului construit cu valoare de patrimoniu. 

Elaborarea de documentații de urbanism specifice, 
dedicate protejării patrimoniului construit:  Plan 
Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate. 

Aplicarea de sancțiuni financiare pentru proprietarii 
clădirilor monumente istorice aflate în stare avansată 
de degradare sau pentru cei care efectuează intervenții 
neadecvate asupra clădirilor cu valoare de patrimoniu. 

Asigurarea unei abordări personalizate pentru situațiile 
juridice neclare; asigurarea unui mecanism de gestiune 
pentru cazurile în care nu se poate ajunge la o înțelegere 
între coproprietari pentru reabilitarea clădirilor. 

Necesitatea realizării unor intervenții de 
reabilitare/restaurare a monumentelor istorice și a 
clădirilor din zona centrală, de bună calitate, care să 
respecte principiile moderne ale restaurării și 
intervenției asupra clădirilor cu valoare culturală 
ridicată și care să aibă în vedere protecția mediului și 
diminuarea impactului schimbărilor climatice. 

Dezvoltarea unei baze de date a specialiștilor și 
meșteșugarilor locali calificați pentru elaborarea de 
proiecte și efectuarea de lucrări de reabilitare/ 
restaurare a patrimoniului construit valoros.  

Continuarea programelor existente și derularea de noi 
programe  periodice de formare de specialiști (arhitecți, 
ingineri, restauratori componente artistice) și meșteri 
locali specializați în restaurarea patrimoniul. Derularea 
de programe de formare în parteneriat cu unități de 
învățământ universitar, instituții culturale, ONG-uri din 
România și din exterior, instituții subordonate 
Ministerului Culturii etc. 

Sprijin pentru înființarea unor asociații ale 
meșteșugarilor locali. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Valorificarea patrimoniului construit , a patrimoniului 
imaterial, precum și a patrimoniului natural a conferit 
orașului un brand național și internațional care are 
capacitatea de a atrage investitori și resurse umane de 
valoare. 

Este important ca pe viitor să se studieze posibilitatea 
de a susține, prin politici publice sau diverse programe 
de finanțare, demersurile de întreținere și reabilitare a 
clădirilor istorice, monumente ale naturii, valori, tradiții 
și obiceiuri etc. 

Realizarea unor serii de povești urbane reale sau 
augmentate care pot crea un fundal atractiv pentru o 
serie de evenimente culturale. 

Includerea municipiului Sibiu în cadrul  unor itinerarii 
culturale care valorifică potențialul tuturor zonelor 
etnografice ale județului Sibiu. 

Realizarea de parteneriate cu UAT-uri din regiune 
pentru a promova patrimoniul cultural tradițional 
săsesc 

Necesitatea sensibilizării populației cu privire la 
patrimoniul cultural al municipiului Sibiu 

Necesitatea promovării bunelor practici în domeniul 
protecției patrimoniului imobil și implicarea comunității 
locale în procesul de reabilitare a patrimoniului 
construit valoros. 

Derularea de programe educaționale în rândul tinerilor 
și adulților cu privire la valorile culturale existente în 
municipiul Sibiu și beneficiile pe termen lung rezultate  
din protejarea și valorificarea acestora.   

Organizarea unor consultări și dezbateri publice 
vederea implementării de proiecte de reabilitare a 
fondului construit cu valoare de patrimoniu. 

Asigurarea unei platforme online de promovare a 
proiectelor de reabilitare/restaurare a monumentelor 
istorice care adăpostesc activități culturale, sociale sau 
turistice. 

Promovarea bunelor practici în domeniul protejării 
patrimoniului construit, la nivel local, regional și 
național.  

 

MOBILITATE URBANĂ 

PROBLEME SOLUȚII 

Legătură dificilă între dezvoltările din sudul orașului cu 
cele din vest / est. Inelele de circulație rutieră sunt 
incomplete în partea de sud a orașului și a zonei 
periurbane. 

Completarea inelelor rutiere în partea de sus a orașului 
– legături Cisnădie – Zona Industrială Vest. 

 

În orele de vârf majoritatea arterelor penetrante 
(suburban – centru) și inelul de sud-est sunt 
congestionate. 

Completarea inelelor rutiere în partea de sus a orașului 
– legături Cisnădie – Zona Industrială Vest. 

Dezvoltarea de dotări aferente locuirii, mai ales unități 
de învățământ, în așezările periurbane pentru a reduce 
nevoia de deplasare către Sibiu. 
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PROBLEME SOLUȚII 

Extinderea liniilor de transport public către periruban și 
prioritizarea mijloacelor de transport public pe 
principalele artere de legătură (centru – periurban). 

Calea ferată prezintă o barieră pentru accesibilitatea 
Zonei Industriale Est, dar și pentru cartierele Lazaret, 
Lupeni, Reșița, Țiglari și Ferneziu. 

Râul Cibin prezintă o barieră de accesibilitate pentru 
cartierele Terezian, Ferneziu și Turnișor din cauza 
faptului că sunt puține treceri peste râu.  

Amenajarea de legături suplimentare peste calea 
ferată și râurile care străbat orașul, mai ales legături 
pietonale / velo. 

Orarul curselor de autobuz județene / metropolitane 
nu este mereu potrivit cu orarul de muncă 9-17 sau cel 
în 3 schimburi. 

Pentru sosirea și plecarea autobuzelor, se sugerează un 
interval de 30 de minute înainte de începerea și după 
terminarea turei de muncă, pentru a oferi o deservire 
optimă a populației de navetiști. 

Zone de expansiune precum Veteranilor sau Țiglari sau 
nu dispun încă de infrastructură și servicii de transport 
adecvate.  

Suburbiile care s-au dezvoltat rapid și haotic în ultimii 
10 ani nu sunt deservite de transportul public local: 
Cisnădie (Arhitecților) și Șelimbăr. 

Frecvența mijloacelor de transport în comun este de 
peste 14 minute în cartierele de locuințe individuale 
(peste 50% din Sibiu). 

 

Se sugerează extinderea sistemului de transport public 
către zona metropolitană, inclusiv conturarea unui 
serviciu de tren metropolitan. 

Va fi importantă controlarea dezvoltării la nivel 
periurban fie prin PUG / PUZ-uri de urbanizare sau un 
PATZM. Trebuie planificată / reparată urgent trama 
stradală și securizate terenuri pentru a adăposti 
dotările importante precum unități de învățământ, 
scuaruri etc. O densificare eficientă a acestor zone 
poate stabiliza cererea de transport public ceea ce 
poate apoi justifica și creșterea frecvenței. De 
asemenea, va fi foarte important de stabilit / definitivat 
zonele de dezvoltare astfel încât dezvoltările private să 
vizeze cu precădere aceste teritorii. 

Autobuzele circulă cu o viteza de 1,4 -2,7 ori mai mică 
decât autoturismele personale. 

 

Se sugerează crearea unor benzi speciale pentru 
bicicliști, autobuze și autoturisme cu mai mult de o 
persoană la bord. Aceste benzi vor deservi vehiculele 
cu capacitate ridicată și vor descuraja utilizarea 
automobilelor personale cu o singură persoană la bord. 
Benzile se pot obține prin reconfigurarea principalelor 
artere de transport. Este indicat ca acestea să fie 
amplasate pe mijlocul străzii urmând modelul „BRT – 
Bus Rapid Transit”. 

Modernizarea stațiilor de autobuz este încă în stadiu 
incipient. În 2021 peste 60% din stațiile de transport 
public erau clasificate cu un punctaj de sub 2 din 6 
(maxim) – Cf. PMUD 2021. 

Continuarea demersului de modernizare a stațiilor de 
autobuz – stații smart pentru locațiile importante. 

Cursele de autobuz profesionale circulă doar la orele de 
vârf și chiar și atunci cu o frecvență mult prea scăzută.  

Se sugerează menținerea programului de circulație 
doar la orele de vârf, dar și creșterea numărului de 
curse în aceste intervale de timp, la o frecvență de 
minim 10-15 minute. 
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PROBLEME SOLUȚII 

Modul de configurare a gării și a pieței adiacente este 
ineficient cele două nu funcționează ca un veritabil nod 
intermodal și spațiu public reprezentativ. 

Majoritatea autogărilor sunt amplasate în spații 
informale. 

Se sugerează crearea unor terminale de transport / 
noduri intermodale care să fie organizate ca porți de 
intrare în municipiu incluzând astfel și investiții în 
amenajarea de unui spațiu public reprezentativ în 
vecinătate (ex. Nod intermodal – Piața Gării / Piața 
Cibin / Piața Sadu). 

Rețeaua de piste de biciclete este aproape în totalitate 
subdimensionată cu o lățime medie de sub 1 metru și 
un nivel de serviciu de sub 50/100. 

Oferta de parcări / rastele pentru biciclete este încă 
precară, o parte din rastele trebuie înlocuite cu soluții 
mai sigure. 

Zonele pietonale se concentrează în centrul istoric nu și 
în centrele de cartier unde astfel de măsuri ar avea un 
important impact pozitiv asupra vieții comunitare. 

 Cota modală pentru mersul cu bicicleta este 
de sub 1% iar cea pentru mersul pe jos este de 
sub 8%. 

 

Pentru a repara și completa actuala rețea velo va fi 
nevoie de a) reconfigurarea principalelor artere de 
transport și / sau b) lățirea actualelor culoare pentru 
biciclete la cel puțin 1.5m. După caz, se poate folosi 
soluția tehnică de piste bidirecționale de 2 – 2.5m pe o 
singură parte a străzii. 

Dezvoltarea unei rețele de parcări și garaje sigure 
pentru biciclete. 

Dezvoltarea de programe și facilități pentru educație 
velo și în domeniul mobilității urbane, cu accent pe 
copii și tineri dar deschis și către adulți / vârstnici. 

Extinderea zonelor pietonale către cartierele 
rezidențiale și întărirea centrelor de cartier – centre 
comunitare („orașul de 15 minute”). 

Doar 17% din numărul de parcări „on-street” sunt cu 
plată. Tarifele încă reduse pe zona centrală cresc 
presiunea pe arterele care conectează centrul istoric de 
cartiere. 

 

Se sugerează includerea mai multor locuri de parcare în 
regimul de operare cu plată, pentru a spori veniturile 
provenite din taxarea acestei activități și pentru a 
descuraja parcările ilegale, respectiv pentru a descuraja 
utilizarea automobilului propriu pentru deplasare. 
Veniturile din parcare sunt reinvestite în proiecte de 
mobilitate și spațiu public (fondul de parcare). 

Revizuirea politicii tarifare mizând pe principiul 
„descurajarea deplasărilor nenecesare cu autoturismul 
dar tolerarea pe termen scurt-mediu a proprietății 
autoturismului”. 

În zonele de locuințe colective în ultimii 10 ani spații de 
tip condominium au fost reconfigurate treptat în 
parcări rezidențiale. 

În zonele de locuințe individuale rezidenții tind să 
parcheze la stradă sau pe trotuar deși adesea ar avea 
loc pentru gararea autoturismului în curte. 

 

Lansarea unui program de amenajare parcări 
multietajate rezidențiale și regenerare urbană în 
cartierele de locuințe colective. 

Se sugerează includerea mai multor locuri de parcare în 
regimul de operare cu plată pentru a descuraja risipa 
de spațiu public (acolo unde există spațiu de parcare pe 
parcelă). Reinvestirea veniturilor din parcare în 
amenajări de spațiu public în cartierul în care au fost 
realizate. 

 

 

UTILITĂȚI PUBLICE 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Rețea insuficientă de alimentare cu apă și canalizare 
(situația municipiului Sibiu, unde există străzi fără rețea 
sau cu conducte subdimensionate). 

Este nevoie de extinderea rețelei de alimentare cu apă 
și canalizare și înlocuirea unor conducte, în special pe 
străzile municipiului Sibiu care nu sunt vizate de 
proiectele POIM. 

Soluții sustenabile pentru industrii și clădiri publice 
care au un consum ridicat de energie electrică și 
termică. 

Este nevoie de proiecte de eficientizare energetică a 
clădirilor, de proiecte de adoptare a unor soluții 
sustenabile locale, la nivel de clădire, precum 
amplasarea de panouri fotovoltaice, mici instalații 
pentru obținerea compostului și biogazului, în special 
în unitățile școlare unde elevii pot fi încurajați să 
participe la producerea energiei alternative. 

Apele pluviale nu sunt reutilizate și valorificate. Este nevoie de extinderea rețelei de canalizare pluvială 
în municipiul Sibiu. 

Numărul de consumatori de energie termică a scăzut. Este nevoie de modernizarea întregii infrastructuri de 
energie termică și de atragerea de noi consumatori. 

Depozitul de deșeuri ecologic Cristian a ajuns la ultima 
celulă de depozitare, existând riscul depășirii 
capacității acestuia în viitorul apropiat. 

Este necesar să se identifice încă de pe acum un teren 
cu potențial de depozitare a deșeurilor. De asemenea, 
e nevoie de reducerea cantității de deșeuri depozitată, 
de aceea încurajăm realizarea unei instalații mecano-
biologică pentru tratarea deșeurilor reziduale. 

 

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Lacul lui Binder are potențialul de a fi o zonă de 
agrement importantă în zona de nord a municipiului 
Sibiu. 

Implementarea proiectului Primăriei Municipiului Sibiu 
privind amenajarea unei zone sportive și de agrement 
pe malul lacului. 

Parcul Natural Dumbrava Sibiului, o zonă foarte 
importantă pentru activitățile de agrement oferite 
locuitorilor și turiștilor, nu are un plan de management 
aprobat. 

Elaborarea și aprobarea unui plan de management 
pentru rezervația mixtă, cu menționarea clară a 
măsurilor care să permită atât conservarea habitatelor 
și speciilor valoroase, cât și continuarea, într-un mod 
sustenabil, a activităților de agrement. 

Nivelul de zgomot pe principalele străzi ale 
municipiului Sibiu rămâne unul ridicat, peste 30.000 de 
locuitori fiind afectați. 

Implementarea măsurilor ce vizează ameliorarea 
infrastructurii rutiere și creșterea ponderii deplasărilor 
blânde (pietoni, biciclete) la nivelul orașului. 

Extinderea preconizată a zonelor construite poate avea 
efecte negative (accentuare insulă de căldură urbană, 
vulnerabilitate ridicată la inundații). 

Măsuri privind obligativitatea amenajării și întreținerii 
de spații verzi pe proprietățile private, în cazul noilor 
amenajări. 

Extinderea speciilor invazive pe terenurile abandonate 
din municipiu. 

Măsuri privind supraimpozitarea terenurilor 
abandonate unde nu este controlată dezvoltarea 
vegetației spontane. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Tendința de creștere a temperaturilor medii anuale în 
municipiul Sibiu. 

Investiții pentru creșterea suprafeței de spații verzi 
publice amenajate și a suprafețelor împădurite. 

Nivel general de mulțumire scăzut în ceea ce privește 
calitatea spațiilor verzi publice din municipiu și accesul 
la acestea. 

Reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi existente. 

Consumul ridicat de energie electrică și gaze naturale 
în clădirile rezidențiale și în clădirile publice din 
municipiu. 

Eficientizarea energetică a fondului construit din 
municipiu (în special sectorul rezidențial – blocuri – și 
unitățile de învățământ și sediile administrative ale 
primăriei). 

Zonele cu risc mare spre foarte mare la alunecări de 
teren. 

Realizarea de împăduriri și de lucrări de stabilizare a 
versanților. 

Zone vulnerabile la inundații pe teritoriul administrativ 
al municipiului. 

Realizarea măsurilor propuse prin Planul de 
Management al Riscului la Inundații: acumulare 
nepermanentă Turnișor, regularizare Cibin. 

 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Performanța economică a Municipiului Sibiu și 
calitatea vieții la nivel urban se datorează în mare 
măsură bunei guvernări și managementului financiar 
excelent al administrației locale. 

Primăria Municipiului Sibiu are o marjă de operare 
sustenabilă, cu un grad scăzut de îndatorare și venituri 
substanțial mai ridicate decât cheltuielile în ultimii zece 
ani.  

Primăria Municipiului Sibiu are una dintre cele mai 
ridicate cote de venituri per locuitor la nivelul 
reședințelor de județ din România. Municipiul Sibiu se 
află printre municipiile cu cele mai ridicate venituri 
provenite din taxele și impozitele locale, cât și din cele 
defalcate din cotele impozitului pe venit. 

Elaborarea unei strategii pentru creșterea continuă 
a veniturilor la nivel local, luând în considerare faptul 
că transferurile de la nivel central sunt volatile și pot 
fi afectate de pandemia de COVID-19.  

Ca orice altă municipalitate din România, Primăria 
Municipiului Sibiu trebuie să se concentreze pe 
maximizarea performanței veniturilor generate la 
nivel local (în special prin creșterea bazei de taxare) 
și veniturilor din surse extra bugetare precum 
fondurile externe nerambursabile. 

Creșterea semnificativă a veniturilor în anul 2020 
(16.6%) comparativ cu creșterea cheltuielilor (6.5%) a 
permis municipalității să atenueze rezultatul financiar 
negativ din anul 2019 (56 milioane) și a publicat un 
deficit anual de 20 milioane RON în anul 2020. 

Rezultatele financiare din ultimii doi ani nu impun 
riscuri fiscale și nu sunt în măsură să pericliteze 
sustenabilitatea financiară a municipiului. Primăria 
Municipiului Sibiu beneficiază de rezerve financiare 
foarte ridicate, de 291 milioane RON (la nivelul anului 
2021). 

Ajustarea cheltuielilor operaționale pentru a 
beneficia de resurse adiționale pentru investiții de 
capital și a îmbunătăți marja de operare a 
municipalității. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Investițiile de capital, fie din surse proprii, fie din 
fonduri externe nerambursabile, au crescut 
semnificativ în perioada 2019-2020. În 2020, investițiile 
de capital au reprezentat ¼ din totalul cheltuielilor.  
Primăria Municipiului Sibiu are una dintre cele mai 
ridicate rate de investiții per locuitor dintre municipiile 
reședință de județ, însă cu o utilizare preponderentă a 
resurselor financiare proprii.  

Politica de investiții a Primăriei Municipiului Sibiu 
pentru perioada de programare 2021-2027 trebuie 
să prioritizeze acele proiecte ce pot fi finanțate în 
mod special prin fonduri europene nerambursabile.  

Elaborarea unei strategii la nivelul instituției pentru 
pregătirea din timp de proiecte mature ce pot fi 
implementate odată cu deschiderea apelurilor de 
proiecte aferente  CMF 2021-2027 și PNRR. 
Prioritizarea programelor de finanțare 
nerambursabile în vederea dezvoltării unor proiecte 
ce pun în aplicare  Acordul de la Paris, investiții în 
tranziția energetică, energia din surse regenerabile, 
combaterea schimbărilor climatice sau digitalizare. 

Creșterea accentuată în ultimii trei ani a costurilor cu 
subvențiile la nivel local, în special în ceea ce privește 
transportul public și serviciile de apă canal.  

Optimizarea costurilor și subvențiilor pentru 
operatorii unde instituția este acționar. 
Îmbunătățirea performanței financiare a 
operatorilor de la nivel local (în special operatorul de 
transport public și cel de apă canal).  

Primăria Municipiului Sibiu are o rată modestă de 
absorbție a fondurilor externe nerambursabile atât în 
perioada 2007-2013, cât și 2014-2020. Numărul de 
proiecte FEN aflate în implementare sau contractare în 
perioada 2021-2023 este însă ridicat, în valoare de 
378  milioane RON. 

Monitorizarea atentă a proiectelor de investiții și 
impunerea de corecții acolo unde implementarea 
acestora este întârziata pentru a putea încadra 
proiectele până la finalul CMF 2014-2020 (2023).   

Număr ridicat programe de formare la nivelul 
personalului. Planul de formare nu relevă diferențe 
semnificative între nevoile personalului și cursurile de 
formare susținute, însă raportul dintre funcționarii 
publici ce beneficiază de programe de formare și 
personalul contractual este semnificativ în favoarea 
primei categorii.  

 

Ajustarea politicii de formare și corelarea sa cu 
nevoile raportate de personalul instituției. Evaluare 
anuală din perspectiva cost-beneficiu a programelor 
de formare și a eficienței acestora în îmbunătățirea 
capacității administrative la nivel municipal, mai ales 
că numărul de programe de formare și numărul de 
persoane formate a rămas similar cu bugete 
semnificativ reduse (30.000 RON în 2018 vs. 200.000 
RON în 2019) 

Îmbunătățirea capacităților IT&C ale personalului 
primăriei pentru  răspunde unor provocări în 
creștere la nivel local, cu impact semnificativ asupra 
serviciilor publice: transformări digitale, creșterea 
interacțiunilor digitale și nevoia extinderii serviciilor 
electronice, reglementările în vigoare privind datele 
publice și securitatea acestora.. 

Nevoia de îmbunătățire a organigramei și structurii de 
personal care să țină cont de modificările de personal 
și numărul ridicat de posturi vacante la nivelul 
instituției. 

Ajustarea organigramei instituției și corelarea cu 
nevoile curente ale Primăriei Municipiului Sibiu. 
Elaborarea unei analize de nevoi la nivelul fiecărui 
departament.   

Procesul de transparență este în continuă 
îmbunătățire, însă publicarea seturilor de date 
deținute de instituție este în continuare în format non-
deschis, documentele fiind de obicei scanate sau tip 
.PDF ce nu asigură o transparență adecvată. 

Elaborarea unei strategii de transparentizare a 
instituției și adoptarea unei politici de utilizare a 
unor formate editabile și reutilizabile.  
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Publicarea datelor publice ale municipiului pe 
portalul național de date publice deschise 
(data.gov.ro).  

Participarea cetățenilor în procesele de decizie poate 
oferi perspective noi și soluții pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă, dar și îmbunătățirea gradului de 
satisfacție al acestora fată de  autoritatea publică 
locală.  

Gradul de implicare al cetățenilor în procesul de decizie 
la nivel local este modest. Recomandările transmise 
autorităților locale sunt puține și numărul de dezbateri 
publice este foarte limitat.    

Îmbunătățirea mecanismelor de consultare a 
cetățenilor și promovarea de noi mecanisme de 
consultare a cetățenilor (hub-uri civice, parteneriate 
cu ONG-uri și societatea civilă, bugetare 
participativă). 

 

 

 

ORAȘ INTELIGENT 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Comunitatea locală cunoaște sistemele de 
eAdministrație disponibile, care au un grad bun de 
utilizare.  Feedback-ul oferit cetățeanului lasă loc de 
îmbunătățire. 

Un potențial ridicat îl reprezintă și deschiderea 
cetățeanului către utilizarea sistemelor digitale și o 
preferință a unei părți semnificative din comunitatea 
locală pentru acest tip de interacțiuni. 

Îmbunătățirea portalului eAdministrație și 
dezvoltarea aplicației Sibiu City App sau înlocuirea 
acesteia cu una comparabilă și compatibilă cu 
portalul amintit. 

Alfabetizarea digitală a acelei părți a comunității 
locale care preferă utilizarea metodelor tradiționale 
de interacțiune cu administrația. 

Extinderea numărului de demersuri ce pot fi 
realizate exclusiv on-line 

Extinderea comunicării bi-direcționale prin social-
media sau instrumente digitale facile (City App, 
petiționare, etc) 

Componenta de mobilitate urbană reprezintă, din 
punctul de vedere al Orașului Inteligent, o 
vulnerabilitate semnificativă, deoarece implică o 
abordare complexă a problematicii legate de traficul 
congestionat, corelată cu lipsa locurilor de parcare, pe 
de o parte, respectiv de nevoia creării unor spații 
prietenoase cu pietonii și bicicliștii, într-un oraș cu o 
infrastructură rutieră dificil de extins.   

Monitorizarea sistemului de transport public și 
integrarea într-o platformă municipală a 
informațiilor, achiziției de bilete, abonamente, 
închirieri de mijloace de transport alternativ, hărți 
interactive, parcări, etc. 

Comunitatea locală nu percepe dimensiunea complexă 
a Orașului Inteligent, orientându-se mai degrabă spre 
componenta de eAdministrație.   

Alfabetizarea și prezentarea conceptului complex de 
oraș inteligent, inclusiv a dimensiunilor educaționale 
(cu accent pe educația civică sau învățarea pe tot 
parcursul vieții), precum și pe componentele de stil 
de viață (urbanism tactic, grupuri locale de acțiune, 
primării de cartier). 

Componenta economiei inteligente și sustenabile este, 
de asemenea neglijată  

Promovarea inițiativelor de tip achiziții locale, 
economie locală, economie circulară pot aduce o 
valoare adăugată ridicată în comunitate.   
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Atragerea sau dezvoltarea unor incubatoare de 
afaceri și atragerea unor investitori de tipul business 
angel / venture capital, coroborată cu crearea de 
makersplace sau fablab-uri. 

Transformarea orașului într-un Living Lab și aderarea 
la Rețeaua Europeană a Laboratoarelor Vii. 

Asigurarea sustenabilității pe termen lung a economiei 
locale prin întărirea lanțurilor locale de valori și a 
cooperării între companiile multinaționale prezente în 
Sibiu cu antreprenorii locali. 

Adoptarea unui stil de viață sustenabil prin 
reutilizarea sau valorificarea deșeurilor, a 
materialelor reciclabile sau a deșeurilor industriale 
reprezintă o componentă de răspuns în fața 
provocării schimbărilor climatice ce poate asigura un 
numitor comun între companiile multinaționale 
prezente în Sibiu cu mici companii sau chiar artizani 
locali. 

Participarea cetățenilor în procesele de decizie poate 
oferi perspective noi și soluții pentru o dezvoltare 
urbană sustenabilă, dar și îmbunătățirea gradului de 
satisfacție al acestora fată de cu autoritatea publică 
locală.  

Gradul de implicare al cetățenilor în procesul de decizie 
la nivel local este modest. Recomandările transmise 
autorităților locale sunt puține și numărul de dezbateri 
publice este foarte limitat. 

Îmbunătățirea mecanismelor de consultare a 
cetățenilor și promovarea de noi mecanisme de 
consultare a cetățenilor (hub-uri civice, parteneriate 
cu ONG-uri și societatea civilă, bugetare 
participativă). 

 

 

13.2. ANALIZA SWOT 

PROFIL SPAȚIAL ȘI FUNCȚIONAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Municipiul și-a păstrat caracterul compact de-a lungul 
timpului, limitele intravilanului nefiind modificate 
semnificativ.  

Noile dezvoltări din municipiu au fost ghidate 
preponderent către zonele de expansiune vizate de 
PUG. 

Numărul autorizațiilor de construire atribuite în 
municipiul Sibiu au crescut cu 39% în perioada 2015-
2020.  

Nivelul de asigurare a condițiilor de funcționare a 
zonelor industriale este la un nivel mulțumitor.  

Municipiul dispune de zone de agrement ample (ex. 
Parcul Sub Arini, Dealul Gușteriței, Pădurea Dumbrava). 

Multiple bariere antropice și naturale îngreunează 
accesul la cartiere precum Gușterița, Lazaret sau 
Turnișor. 

Dezvoltările imobiliare din zonele Ștrand 2 și malul 
sudic al Văii Săpunului au fost realizate necontrolat, 
existând un deficit de dotări și infrastructură către 
acestea.  

În zona centrală este evidențiată o degradare a 
fondului construit, în special în ceea ce privește 
centrul istoric și construcțiile de patrimoniu.  

Spațiile interstițiale din jurul / incintele locuințelor 
colective nu sunt amenajate corespunzător, acest 
spațiu fiind transformat treptat pentru a face loc 
parcărilor.  

Cartierele periferice ale municipiului (ex. Turnișor, 
Gușterița, Țiglari, Calea Poplăcii) dispun de o 
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Municipiul dispune de resurse de teren de tip 
greenfields și brownfields, ce pot fi valorificate pe baza 
unor procese de restructurare sau regenerare urbană.   

În perioada 2015-2019, suprafață locuibilă raportată la 
populație a crescut cu 1,13 mp/locuitor.  

Zona centrală dispune de o rețea de spații publice 
interconectate, inclusiv prin străzi pietonale, ce 
contribuie la creșterea atractivității zonei pentru 
localnici și turiști.  

Municipiul Sibiu dispune de o serie de coridoare verzi-
albastre cu un imens potențial de valorificare (Cibin, 
Valea Săpunului, Sub Arini – Dumbrava etc.) 

Se află în curs de implementare sau pregătire multiple 
proiecte de regenerare urbană (ex. Cibin / Gara Sibiu 
etc.). 

Planul Urbanistic General se află în curs de actualizare.  

Au fost securizate fonduri (PNRR) pentru un PUZ de 
zonă protejată dedicat centrului istoric.  

densitate redusă a dotărilor de interes cotidian, 
accesul către acestea fiind îngreunat pentru 
populația locală.  

Cartierele Turnișor, Vasile Aaron, Gușterița și mare 
parte din cartierul Lazar (excepție face zona sudică a 
acestuia) au acces îngreunat la spații publice verzi, 
fiind necesară o deplasare mai lungă de 20 de 
minute de mers pe jos.  

Rețeaua verde-albastră care străbate orașul nu este 
valorificată. 

Rețeaua de spații publice este incompletă, 
concentrată pe zona centrală și lipsită de elemente 
de legătură (spații publice lineare). 

O serie de terenuri vitale pentru completare rețelei 
de spații publice se află în litigiu sau în proprietate 
privată. 

Majoritatea dotărilor de interes public sunt 
concentrate în zona centrală sau la periferie (marile 
centre comerciale) iar centrele secundare sunt în 
declin. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Disponibilitatea fondurilor europene pentru 
regenerare urbană, revitalizarea și extinderea spațiilor 
verzi – mai ales a coridoarelor verzi-albastre. 

Cadru legal în curs de actualizare ce prevede 
clarificarea statutului de zonă metropolitană și 
dezvoltarea mecanismelor de încurajare a cooperării 
pe orizontală. 

Disponibilitatea fondurilor europene pentru pregătirea 
de documentații de urbanism și amenajarea 
teritoriului. 

Cadru legal ineficient care face dificilă recuperarea și 
valorificarea rezervelor importante de teren. 

Expansiunea necontrolată în zonele periurbane 
(Șelimbăr – Cisnădie) pune presiune pe trama 
stradală și dotările Sibiului. 

Acces îngreunat la expertiză în ceea ce privește 
amenajarea spațiilor publice și regenerarea urbană 
(de la proiectare până la execuție). 

 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Ponderea scăzută a numărului de copii în populație 
contribuie la creșterea performanțelor educaționale. 

Natalitate ridicată în localitățile din imediata vecinătate 
a municipiului Sibiu – se înregistrează un trend 
demografic pozitiv.  

Localitățile limitrofe municipiului Sibiu reprezintă un 
bazin demografic important ce prezintă tendințe 
demografice pozitive (creșterea procentuală medie în 
intervalul 2014-2021 este de 18%).  

La nivelul municipiului Sibiu se observă o ușoară 
tendință de creștere a ponderii grupei de vârstă 0-9 ani.  

Declinul demografic și îmbătrânirea populației 
afectează profilul demografic al municipiului Sibiu. 

Rata de înlocuire a forței de muncă indică un deficit 
de 50% în următorii 10-15 ani, iar soldul negativ al 
migrației internaționale accentuează problema 
echilibrării necesarului de forță de muncă. 

Scăderea sporului natural este determinat de o rată 
a natalității redusă și o rată a mortalității crescută, 
contribuind la declinul demografic.  
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Copiii și tinerii ce fac parte din grupa actuală 0-15 ani 
sunt educați și au o afinitate mai mare pentru utilizarea 
soluțiilor digitale, ceea ce favorizează adaptarea și 
adoptarea altor servicii publice la soluțiile digitale în 
viitor (când aceștia vor deveni adulți). 

Capitalul uman de calitate, cu procent ridicat al 
populației cu studii medii și superioare,  reprezintă un 
factor important de dezvoltarea municipiului. 

 

Tendința de suburbanizare contribuie la reducerea 
ponderii adulților în populația cu domiciliul în 
municipiul Sibiu.  

Îmbătrânirea populației corelată cu creșterea 
presiunii parentale, conduce la creșterea nevoii de 
adaptare la nevoile vârstnicilor prin instituții sociale, 
metode de proiectare urbană, creșterea 
accesibilității.  

La nivelul municipiului Sibiu, soldul migrației este 
negativ (-178), numărul plecărilor depășind numărul 
stabilirilor cu domiciliu.  

Migrația externă crescută generează deficit pe piața 
forței de muncă, în special mediu calificată. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Disponibilitatea finanțărilor pentru dezvoltarea urbană 
și rurală, precum și pentru o serie de priorități sectoriale 
de interes pentru dezvoltarea municipiului. 

Existența unor programe operaționale ce oferă surse de 
finanțare pentru intervenții în cadrul comunităților 
dezavantajate și, de asemenea, oportunități pentru 
dezvoltarea capitalului uman și incluziunea socială. 

 

Prezența procesului de îmbătrânire demografică la 
nivel național, crește presiunea pentru servicii sociale 
acordate vârstnicilor. 

Procentul populației în vârstă de muncă va scădea 
până în anul 2100 – prognoză realizată la nivel 
național. 

Tendința de scădere a numărului de locuitori în 
România. 

Numărul crescător de persoane care vor ieși la pensie 
în mod constant în următorii 40 de ani, cu un vârf în 
perioada imediat următoare (procent ridicat al 
populației de 60-65 ani și al grupelor de vârstă 
învecinate). 

Continuarea fenomenului de scădere a ponderii 
populației apte de muncă și de creștere a indicelui de 
dependență a populației, pune presiuni semnificative 
asupra sistemului de servicii sociale.  

 

PROFIL ECONOMIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Județul Sibiu este al doilea centru economic la nivel 
regional, cu un PIB/locuitor în creștere.  

Principalii indicatori privind situația mediul de afaceri au 
avut o evoluție pozitivă în perioada 2014-2019, cu 
excepția numărului de salariați. 

Existența unor companii mari în domenii cu valoare 
adăugată mare: 29 - Fabricarea autovehiculelor de 
transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, 27 - 
Fabricarea echipamentelor electrice. 

Densitate ridicată a întreprinderilor și capacitate 
antreprenorială peste media regională. 

Numărul redus de șomeri (ca element de atractivitate 
pentru investiții și înființarea de noi companii). 

Contribuția redusă a microîntreprinderilor și IMM-
urilor la formarea cifrei de afaceri. 

Lipsa unor structuri dedicate sprijinirii 
antreprenorilor (incubator de afaceri / accelerator). 

Nivelul insuficient de corelare a calificărilor 
disponibile cu necesitățile companiilor și nivelul 
redus de pregătire/competențe al forței de muncă 
locale. 

Numărul redus de spații de co-working și cu o 
capacitate mică. 
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Existența unor parcuri industriale în imediata apropiere 
a municipiului și a unor structuri de sprijin a afacerilor. 

Poziționarea geografică la intersecția mai multor artere 
rutiere și feroviare de importanță regională și națională. 

Dezvoltarea în ultimii ani a sectorului IT. 

Nivel ridicat al investițiilor străine directe. 

Contribuția importantă a microîntreprinderilor și IMM-
urilor la efectivul salarial. 

Dezvoltarea industriilor creative. 

Existența unei inițiative de tip DIH inițiată și coordonată 
de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Existența finanțărilor dedicate tranziției industriale, 
creșterii competențelor și digitalizare în cadrul financiar 
multianual 2021-2027 

Existența finanțărilor disponibile prin POR 2021-2027 
pentru dezvoltarea capacității de inovare a 
întreprinderilor, dezvoltarea capacității ecosistemului 
antreprenorial de inovare pentru crearea și maturizarea 
start-up/spin-off in domenii de specializare inteligenta, 
Dezvoltarea competențelor IMM-urilor pentru inovare, 
modernizare tehnologica si economie circulară. 

Sprijinirea DIH-urilor la nivel european și accesul la 
rețele și exemple de bune practici. 

Includerea unor domenii de potențial din Sibiu (IT, 
industrii creative) în Strategia de Specializare 
Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027 ca sectoare 
prioritare. 

Existența finanțărilor disponibile prin POR 2021-2027 
pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale (inclusiv 
învățământ vocațional, tehnologic, profesional, inclusiv 
cel dual). 

Criza generată de pandemia de COVID-19 care 
afectează negativ reziliența companiilor, în special 
cele mici și în sectoare cu potențial (industria 
ospitalității) 

Creșterea disparităților intra-regionale favorizate de 
migrația forței de muncă către centre urbane mari 
(ex. Cluj-Napoca, București) 

Accentuarea deficitului de forță de muncă calificată 
în condițiile migrației tinerilor către centrele 
universitare tradiționale mari 

 

SERVICII ȘI DOTĂRI PUBLICE 

Educație 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Media de promovare a bacalaureatului în cadrul 
județului Sibiu este în creștere, iar în anul 2020, aceasta 
este cu 6% mai ridicată decât media națională. 

6 instituții de învățământ liceal prezintă o rată de 
promovare a examenului de bacalaureat de peste 90%. 

Oferta învățământului liceal este diversificată, numărul 
de locuri disponibile în învățământul tehnic, 

În cadrul cartierelor de locuințe dezvoltate în ultimii 
10 ani în Municipiul Sibiu sau proximitatea acestuia 
nu au fost construite și facilități care să asigure 
servicii de educație pentru tineri, astfel că 
infrastructura existentă de învățământ tinde să 
devină supraaglomerată. 

Infrastructura de învățământ antepreșcolar este 
deficitară, existând aproximativ 800 de cereri de 
înscriere nesoluționate la nivelul anului 2021. 
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profesional, dual și special fiind mai mare decât cel 
pentru profilul teoretic. 

La nivelul instituțiilor școlare s-au realizat investiții 
importante în infrastructura IT, fapt ce a condus la 
îmbunătățirea competențelor digitale ale absolvenților 
(aproximativ 80% dintre elevii de la profilul real au 
competențe digitale peste nivelul mediu). 

Oferta instituțiilor de învățământ universitar este 
diversificată, la nivel municipal fiind școlarizați anual 
peste 14000 de studenți, iar numărul de absolvenți de 
studii de licență este în creștere. 

Ponderea ridicată din ultimul an (57%) a personalului 
didactic ce participă la activități și cursuri de formare 
profesională, în special la cursuri din aria educației 
digitale, creează premisele îmbunătățirii calității 
serviciilor de educație. 

La nivel municipal există o suită de inițiative comunitare 
(individuale sau din partea mediului ONG) prin care este 
susținută educația nonformală în teme precum 
robotică, materii STEM, artă, meșteșuguri etc. 

Organizarea în cadrul instituțiilor de învățământ a 
laboratoarelor didactice ca săli de clasă conduce la 
imposibilitatea îndeplinirii scopului inițial a acestora, 
obligând profesorii să realizeze predarea fără 
materialele didactice din laborator. 

În proximitatea unităților școlare apare zilnic 
fenomenul de congestie a traficului din cauza 
transportării copiilor de către părinți cu mașina 
proprie. 

7 licee de la nivel municipal nu au înregistrat rate de 
promovare a examenului de Bacalaureat de peste 
50% în anul 2020. 

Se observă nevoia stringentă de dotare a 
laboratoarelor didactice din cadrul instituțiilor de 
învățământ preuniversitar și creșterea numărului 
acestora sau crearea de noi spații pentru predarea 
clasică. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Includerea în curriculum-ul școlar obligatoriu a 
cursurilor dedicate alfabetizării digitale și a dezvoltării 
competențelor cheie de utilizare a noilor instrumente 
TIC va constitui o sursă de creștere a nivelului de 
înțelegere și utilizare a noilor tehnologii de către noile 
generații de elevi. 

Continuarea programelor de finanțare a mobilității 
personalului didactic și a studenților prin Erasmus+ și 
ESAYEP-SEE, KEY ACTIOIN2,  Inițiativa Europeană de 
Schimb a Tinerilor Ofițeri, dar și  demararea altor 
programe va permite realizarea de schimburi de 
experiență și dezvoltarea continuă a proceselor de 
predare-învățare din cadrul unităților de învățământ 
locale. 

Implementarea și operaționalizarea infrastructurii 
tehnice necesare utilizării resurselor și serviciilor de 
tipul OER și WEB 2.0 la nivelul unităților de învățământ 
locale (prin proiectul Campus Wi-Fi) va spori 
posibilitățile de adoptare a instrumentelor TIC în 
procesele de predare-învățare. 

Menținerea unui nivel redus de finanțare a sistemului 
de învățământ (cost redus de finanțare per elev, 
stabilit la nivel național) poate conduce la 
imposibilitatea unităților școlare de adaptare și 
actualizare a dotărilor din cadrul laboratoarelor 
dedicate materiilor STEM sau a celor dedicate 
învățământului profesional/dual. 

Creșterea nivelului de calitate a serviciilor de 
educație din cadrul unităților de învățământ superior 
din alte centre urbane importante (Cluj-Napoca, Iași, 
București) poate avea ca efect scăderea atractivității 
mediului universitar local, astfel că absolvenții de 
liceu bine pregătiți vor prefera să plece din județ în 
număr mai mare. 

Lipsa investițiilor în infrastructura și în programe de 
creștere a calității sistemului de învățământ din zona 
periurbană a municipiului Sibiu are ca efect direct 
creșterea numărului de tineri care doresc să realizeze 
naveta către municipiul reședință de județ, în timp 
acest fapt conducând la o supraaglomerare a 
infrastructurii școlare municipale. 

 

Sănătate 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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Numărul redus de pacienți la un medic din sistemul de 
sănătate. 

Deservire bună a locuitorilor municipiului si servicii 
variate oferite în cadrul unităților sanitare. 

Raport optim de cadre medicale medii la numărul de 
medici. 

Există un portal de telemedicină în care sunt conectate 
toate spitalele din subordinea CJ Sibiu. 

În ultimii ani, cu excepția câtorva boli,  starea de 
sănătate a populației s-a îmbunătățit – astfel, numărul 
de cazuri noi de îmbolnăvire pentru majoritatea bolilor 
fiind mai redus. 

Județul Sibiu prezintă: 

• Printre cele mai mici rate ale mortalității brute 
(10,0‰) și standardizate; 

• Printre cele mai mici rate ale prevalenței 
cazurilor de cancer pulmonar. 

Prevalența ridicată a bolilor asociate unui stil de viață 
nesănătos (diabet, obezitate, hipertensiune). 

Creșterea puternică a numărului de persoane cu 
tulburări mentale și comportamentale din ultimul an.  

Județul Sibiu este printre județele : 

• Cu un număr ridicat al cazurilor de boli 
ischemice ale inimii; 

• Cu ratele cele mai mari ale morbidității 
spitalizate în ceea ce privește cancerul de 
sân la femei; 

• Cu cele mai mari creșteri privind ratele 
morbidității spitalizate prin cancer 
colorectal. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Creșterea cererii pentru servicii private de sănătate. 

Existența de fonduri guvernamentale și europene 
dedicate sistemului medical, pentru 
crearea/reabilitarea/modernizarea dotărilor, 
digitalizare și pentru realizarea de campanii de medicină 
preventivă în rândul populației. 

Continuarea pandemiei de COVID-19 care afectează 
negativ activitatea centrelor de sănătate. 

 

Asistență socială 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Numărul important de parteneriate cu organizații private 
care furnizează servicii sociale și experiența acestora.  

Expertiza și experiența angajaților din cadrul DGASPC și DAS 
și a colaboratorilor. 

Diversitatea serviciilor sociale oferite. Existența serviciilor de 
integrare pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități. 

Insuficiența investițiilor în dezvoltarea de noi 
servicii sociale și a serviciilor existente. 

Evidențele în ceea ce privește numărul real de 
beneficiari nu sunt corelate între principalele 
instituții furnizoare de servicii sociale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Posibilitatea atragerii de finanțări nerambursabile pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale și a infrastructurii de asistență 
socială. Începerea unei noi perioade de programare în 2021. 
Lansarea PNNR și a noilor programe operaționale. 

Implicarea activa a beneficiarilor, acolo unde este posibil, în 
special în cazul beneficiarilor de VMG, în activități care sa 
contribuie la incluziunea acestora și ieșirea din starea de 
vulnerabilitate și dependenta de serviciile sociale. 

Eficiența slabă a anchetelor sociale ar putea duce la 
servicii sociale ineficiente, întemeiate pe evidente 
puțin relevante despre beneficiari și nevoile 
acestora. 

Creșterea numărului de beneficiari de servicii 
sociale pe unele categorii (copiii cu dizabilități, 
copiii proveniți din familii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate, persoane vârstnice). 

Rata de îmbătrânire demografică și coeficienții de 
dependență a persoanelor tinere/vârstnice în 
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Reducerea presiunii asupra sistemului public de asistență 
socială prin încheierea de parteneriate cu furnizorii privați 
de servicii sociale. 

creștere indică o creștere a numărului de persoane 
potențiale beneficiare de servicii de asistență 
socială. 

 

Cultură, turism și petrecerea timpului liber 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Municipiul Sibiu se bucură de o ofertă culturală foarte 
bogată, bazată cu precădere pe evenimente ce acoperă 
zona artelor spectacolului și audio-vizualului, care au 
capacitatea de a atrage o audiență națională și 
internațională. 

Unul dintre principalele atuuri ale destinației îl 
reprezintă nivelul ridicat de autenticitate și 
conservatismul cu privire la valorile de patrimoniu 
construit și natural, gastronomia specifică și 
multiculturalitatea locului, aspecte apreciate îndeosebi 
de turiștii străini. 

Municipiul Sibiu precum și zona funcțională a acestuia 
dispune de numeroase atracții inedite, cum sunt: 
obiectivele naturale și culturale, evenimente, 
monumente istorice etc. 

Existența mai multor zone naturale dar și antropice 
ideale pentru trasee turistice. 

Centrul istoric al Sibiului reprezintă un simbol unic plin 
de valoare, cu o concentrație mare de patrimoniu 
cultural și religios din județ. 

Patrimoniul construit este atât o scenă, cât și o 
platformă de dialog, participând activ la viața culturală 
a orașului. 

Potențialul oferit de titlurile deținute de municipiu de-a 
lungul timpului:  Capitală Europeană a Culturii în 2007, 
Regiune Gastronomică Europeană în 2019 sau primul 
oraș din România care va fi Capitala Europeană a 
Drumeției în 2021, sporesc vizibilitatea Sibiului pe plan 
cultural și turistic. 

În oraș funcționează o serie de instituții culturale de 
referință, care prin activitatea desfășurată susțin un 
mediu cultural complex, de calibru european. 

Deservirea relativ satisfăcătoare a municipiului Sibiu cu 
dotări culturale de bază, precum și cu dotări turistice și 
sportive. 

Ofertă diversă de resurse de agrement și petrecerea 
timpului liber (spații de promenadă, zone de agrement, 
parcuri etc.) 

Existența Parcului Natural Dumbrava Sibiului și a 
Muzeului ASTRA - spațiu ideal pentru diverse activități 

Slaba dezvoltare a turismului MICE pus pe fondul 
lipsei infrastructurii necesare pentru a acomoda 
conferințe sau alte evenimente din sfera turismului 
de business. 

Vizibilitatea redusă a evenimentelor mai mici din 
municipiul Sibiu. 

Orașul nu beneficiază de un centru de spectacole 
adecvat, care să ofere infrastructura necesară unei 
bune desfășurări a reprezentațiilor (săli de teatru 
suficient de mari, săli de repetiție etc.) 

Destinația turistică a municipiului Sibiu este de 
multe ori o destinație de tranzit, parte dintr-o serie 
de circuite mai complexe la nivelul țării. 

Oferta de turism de la nivelul municipiului nu este 
completată de o ofertă integrată pe plan regional, 
fapt care reduce durata de ședere a turiștilor în 
Municipiul Sibiu – durata medie de ședere în oraș 
este de 1.62 nopți (2020). 

Sezonalitatea accentuată a activităților turistice pe 
parcursul unui an în lunile de vară conduce uneori 
la supraaglomerarea infrastructurii de cazare în 
perioadele de vârf. 

În cazul turiștilor străini, o barieră importantă 
rămâne cea a limbii, mulți dintre aceștia 
neputându-se bucura de contactul direct cu 
localnicii sau meșteșugarii locali. 

Infrastructura destinată practicării sporturilor de 
masă nu este suficient de diversificată. 

Infrastructura de petrecere a timpului liber și de 
agrement slab accesibilă la nivelul cartierelor 
periurbane. 

Neatractivitatea site-urilor web destinate 
instituțiilor culturale/turistice – site-ul Asociației 
Județene de Turism Sibiu, sibiu-turism.ro, este cea 
mai complexă și bine documentată prezență online 
despre turismul în municipiul și județul Sibiu, însă, 
din cauza uzurii morale a designului, nu este foarte 
atractiv în parcurgere. 
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educaționale, workshop-uri culturale și meșteșugărești 
etc. 

Interesul autorităților publice de a aloca resurse 
financiare pentru lucrări de renovare, restaurare și 
conservare a spațiilor culturale și de petrecere a 
timpului liber – renovarea Băii Comunale, amenajarea 
parcurilor din cartiere, deschiderea unui skate park etc. 

Sibiul este singurul oraș din România cotat de către 
Ghidul Verde Michelin drept o destinație turistică de 3*. 

Sibiul beneficiază de un sezon turistic complex, cu două 
perioade de vârf – perioadele de vârf cuprind lunile de 
vară iulie și august și luna de iarnă decembrie. 

Orașul beneficiază de o ofertă larga de evenimente 
culturale care răspund așteptărilor locuitorilor. 

Oferta culturală a municipiului a cunoscut o creștere 
atât calitativă cât și cantitativă în ultimii ani, reușind 
chiar să se adapteze repede contextului COVID-19. 

Agenda Sportivă și Agenda Culturală a orașului creează 
cadrul necesar desfășurării unor evenimente sportive și 
culturale de anvergură în oraș – Festivalul Internațional 
de Teatru, Festivalul de film Astra, Festivalul de Jazz, 
RedBull Romaniacs, Turul Ciclist al Sibiului, Sibiu Open 
etc. 

Existența unui număr mare de asociații și fundații, 
organizații profesionale, reprezentanți din mediul privat 
și organizații publice active, implicate în dezvoltarea 
potențialului cultural și creativ al orașului. 

O mare parte a instituțiilor de cultură au o prezență 
sporită în mediul online, oferind informații despre 
evenimentele desfășurate în cadrul acestora. 

Existența unor aplicații mobile și platforme online de 
promovare a atracțiilor turistice și culturale din 
municipiu și din județ. 

Interesul turiștilor față de municipiul Sibiu și localitățile 
din împrejurimi este în creștere, fiind cu 58,08% mai 
mulți turiști români și cu 72,83% mai mulți străini în anul 
2019 față de anul 2014. 

În anul 2020, imediat după ridicarea restricțiilor de 
circulație, Sibiul s-a clasat pe locul 6/10 destinații din 
România, fiind ales de turiștii români și străini ca 
destinație preferată și sigură chiar și în contextul 
pandemiei de COVID-19. 

Municipiul Sibiu face parte din Asociația Județeană de 
Turism Sibiu – una dintre cele mai active asociații de 
turism din țară, ce ajută la promovarea și dezvoltarea 
activităților turistice de la nivelul municipiului Sibiu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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Notorietatea destinației atât la nivel național, cât și 
internațional, municipiul Sibiu fiind clasat în topul celor 
mai vizitate orașe din România. 

Cadrul natural din zona urbană funcțională a 
municipiului Sibiu oferă posibilități pentru activitățile în 
aer liber (drumeții, excursii etc.) – stațiunea montană 
Păltiniș, sate tradiționale săsești etc. 

Densitatea ridicată a zonelor urbane ce dețin valori de 
patrimoniu, coroborată cu un ridicat grad de 
accesibilitate, contribuie la creșterea interesului pentru 
turismul cultural în regiune. 

Accesarea surselor de finanțate externă destinate 
formării de profesioniști în domeniul restaurării. 
(fonduri norvegiene, finanțări europene). 

Localizarea în zona de sud a Transilvaniei este unul 
dintre factorii care sporesc interesul turiștilor străini 
pentru vizitarea municipiului Sibiu. 

Tendința în creștere de apreciere a formelor de turism 
experimental și autentice, o categorie în care municipiul 
Sibiu are potențial de a se înscrie datorită varietății 
resurselor naturale și antropice, materiale și imateriale. 

Deschiderea autorităților locale în a sprijini dezvoltarea 
turistică în toată regiunea Sibiului. 

Existența Aeroportului Internațional Sibiu care sporește 
atractivitatea turiștilor străini și creează acces și legături 
facile cu alte orașe importante din Europa. 

Reducerea atractivității Sibiului în urma diluării și 
uzării brand-ului de capitală a culturii, în special în 
contextul în care în anul 2021 acest titlu va fi asociat 
viitoarei capitale culturale europene, Timișoara. 

Ratarea unor importante atracții sibiene de către 
turiști din cauza slabei vizibilități a acestora. 

Riscul ca așteptările vizitatorilor să nu fie 
îndeplinite, fie pe fondul ofertei de resurse turistice 
existente, fie din cauza infrastructurii conexe. 

Consumarea inadecvată a resurselor de teren 
pentru construcții, în detrimentul spațiilor verzi. 

Întârzieri în dezvoltarea infrastructurii turistice pe 
fondul unui cadru legislativ nepermisiv. 

Accesibilitatea dificilă a municipiului Sibiu la nivel 
național – legăturile Aeroportului Internațional 
Sibiu cu regiunea sunt slabe și există o concurență 
crescută între aeroportul Sibiu și cele din Tg. Mureș 
sau Brașov. 

 

Patrimoniu cultural 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Existența unui substanțial fond construit cu valoare 
arhitecturală, urbanistică, istorică și culturală 
recunoscut la nivel național și local: 289 monumente 
istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice  (situri 
arheologice, monumente și ansambluri de arhitectură, 
ansambluri și situri urbane).  

Existenta unor imobile monumente istorice, 
obiective de interes public, cu statut incert, ceea ce 
face dificilă implementarea de proiecte de 
restaurare/reabilitare (de exemplu Turnul Sfatului). 

Existența unui substanțial patrimoniu arheologic 
ilustrativ pentru cultura și arhitectura săsească din 
perioada medievală: 73 situri arheologice înscrise în 
Repertoriul Arheologic Național. 

Existența a numeroase imobile în centrul istoric cu 
proprietari multipli, fapt ce face dificilă efectuarea 
unor lucrări integrate de reabilitare a clădirilor. 

Includerea în Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial a 
centrului istoric și a piețelor urbane aferente acestuia. 

Realizarea unor intervenții neadecvate sau 
ireversibile asupra imobilelor amplasate în centrul 
istoric al municipiului Sibiu, ceea ce a condus la 
dispariția unor componente artistice sau 
arhitecturale valoroase sau la diminuarea valorii 
acestora.  

Existența a numeroase situri și ansambluri urbane 
(de exemplu ansamblul urban str. Turnișor) aflate 
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în stare de conservare precară, multe dintre ele ca 
urmare a realizării unor intervenții 
nocive/neadecvate. 

Existența Muzeului Civilizației Populare Tradiționale 
ASTRA reprezentativ pentru conservarea și promovarea 
patrimoniului multicultural material și imaterial cu 
valoare etnografică. 

Numărul mic de specialiști și meșteri din municipiul 
Sibiu care activează în domeniul restaurării 
construcțiilor și componentelor artistice cu valoare 
de patrimoniu.  

Încadrarea municipiului Sibiu într-un areal geografic cu 
un bogat patrimoniu construit reprezentativ pentru 
cultura săsească. 

Lipsa unor documentații de urbanism de tip Plan 
Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate 
și ghiduri locale de intervenție asupra patrimoniului 
construit din centrul istoric și din zonele construite 
protejate. 

Existența unor inițiative publice și private de restaurare 
a patrimoniului construit reprezentativ pentru 
municipiul Sibiu (de exemplu Casa Artelor, Biserica 
Evanghelică, Bisericii Azilului, Palatul Brukenthal, Sala 
Thalia). 

Lipsa unei baze de date complete care să furnizeze 
informații despre starea de conservare a 
monumentelor istorice din municipiul Sibiu.  

Lipsa unei baze de date privind limitele tuturor 
siturilor arheologice din municipiul Sibiu și starea 
de conservare a acestora. 

Existența unor proiecte inițiate de Primăria Municipiului 
Sibiu, implementate sau aflate în curs de implementare, 
care au în vedere restaurarea/reabilitarea unor 
construcții monumente istorice aflate în patrimoniul 
administrației publice locale. 

 

Includerea în Programul de reabilitare 2020-2050 a unor 
imobile monumente istorice. 

 

Administrația  publică locală a municipiului Sibiu deține 
o amplă experiență în derularea de proiecte complexe 
de reabilitare a patrimoniului construit și a spațiilor 
publice din centrul istoric. 

Patrimoniul intangibil al orașului vorbește despre 
caracterul multicultural al Sibiului, susținând oferta 
culturală a orașului – Muzeul ASTRA, Muzeul Brukenthal 
găzduiesc colecții de patrimoniu intangibil de valoare 
internațională. 

Gastronomia specifică contribuie la crearea identității 
culturale ale sibienilor – aceasta fiind desemnată cu 
titlul de Regiune Gastronomică Europeană în anul 2019. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Existența oportunităților de finanțare  pentru 
restaurarea clădirilor aflate în proprietatea 
administrației publice locale.  

Insuficiența fondurilor publice pentru a investi în 
obiectivele de patrimoniu construit poate conduce 
la înrăutățirea stării clădirilor de patrimoniu aflate 
in domeniul public.  

Existența unui cadru legislativ care sprijină procesul de 
reabilitare a monumentelor istorice și a construcțiilor 
amplasate în zonele construite protejate.  

Realizarea de intervenții private, neautorizate, în 
zona istorică conduce la degradarea clădirilor 
monumente istorice.  

Existența oportunităților de finanțare  pentru 
restaurarea clădirilor aflate în proprietate privată. 

Reducerea atractivității Sibiului în urma diluării și 
uzării brand-ului de capitală a culturii, în special în 
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Notorietatea destinației atât la nivel național, cât și 
internațional, municipiul Sibiu fiind clasat în topul celor 
mai vizitate orașe din România. 

Densitatea ridicată a zonelor urbane ce dețin valori de 
patrimoniu intangibil, coroborată cu un ridicat grad de 
accesibilitate, contribuie la creșterea interesului pentru 
turismul cultural în regiune. 

Localizarea în zona de sud a Transilvaniei este unul 
dintre factorii care sporesc interesul turiștilor străini 
pentru vizitarea municipiului Sibiu. 

Tendința în creștere de apreciere a formelor de turism 
experimental și autentice, o categorie în care municipiul 
Sibiu are potențial de a se înscrie datorită varietății 
resurselor naturale și antropice, materiale și imateriale. 

contextul în care în anul 2021 acest titlu va fi asociat 
viitoarei capitale culturale europene, Timișoara. 

Riscul de pierdere / degradare a unor valori locale 
în lipsa conștientizării, conservării și capitalizării 
potențialului turistic al acestora. 

 

Mobilitate Urbană 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Acces facil la infrastructură de transport rutier de mare 
capacitate (centură și autostradă). 

Configurație favorabilă a căii ferate în relație cu zonele 
de dezvoltare – precondiții bune pentru un tren 
metropolitan (peste 60.000 locuitori la 45 min distanță). 

Gară modernizată, echipată cu o parcare de mare 
capacitate și un terminal de transport public – nod 
intermodal. 

Peste 94% din lungimea totală a străzilor sunt 
modernizați. 

Un sistem de bike-sharing acoperă echilibrat 
principalele zone de interes a orașului. 

Există o comunitate activă de bicicliști care se implică în 
proiecte de educație și promovarea acestui mode de 
deplasare.  

Rețeaua de transport public deservește într-o manieră 
optimă orașul, majoritatea locațiilor fiind la sub 15 
minute de mers pe jos de cea mai apropiată stație de 
autobuz. 

Sistemul inteligent de management al traficului oferă 
posibilitatea de a înregistra în timp real locația, viteza și 
capacitatea fiecărui autobuz din flotă. 

Recent a fost înființat un ADI de transport public 
metropolitan.  

Nivel de digitalizare mediu-ridicat al serviciului de 
transport public (hartă interactivă, planificator de rute 
în timp real, e-ticketing etc.). 

Legătură dificilă între dezvoltările din sudul orașului 
cu cele din vest / est. Inelele de circulație rutieră 
sunt incomplete în partea de sud a orașului și a 
zonei periurbane. 

Calea ferată prezintă o barieră pentru 
accesibilitatea Zonei Industriale Est, dar și pentru 
cartierele Lazaret, Lupeni, Reșița, Țiglari și Ferneziu. 

Râul Cibin prezintă o barieră de accesibilitate 
pentru cartierele Terezian, Ferneziu și Turnișor din 
cauza faptului că sunt puține treceri peste râu.  

În orele de vârf majoritatea arterelor penetrante 
(suburban – centru) și inelul de sud-est sunt 
congestionate. 

Modul de configurare a gării și a pieței adiacente 
este ineficient cele două nu funcționează ca un 
veritabil nod intermodal și spațiu public 
reprezentativ. 

Majoritatea autogărilor sunt amplasate în spații 
informale. 

Zone de expansiune precum Veteranilor sau Țiglari 
sau nu dispun încă de infrastructură și servicii de 
transport adecvate.  

Frecvența mijloacelor de transport în comun este 
de peste 14 minute în cartierele de locuințe 
individuale (peste 50% din Sibiu). 

În 2021 peste 60% din stațiile de transport public 
erau clasificate cu un punctaj de sub 2 din 6 
(maxim) – Cf. PMUD 2021. 
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Investițiile recente în amenajarea de 30 de stații de 
transport public „smart” contribuie la creșterea 
confortului acestui serviciu. 

Până în 2023 nu ar trebuie să mai existe autobuze mai 
vechi de 5 ani în flota operatorului de transport public 
local. 

Nivel de digitalizare ridicat a serviciului de parcare 
(portal web, aplicație – plată, afișare în real a 
disponibilității și ghidare). 

În 2022 a fost inaugurat prima parcare rezidențială 
multietajată. 

O rețea de parcări de transfer (park&walk) asigură o 
bună deservire a zonei pietonale din centrul istoric. 

Rețeaua de „piste” de biciclete acoperă o mare parte a 
orașului, având ca lungime totală peste 70 de km. 

Centrul Istoric al Sibiului este caracterizat de un fond 
construit extrem de valoros și de spații pietonale extrem 
de generoase. 

Parcul Natural Dumbrava Sibiului și extensia de-a lungul 
pârâului Trinkbach include 3 lacuri, un muzeu în aer 
liber și o grădină zoologică, oferind o zonă protejată 
pentru plimbări prin natură, recreere și plimbări cu 
bicicleta. 

 

 
 

Localitățile periurbane precum Cisnădie 
(Arhitecților) și Șelimbăr sunt nedeservite de 
transportul public și sunt dezvoltate pe o tramă 
stradală cu caracteristici rurale lipsită de 
conectivitate cu restul municipiului. 

Autobuzele circulă cu o viteza de 1,4 -2,7 ori mai 
mică decât autoturismele personale. 

Cota modală pentru mersul cu bicicleta este de sub 
1% iar cea pentru mersul pe jos este de sub 8%. 

Doar 17% dintre parcările publice sunt gestionate 
ca parcare cu plată. 

Tarifele încă reduse pe zona centrală cresc 
presiunea pe arterele care conectează centrul 
istoric de cartiere. 

În zonele de locuințe colective în ultimii 10 ani spații 
de tip condominium au fost reconfigurate treptat în 
parcări rezidențiale. 

În zonele de locuințe individuale rezidenții tind să 
parcheze la stradă sau pe trotuar deși adesea ar 
avea loc pentru gararea autoturismului în curte. 

Rețeaua de piste de biciclete este aproape în 
totalitate subdimensionată cu o lățime medie de 
sub 1 metru și un nivel de serviciu de sub 50/100. 

Oferta de parcări / rastele pentru biciclete este încă 
precară, o parte din rastele trebuie înlocuite cu 
soluții mai sigure. 

Zonele pietonale se concentrează în centrul istoric 
nu și în centrele de cartier unde astfel de măsuri ar 
avea un important impact pozitiv asupra vieții 
comunitare. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Noua versiune a rețelei TEN-T include un nou coridor 
care traversează Sibiul (Baltic – Black – Aegean Seas) și 
care integrează și o cale ferată de mare viteză București 
– Sibiu – Cluj-Napoca – Oradea. 

Aeroportul International Sibiu este situat pe rețeaua 
TEN-T Comprehensive si oferă curse zilnice către centre 
Europene.  

Legătură optimă cu municipiul Cluj-Napoca via A10/A3 

Căile ferate deservesc un bazin de potențiali călători de 
86454 de persoane care se află în raza de influență a 
acestor linii. 

A1: Pitești – Sibiu este parțial în execuție și va oferi 
legătură rapidă cu Bucureștiul. 

Orarul de deplasare al trenurilor nu este suficient 
de bine calibrat pentru a deservi o populație de 
navetiști care lucrează între orele 9-17 sau în 3 
schimburi. 

Rutele de autobuz județean / metropolitan nu sunt 
în totalitate configurate astfel încât să deservească 
populația de navetiști care lucrează între orele 9-17 
sau în 3 schimburi. 

Pe cale ferată, Sibiul nu face parte din rețeaua TEN-
T Core, ci doar Comprehensive. 

Punerea în funcție a Aeroportului de la Brașov va 
prelua o parte din actualii / potențialii pasageri ai 
Aeroportului Internațional Sibiu. 

Magistrala 200 este în mare parte simplă și 
neelectrificată între Brașov și Sebeș/Alba Iulia, ceea 
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A1: Deva – Făget va face legătură cu TEN-T Core via A1: 
București – Nădlac va asigura conexiunea dintre 
București și granița cu Ungaria. 

Autostrada A13 propusă între Sibiu, Brașov și Bacău se 
află în faza pregătirii studiilor de fezabilitate. 

 
 

ce duce la timpi ridicați de călătorie pe acest 
segment. Nu există investiții planificate pentru 
electrificarea acesteia. 

Creșterea economică și a puterii de cumpărare 
induce și o creștere a indicelui de motorizare. 

În prezent există o conectivitate precară între Sibiu 
și Pitești, asigurată doar de DN7 cu probleme 
frecvente de congestie. 

O parte din proiectele de autostradă esențiale 
pentru dezvoltarea economică a Sibiului nu au încă 
finanțări asigurate (ex. Sibiu – Brașov / Brașov / 
Râșnov – Comarnic. 

Creșterea populației în comunele limitrofe se 
întâmplă în detrimentul municipiului, unde 
populația stagnează. Volumul de navetiști va fi din 
ce în ce mai mare și va solicita din ce în ce mai mult 
infrastructura existentă. 

 

UTILITĂȚI PUBLICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Infrastructura de bază de alimentare cu energie 
electrică este variată, având stații de transformare 
principale și secundare, linii electrice aeriene de înaltă, 
medie și joasă tensiune și linii subterane electrice de 20 
kV și 0,4 kV, LES reprezentând mai mult de jumătate din 
total – cca. 70 %. 

 

În municipiul Sibiu este produsă energie electrică din 
energia solară în cadrul celor 24 de centrale electrice 
fotovoltaice. 

 

În municipiul Sibiu există 159 de producători de energie 
electrică pentru care s-a emis aviz tehnic de racordare. 

 

Cca. 72,2 % dintre respondenții chestionarului realizat 
pentru municipiul Sibiu se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți de serviciul de alimentare cu energie 
electrică. 

 

Au fost desfășurate lucrări de reabilitare a rețelei de 
energie termică în perioada 2017-2018. 

 

O parte din iluminatul public existent în zone populare 
ale municipiului a fost modernizat cu LED-uri și sistem 
de telegestiune. 

 

O porțiune din LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut este 
încărcată peste puterea naturală. 

 

Au fost înregistrate depășiri ale limitelor normale 
de variație a tensiunii în stațiile Sibiu Nord și 
Aeroport. 

 

Sectorul industrial, comercial și de construcții (75 % 
din total) și sectorul rezidențial (20 % din total)  
consumă cea mai multă energie electrică din 
energia totală distribuită municipiului (anul 2020). 

 

În câteva cartiere ale municipiului Sibiu, 
respondenții nemulțumiți au reprezentat un 
procent destul de ridicat, din punct de vedere a 
calității serviciului de alimentare cu energie 
electrică: Lazaret, Tineretului, Veteranilor, 
Gușterița, și Marmelada. 

 

În perioada 2014-2019, cantitatea de energie 
termică distribuită populației a scăzut cu 91 %. 

 

Unitățile de învățământ, clădirile administrative și 
unitățile de sănătate din municipiul Sibiu consumă 
semnificativ energie electrică și termică 
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Cca. 66,8 % dintre respondenții chestionarului realizat 
pentru municipiul Sibiu se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți de serviciul de iluminat public. 

 

Există rețea de telecomunicații 5G și WIFI gratuit în 
centrul municipiului. 

 

Cca. 81,9 % dintre respondenții chestionarului realizat 
pentru municipiul Sibiu se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți de serviciul de telecomunicații (telefonie, 
internet, TV). 

 

Cca. 60,5 % dintre respondenți se declară mulțumiți și 
foarte mulțumiți de managementul apei (tratarea și 
furnizarea apei/ canalizarea). 

 

Municipiul Sibiu și aproape toate localitățile zonei 
metropolitane fac parte din aceeași zonă de colectare a 
deșeurilor, denumită zona 1 Sibiu, cu excepția orașului 
Avrig ce face parte din zona 2 Avrig. 

 

Depozitul de deșeuri inerte Sibiu a fost deschis acum 2 
ani, este la prima celulă din cele trei proiectate, deci nu 
există riscul depășirii capacității acestuia în viitorul 
apropiat. 

 

La nivelul municipiului Sibiu, deșeurile sunt colectate 
selectiv pe 5 fracții prin intermediul infrastructurii 
implementate în 2016. 

 

Municipiul beneficiază de existența unei platforme de 
monitorizare a serviciului de salubritate, existând 
21.874 pubele cipate (pentru deșeuri reziduale) și 15 
platforme cu containere inteligente, ultimele deservind 
circa 4.000 locuitori din cartierele de locuințe colective. 

(aproximativ 90 % din consumul total al clădirilor 
publice în anul 2019). 

 

În municipiul Sibiu sunt 4 străzi și o intersecție (în 
proximitatea unui parc) fără rețea de iluminat 
public. 

 

În câteva cartiere ale municipiului Sibiu, 
respondenții nemulțumiți au reprezentat un 
procent destul de ridicat, din punct de vedere a 
calității serviciului de iluminat public: Ștrand, 
Lupeni, Tineretului, Veteranilor, Viile Sibiului, Zona 
Arhitecților, și Zona Calea Șurii Mici. 

 

În câteva cartiere ale municipiului Sibiu, 
respondenții nemulțumiți au reprezentat un 
procent destul de ridicat, din punct de vedere a 
calității serviciului de telecomunicații: Veteranilor, 
Tineretului, și Zona Calea Șurii Mici. 

 

Cca. 10 străzi din municipiu, situate în cartierul 
Veterani, nu beneficiază de rețeaua de alimentare 
cu apă potabilă și canalizare, iar câteva zone ale 
municipiului au conducte subdimensionate. 

 

Apele pluviale din municipiul Sibiu nu sunt 
recuperate și reutilizate, iar canalizarea pluvială 
acoperă doar 20 % din întreaga rețea de canalizare. 

 

În câteva cartiere ale municipiului Sibiu, 
respondenții nemulțumiți au reprezentat un 
procent destul de ridicat, din punct de vedere a 
calității serviciului de alimentare cu apă/canalizare: 
Broscărie & Zona Industrială Est, Hipodrom III, 
Tilișca, Veteranilor, Zona Arhitecților, și Zona Calea  
Șurii Mici. 

 

Majoritatea deșeurilor colectate sunt reziduale (68 
% din total în anul 2020), acestea neputând fi 
reciclate. 

 

Nu există instalație de tratare mecano-biologică. 

 

Nu există instalație de incinerare și sterilizare a 
deșeurilor de origine animală. 
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Doar 33,6 % dintre respondenți se declară 
mulțumiți și foarte mulțumiți de curățenia și 
gestionarea deșeurilor din municipiul Sibiu. 

 

În câteva cartiere ale municipiului Sibiu, 
respondenții nemulțumiți și foarte nemulțumiți au 
reprezentat un procent ridicat, din punct de vedere 
a calității serviciului de gestionare a deșeurilor: 
Broscărie & Zona Industrială Est, Centru, Ștrand, 
Vasile Aaron, Dumbrăvii, Gară, Tilișca, General 
Vasile Milea & Hipodrom I, Zona Arhitecților, și 
Gușterița. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Există proiect aflat în faza de implementare care vizează 
rețeaua de stații de încărcare electrice pentru 
autovehicule. 

 

Există proiecte aflate în faza de implementare care 
vizează rețeaua de alimentare cu apă potabilă și 
canalizare. 

 

Există proiecte aflate în faza de implementare care 
vizează rețeaua de iluminat public pe bază de LED-uri. 

 

Zona metropolitană Sibiu dispune de două stații de 
compostare, două stații de sortare și o stație de 
transferare. 

 

Există Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor Sibiu 
care propune câteva proiecte și o serie de indicatori de 
monitorizare a măsurilor planului și vor contribui la 
realizarea proiectelor care vor fi propuse în prezenta 
strategie. 

Proiectele naționale viitoare care vizează rețeaua 
națională de transport și distribuție a energiei 
electrice, dar și a gazelor naturale pot afecta unele 
zone naturale, unele zone construite și pot întârzia 
alte proiecte locale. 

 

Depozitul de deșeuri ecologic Cristian a ajuns la 
ultima celulă de depozitare, deci există riscul 
depășirii capacității acestuia în viitorul apropiat. 

 

Municipalitatea și alți actori implicați în gestiunea 
deșeurilor pot fi sancționați în cazul în care nu 
respectă țintele asumate cu privire la gestiunea 
deșeurilor, ținte impuse de Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Există resurse de roci utile (materiale de construcție): 
argile comune (Gușterița), nisipuri (Gușterița, albia 
Cibinului), pietrișuri (albia Cibinului). 

 

Stațiunea turistică Păltiniș este stațiunea montană 
aflată la cea mai mare altitudine din țară. 

Structura geologică din zona municipiului Sibiu 
favorizează producerea alunecărilor de teren. 

 

Resursele de apă subterană sunt caracterizate prin 
debite scăzute (în general, mai mici de 1 l/s/m). 
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Municipiul Sibiu beneficiază de un peisaj favorabil, cu 
perspective ce se deschid asupra munților (către sud) și 
puncte de belvedere asupra localității (Dealul 
Gușteriței). 

 

Oglinzile de apă din municipiu (lacurile antropice de-a 
lungul pârâului Trinkbach, Lacul lui Binder) oferă 
posibilități de recreere locuitorilor și turiștilor. 

 

Pădurile situate în sud-vestul teritoriului (Pădurea 
Dumbrava, Pădurea Cisnădioara) oferă posibilități de 
recreere și un microclimat favorabil. 

 

De-a lungul Cibinului există o zonă de pescuit recreativ. 

 

Pe teritoriul municipiului Sibiu se află situl de 
importanță comunitară Insulele Stepice Șura Mică – 
Slimnic, cu plan de management aprobat. 

 

În sud-vestul municipiului se află Parcul Natural 
Dumbrava Sibiului, o rezervație mixtă cu o suprafață de 
993 ha. 

 

Pe teritoriul municipiului Sibiu există 3 arii naturale 
protejate de interes județean (monumente ale naturii). 

 

Cea mai mare parte a surselor industriale de degradare 
a calității aerului sunt concentrate în zonele industriale 
din estul și vestul municipiului (impact scăzut asupra 
zonelor rezidențiale). 

 

Calitatea aerului în municipiul Sibiu este bună, 
concentrațiile medii anuale ale poluanților atmosferici 
înregistrând valori cu mult sub valorile limită anuale. 

 

Starea chimică a corpului de apă subterană ROOT05 – 
Depresiunea Sibiului a fost constant una bună în 
intervalul 2014-2020. 

 

Pe teritoriul municipiului Sibiu nu au fost identificate 
situri contaminate sau potențial-contaminate. 

 

Doar 1,50 % din suprafața totală a teritoriului 
administrativ este ocupată de terenuri degradate și 
neproductive. 

 

Localizarea în depresiunea Sibiului determină 
inversiuni termice frecvente în sezonul rece al 
anului (ierni mai reci). 

 

Frecvența mare a calmului atmosferic (57,5 % la 
Sibiu) împiedică dispersia rapidă a poluanților 
atmosferici. 

 

Valorile de sub 1.250 kWh/mp ale radiației solare 
globale determină un potențial redus spre mediu 
de utilizare a energiei solare. 

 

Valorile vitezei medii anuale a vântului de sub 4 m/s 
la înălțimi de peste 50 m indică un potențial redus 
de utilizare a energiei eoliene. 

 

Parcul Natural Dumbrava Sibiului nu are un plan de 
management aprobat. 

 

Pe teritoriul municipiului Sibiu și în imediata 
vecinătate a acestuia se află 6 agenți economici ce 
intră sub incidența directivei IPPC privind controlul 
integrat al poluării. 

 

În municipiul Sibiu există 17 agenți economici 
înscriși în registrul COV. 

 

Se observă o creștere constantă a emisiilor de 
poluanți atmosferici în municipiul Sibiu în ultimii 5 
ani. 

 

Pe 20 de străzi din municipiul Sibiu au fost 
înregistrate depășiri cu peste 5 dB ale valorilor 
recomandate pentru nivelul de zgomot Lzsn și 
Lnoapte din cauza traficului rutier, fiind afectați 
peste 30.000 de locuitori. 

 

Răspunsurile la chestionarul aplicat cetățenilor 
municipiului ilustrează un nivel general scăzut de 
mulțumire cu privire la calitatea aerului și protecția 
împotriva zgomotului. 

 

Corpurile de apă Cibin (pe secțiunile Mohu, aval 
Tălmaciu) și Rusciori (secțiunea confluență Cibin) 
au o stare ecologică moderată. 

 

Extinderea preconizată a zonelor construite poate 
avea efecte negative în ceea ce privește 
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Evoluția parametrilor climatici din ultimii 30 de ani nu 
indică creșteri sau scăderi semnificative în ceea ce 
privește cantitatea sau intensitatea precipitațiilor 
atmosferice. 

 

Riscul seismic din municipiul Sibiu este unul moderat, 
comparativ cu alte zone din țară. 

 

De-a lungul râurilor Cibin și Rusciori au fost realizate 
lucrări hidrotehnice pentru apărarea împotriva 
inundațiilor. 

accentuarea insulei de căldură urbană și a 
vulnerabilității teritoriului la inundații. 

 

Majoritatea amenzilor aplicate de Garda de Mediu 
– Comisariatul Județean Sibiu sunt cauzate de 
gestiunea defectuoasă a deșeurilor în localitate. 

 

Răspândirea speciilor invazive pe terenurile 
abandonate (Ambrosia artemisifolia) și în luncile 
râurilor. 

 

La nivelul municipiului Sibiu există un deficit de 
spații verzi – doar 12,44 mp / locuitor conform 
datelor INSSE. 

 

Accesul la spațiile verzi este considerat a fi deficitar, 
în special în cartierele Veteranilor, Zona 
Arhitecților, Turnișor, Lazaret, Broscărie & Zona 
Industrială Est, Lupeni, Gușterița, Tineretului,  
Vasile Aaron, Zona Calea Șurii Mici. 

 

Evoluția parametrilor climatici din ultimii 30 de ani 
indică o tendință constantă de creștere a 
temperaturii medii anuale și, implicit, o creștere a 
numărului de zile tropicale. 

 

Consumul ridicat de energie din unitățile de 
învățământ de pe teritoriul municipiului Sibiu. 

 

Există în municipiu zone cu risc mare spre foarte 
mare la alunecările de teren: dealul Gușteriței și 
versantul sudic al văii Cibinului. 

 

În municipiu au fost delimitate zone vulnerabile la 
inundații, cu interdicție temporară de construire, 
de-a lungul râurilor Cibin, Rossbach, Valea 
Săpunului. 

 

Nu au fost începute demersurile pentru 
implementarea unor măsuri pentru zona cu risc 
potențial semnificativ la inundații Cibin – localitatea 
Sibiu. 

 

Pe teritoriul administrativ al municipiului există 2 
operatori SEVESO. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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Lacul de acumulare Gura Râului are o mare importanță 
economică pentru municipiul Sibiu (alimentare cu apă a 
localității, protecție împotriva inundațiilor, producere 
de energie electrică). 

 

În zona metropolitană a municipiului Sibiu se află, în 
total, 9 situri Natura 2000, toate având planurile de 
management aprobate. 

 

În zona metropolitană a municipiului Sibiu se află 7 arii 
naturale protejate de interes național (5 rezervații și 2 
monumente ale naturii). 

 

Finanțarea măsurilor propuse în Planul de Acțiune 
pentru Prevenirea și Reducerea Zgomotului Ambiental 
în Municipiul Sibiu. 

 

Finanțarea și implementarea măsurilor propuse pentru 
eficientizarea energetică a fondului construit în cadrul 
Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și a 
Programului de îmbunătățire eficiență energetică în 
municipiul Sibiu. 

 

Există lucrări hidrotehnice în amonte față de municipiul 
Sibiu ce asigură protecția împotriva inundațiilor (pe 
râurile Cibin – inclusiv acumularea de la Gura Râului - și 
Cisnădie). 

 

Implementarea măsurilor propuse prin Planul de 
Management al Riscului la Inundații pentru zona cu risc 
potențial semnificativ la inundații râul Cibin – localitatea 
Sibiu. 

Vântul Mare (cu caracter de foehn) determină iarna 
încălziri accentuate și topiri bruște ale stratului de 
zăpadă, crescând vulnerabilitatea la inundații. 

 

Autovehiculele grele (traficul de tranzit)generează 
cea mai mare parte a emisiilor de pulberi în 
suspensie (PM10) și oxizi de azot la nivelul județului 
Sibiu. 

 

Arderea lemnului pentru încălzirea locuințelor 
determină emisii de poluanți atmosferici în UAT-
urile din jurul municipiului Sibiu (emisii mai ridicate 
în Șelimbăr și Șura Mare). 

 

În amonte de municipiul Sibiu există surse de 
degradare a calității apelor: stații de epurare a 
apelor uzate (Cisnădie, Cristian, cartierul 
Arhitecților), obiective industriale (Cisnădie, 
Cristian, Poplaca). 

 

Starea ecologică moderată a unor corpuri de apă 
situate în amonte de Sibiu: Cibin (secțiune amonte 
Sibiu), Rusciori (secțiune amonte loc. Rusciori) și 
Cisnădie (amonte confluență Cibin) 

 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Strategie de resurse umane bine conturată,  roluri și 
responsabilități adaptate nevoilor instituției, 
mobilitate redusă în perioada 2017-2020.  

Plan de formare anual, actualizat în baza nevoilor de 
instruire și formare profesională a personalului.  
Buget anual dedicat și predictibil ca valoare (cu 
excepția anului 2018).  

Număr ridicat de cursuri de formare dedicat 
personalului, tematici diverse.  

Număr scăzut de cursuri de formare dedicate 
personalului contractual comparativ cu cele dedicate 
funcționarilor publici. 

Lipsa evaluării impactului cursurilor de formare 
asupra performanței individuale și colective a 
personalului.  
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Planificare anuală excelentă a resurselor financiare, 
volatilitate scăzută între bugetul planificat și cel 
executat. 

Creștere semnificativă a veniturilor municipalității în 
ultimii 3 ani (36%). Rezerve financiare semnificative 
(291 milioane RON) la începutul anului fiscal 2021 ce 
reprezintă o plasă de siguranță pentru potențiale 
scăderi de venituri determinate de pandemia de 
COVID-19, dar și pentru susținerea unui număr ridicat 
de proiecte FEN în perioada următoare. 

Creșterea procentuală anuală a veniturilor în 2020 
(16.6%) este net superioară creșterii cheltuielilor 
(6.5%) ceea ce a redus rezultatul financiar negativ din 
anul 2019.  

Unele dintre cele mai ridicate venituri proprii per 
locuitor raportat la nivelul reședințelor de județ. 
Pondere ridicată a taxelor locale în bugetul local ce 
oferă o autonomie substanțială față de fluxurile de 
venituri  de la nivel central. 

Rezultat financiar negativ la sfârșitul anilor fiscali 
2019 și 2020.  

Cheltuieli operaționale în creștere. 

Cheltuieli ridicate cu subvențiile acordate 
operatorilor de public sau de apă canal. Cheltuielile 
pentru transportul public local (fie prin investiții de 
capital sau subvenții directe pentru serviciul public) 
au crescut semnificativ de la 25,5 milioane RON în 
exercițiul financiar 2017 la 55,8 milioane RON în 
exercițiul financiar 2020. 

 
 

Resurse semnificative alocate pentru investițiile de 
capital în perioada 2010-2020. În anul 2020, aproape 
¼ din bugetul de cheltuieli au reprezentat cheltuieli 
de capital și cheltuieli cu proiecte FEN.  

Trend pozitiv în perioada 2019-2020 (cu cele mai 
ridicate cheltuieli de capital din ultimii zeci ani) în 
privința alocărilor de resurse către investițiile de 
capital (surse proprii, subvenții de capital, fonduri 
FEN). 

Număr ridicat de proiecte FEN aflate în implementare 
sau contractare aferente perioadei 2021-2023. 
Valoarea totală a proiectelor este de peste 378 
milioane RON.   

Pondere modestă a cheltuielilor cu proiecte FEN în 
totalul cheltuielilor de capital. Cheltuieli cu fonduri 
FEN per locuitor relativ scăzute comparativ cu alte 
municipii reședință de județ.  

   

   

Nivel foarte scăzut de îndatorare al municipalității 
(5.5%), costuri foarte reduse cu împrumuturile 
raportat la venituri. 

Alocarea semnificativă de resurse financiare pentru 
secțiunea de  funcționare a primăriei, însă fără a 
influența negativ sustenabilitatea financiară a 
municipiului.   

Proceduri de lucru bine reglementate la nivelul 
municipalității. 

Utilizarea preponderentă a adreselor oficiale și 
documentelor în format imprimat (pe hârtie) inclusiv 
în comunicarea între departamente.    

Proceduri transparente de publicare a datelor 
publice. 

Numeroase modalități de interacțiune între 
personalul primăriei și cetățeni, societate civilă și 
mediul de afaceri.   

Capacitate redusă a instituției de a publica date 
publice în format deschis. Publicarea de date exclusiv 
în format non-machine readable, ce nu pot fi preluate 
automat, tip .scan sau .pdf scanat. 

Implicare foarte redusă a cetățenilor în politicile 
publice locale, număr limitat de consultări publice și 
evenimente publice.   

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Paletă largă de potențiale investiții și potențial ridicat 
de creștere a veniturilor municipalității ca urmare a 

Efectul pandemiei de COVID-19 pe termen mediu și 
lung ce se poate traduce prin scăderea alocărilor de 
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unei absorbții sporite determinată de alocările 
crescute aferente  CMF 2021-2027, respectiv Planului 
Național de Redresare și Reziliență. 

Venituri în creștere ca urmare a unor decizii 
potențiale ale autorităților centrale de a aloca resurse 
adiționale pentru combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 (alocări în creștere din cotele defalcate de 
impozit pe venit sau taxa pe valoare adăugată). 
Creșterea veniturilor alocate pentru investiții ca 
urmare a derulării unor programe naționale 
(programul Anghel Saligny, investiții prin intermediul 
Companiei Naționale de Investiții sau creșterea 
subvențiilor de capital de la nivel central). 

Creșterea veniturilor din turism ca urmare a relaxării 
și ridicării treptate a restricțiilor de călătorie la nivel 
european. 

Creșterea investițiilor în Regiunea Centru odată cu 
începerea lucrărilor la rețeaua rutieră de autostrăzi 
A13 (Bacău - Brașov), finalizarea A1 Sibiu-Pitești  și A3 
(București - Borș).  

Creșterea investițiilor în Regiunea Centru odată cu 
finalizarea lucrărilor la rețeaua feroviară parte a 
coridorului IV paneuropean.  

Creșterea numărului de pasageri și traficului de 
mărfuri. 

Accesul la programe externe de formare, cursuri 
profesionale și pregătire continuă pentru personal, 
desfășurate de autoritățile publice centrale, instituții 
europene sau cursuri de formare ale operatorilor 
acreditați. 

Posibilitatea de a beneficia de soluții inovative pentru 
îmbunătățirea transparenței autorității publice locale 
și publicarea de date deschise. Realizarea de 
parteneriate, extinderea cooperării și preluarea de 
bune practici parte a angajamentelor asumate de 
România prin participarea la Parteneriatul pentru 
Guvernare Deschisă.    

Creșterea gradului de digitalizare a administrației 
publice locale prin adaptarea de soluții generate de 
inițiativele naționale, europene sau internaționale. 
Accesarea programelor de digitalizare ce vor fi 
disponibile ca parte a PNRR și CMF 2021-2027. 

resurse financiare de la nivel central, în special în 
privința cotelor defalcate privind impozitul pe venit. 
Primăria Municipiului Sibiu are o dependență de 
peste ½ de cotele defalcate din impozitul pe venit.  
Efectele crizei politice de la nivel central ce pot afecta 
revenirea economică, lansarea programelor de 
investiții la nivel local și central sau lansarea 
programelor de finanțare europeană. Inflație ridicată 
și creșterea costurilor cu împrumuturile de pe piețele 
externe și interne cu impact semnificativ asupra 
proiectelor de investiții.  

Scăderea veniturilor proprii ale municipalității 
dinspre populație și agenți economici ca urmare a 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu provocări pe 
orizontală (impact negativ substanțial asupra 
sectorului HORECA și sectorului turistic, venituri 
limitate dinspre agenții economici, derularea de 
programe de suport la nivel local prin scăderea sau 
anularea unor taxe și servicii locale). 

Modificările de priorități de finanțare de la nivelul UE, 
atât parte a Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, 
cât și Planului Național de Redresare și Reziliență, ce 
necesită o abordare diferită față de perioadele 
anterioare și poate influența capacitatea de absorbție 
a fondurilor de către municipalitate. 

Lansarea întârziată a Programelor Operaționale 
aferente CMF 2021-2027 ce poate genera întârzieri 
semnificative în contractarea, implementarea și 
rambursarea fondurilor destinate proiectelor FEN.   

Concurență semnificativă din partea altor municipii  și 
zone metropolitane din regiune pentru investiții.   

Revenire economică modestă la nivel național în 
perioada 2021-2027, ca urmare a posibilelor valuri 
pandemice COVID-19, ce poate genera o scădere a 
puterii de cumpărare și implicit a veniturilor proprii 
ale municipalității, respectiv limitarea fluxurilor 
centrale.   

Nevoia de alocare a unor resurse substanțiale din 
bugetul local pe termen mediu și lung pentru a limita 
efectele pandemiei de COVID-19, în domeniile de 
sănătate, asistență socială sau pentru dezvoltarea de 
programe de suport pentru agenții economici.  

Creșterea continuă a nevoii pe piața forței de muncă 
de angajați în domeniul IT&C, experți în administrație 
publică sau fonduri externe nerambursabile ce va 
genera o dificultate în atragerea de personal calificat 
de către Primăria Municipiului Sibiu. 
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ORAȘ INTELIGENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Capitalul uman, cultural și de mobilitate furnizează 
premisele pentru eficientizarea majorității 
dimensiunilor Smart City. 

Capitalul și potențialul economic ridicat al municipiului 
Sibiu permite finanțarea inițiativelor în zona Smart City. 

Comisia Smart City constituită la nivelul municipalității 
are resursele și viziunea necesare transformării digitale, 
inteligente și sustenabile cu autoritatea locală. 

Înțelegerea de către majoritatea actorilor locali a 
faptului că orașul inteligent este mai mult decât 
tehnologie și vizează dezvoltarea integrată și stabilirea 
unui ritm de transformare (inclusiv digitală) adecvat 
capacității comunității locale de absorbție a acesteia 
este un pilon principal pentru asigurarea sustenabilității 
soluțiilor SMART CITY. 

Dimensiunea de mediu este corect abordată, de către o 
mare parte a actorilor relevanți în implementarea 
politicilor publice de dezvoltare inteligentă și 
sustenabilă. 

Comunitatea locală este în general pregătită pentru 
abordările digitale. 

Dezvoltarea economică a municipiului Sibiu creează 
premisele finanțării inițiativelor SMART, coroborat cu 
principalii actori economici, care au manifestat 
deschidere pentru sprijinirea acestui tip de inițiative. 

Deschiderea cetățenilor spre digitalizare. 

Numeroase inițiative SMART ale entităților publice și 
private aflate în etape incipiente. 

Viziunea Comisiei Smart City este limitată în ceea ce 
privește parteneriatul cu mediul economic și 
stimularea economiei locale. 

Așteptările cetățenilor în domeniul Smart City 
vizează într-o proporție covârșitoare componenta 
de guvernanță, ignorând în mare parte atât 
impactul cât și potențialul celorlalte dimensiuni. 

Interacțiunea dintre municipalitate și ceilalți actori 
relevanți, cât și între actorii locali este una redusă și 
bazată mai degrabă pe chestiuni punctuale decât 
pe o abordare strategică de eficientizare, 
digitalizare, integrare și asigurarea sustenabilității 
prin măsuri SMART. 

Colaborarea insuficientă cu mediul business în 
inițiative/proiecte comune. 

Dispararea inițiativelor SMART sau în zona 
industriilor creative și colaborarea oscilantă a 
actorilor locali creează premisele apariției unor 
conflicte între aceștia în implementarea unor 
componente. 

Înțelegerea deficitară a comunității referitoare la ce 
înseamnă o comunitate inteligentă și inovatoare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Profilul, poziționarea și conexiunile de mobilitate la 
nivel regional ale municipiului pot crea o valoare 
adăugată ridicată. 
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13.3. DIAGNOSTIC 

PROFIL SPAȚIAL ȘI FUNCȚIONAL | Municipiul Sibiu s-a dezvoltat preponderent pe o structură axială în 
lungul unui coridor rutier principal DN7/DN1 și a unor coridoare secundare precum Calea Cisnădiei 
(DJ106C), Bd. Mihai Viteazu, str. Lungă – Calea Șurii Mici (DN14). Sibiul urmărește și o dezvoltare inelară. 
Cele 5 inele identificate în viziunea PUG 2021321  sunt însă întrerupte la nivelul circulațiilor de profile 
stradala inadecvate, calea ferată, ape sau zone nedezvoltate ceea ce îngreunează fluxurile de persoane și 
mărfuri. Deși este străbătut de peste 5 cursuri de apă, structura orașului nu valorifică aceste elemente de 
cadru natural major. Majoritatea potențialelor coridoare verzi sunt degradate, discontinue și reprezintă 
bariere în dezvoltarea în loc de culoare de a fi culoare de mobilitate activă. Sibiul dispune totuși de un 
coridor verde funcțional Parcul Natural Dumbrava – Parcul Sub Arini (în lungul pârâului Trinkbach) și 
investește în valorificarea celui de al doilea, parcursul râului Cibin. 

Structura orașului este configurată în jurul zonei centrale care reprezintă nucleul principal de la care a 
pornit dezvoltarea municipiului și care înglobează în jurul celor trei piețe – Piața Mare, Piața Mică, Piața 
Albert Huet o varietate și concentrare ridicată de instituții publice, obiective turistice, unități de cazare, 
alimentație publică dar și locuințe. În jurul zonei centrale există (parțial în curs de dezvoltare) o serie de 
centralități secundare cum ar fi Gara Sibiu – Mall Promenada (regenerare urbană și conversie funcțională), 
Piață Cibin (în proces de revitalizare), zona culturală (TNRS – Centrul Cultural „Ion Besoiu), sedii ULBS sau 
zona Stadionului Municipal și al Sălii Sporturilor. Toate aceste centralități secundare dezvoltate în jurul 
centrului istoric cresc considerabil cererea de transport pe direcția centru-periferie. Centrele de cartier, 
inclusiv în zonele dense (ex. cartierele Hipodrom) nu sunt încă valorificate la adevăratul potențial fiind 
afectate negativ de nevoia stringentă de parcări rezidențiale. Concentrarea dotărilor (mai ales unități de 
învățământ și spații verzi) și obiectivelor de interes public în zona centrală face ca o parte din cartierele 
periferice (ex. Turnișor, Gușterița, Calea Poplăcii și Țiglari ) să nu beneficieze de un acces facil la acestea. 
Pe de altă parte, în interiorul orașului, chiar și în cartierele periferice se păstrează importante rezerve de 
teren sub forma unor foste zone industriale care valorificate ar putea lua rolul unor centralități secundare 
cu dotări importante menite să crească calitatea locuirii.  

Întreaga rețea de spații publice este bazată pe centrul istoric. Intervențiile ultimilor 10-15 au permis o 
revitalizare treptată a spațiilor publice reprezentative din centrul istoric alături de eliminarea treptată a 
autoturismului din această zonă. Concentrarea pe centrul istoric face ca rețeaua de spații publice să fie 
dezechilibrată și incompletă. Acest aspect se resimte mai ales în cartierele rezidențiale care nu beneficiază 
de un acces facil spații publice / spații verzi de calitate (ex. Lazaret, Gușterița, Turnișor dar și Hipodrom II-
III). Nici elementele de legătură a unei rețele de spații publice nu sunt prezente. Singurele spații publice 
lineare sunt Parcul Sub Arini, bd. Corneliu Coposu, Bd. Mihai Viteazu sau str. Lungă (cu un necesar de 
revitalizare).   

În ultimii zece ani expansiunea municipiului Sibiu, în interiorul intravilanului a fost una destul de redusă. 
Noile dezvoltări au fost realizate cu precădere ca inserții în țesutul urban existent, contribuind la 
densificarea cartierelor existente. Sibiul s-a extins preponderent spre vest (industrie) și spre nord-vest în 
cartierul Tineretului, gândit ca zonă de expansiune deja din PUG 2010. Cea mai mare parte din dinamica 
de dezvoltare a fost însă absorbită de localitățile periurbane Șelimbăr și Cisnădie aflate în partea de sud-
est. Această tendință creează în fapt o cerere ridicată de transport pe direcția sud-est – nord-vest care în 
lipsa unor inele de circulație funcționale (bariere de dezvoltare în zona sud-vest) suprasolicită trama 
stradală existentă, mai ales în zone centrală. Totodată, dezvoltarea haotică a noilor cartiere rezidențiale de 

 

321 https://pug2021.sibiu.ro/viziunea-pug-2021/ 
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la periferia Sibiului, fără dotări esențiale cum ar fi cele de învățământ și spații publice, pune presiune pe 
facilitățile oferite de Sibiu și pe trama stradală.   

În acest sens, pentru următorii ani, Sibiul va trebui să pună accent pe revitalizarea și consolidarea centrelor 
secundare (regenerare urbană în cartiere), completarea circulațiilor inelare și conturarea unor coridoare 
verzi / verzi-albastre care să faciliteze conturarea unei rețele coerente de spații publice. Nevoia de crearea 
a unor centre secundare (unități de învățământ, spații publice / verzi etc.) și legături suplimentare va trebui 
să fie o prioritate și pentru localitățile din periurbanul Sibiului. 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC | În ceea ce privește evoluția demografică, municipiul Sibiu prezintă tendințe 
asemănătoare cu cele europene și naționale de declin demografic și îmbătrânire a populației. La fel ca în 
multe orașe din România, tendința de scădere demografică este mai accentuată decât media națională. 
Acest declin demografic este în principiu cauzat de migrația către localitățile din imediata vecinătate, dar 
și de scăderea constantă a numărului de nașteri la nivelul municipiului.  

Scăderea demografică și îmbătrânirea populației se vor manifesta în continuare, având în vedere ponderea 
redusă a grupelor de vârstă tinere. Astfel, poate fi anticipată o presiune în creștere asupra serviciilor de 
asistență socială pentru vârstnici, a modului de proiectare a spațiului urban (accent pe incluziune și 
accesibilizare) și a creșterii mobilității acestora în municipiu. Similar cu nivelul național, rata de dependență 
a persoanelor vârstnice este într-o creștere continuă, la fel și gradul de îmbătrânire a populației și ponderea 
persoanelor de peste 65 de ani (în special persoanele de sex feminin).  

Presiunea exercitată de îmbătrânirea demografică este accentuată și de fenomenul de scădere a ratei 
natalității, care are mai multe cauze ce necesită studii aprofundate pentru a putea implementa soluții. În 
principal, este importantă creșterea calității locuirii, a modului de viață și a atractivității orașului.  

PROFIL ECONOMIC | Municipiul Sibiu și zona sa periurbană au avut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, 
accentuată de dezvoltarea infrastructurii rutiere și creșterea conectivității cu principalele piețe de 
desfacere naționale și internaționale. Acest aspect a favorizat creșterea investițiilor străine directe, atât în 
domenii puternic tehnologizate (ex. automotive) cât și în cele intensive în forță de muncă (ex. textile). 
Totuși, cea mai mare parte a salariaților este angajată în sectoare cu salarii reduse, fapt ce implică nevoia 
dezvoltării economice bazate pe productivitate și valoare adăugată ridicată, corelat cu un nivel al 
calificărilor și competențelor ce corespunde cerințelor pieței.  

Deși mediul de afaceri este bine dezvoltat, susținut atât de companii mari în zona periurbană, cât și de 
IMM-uri și antreprenori în municipiul Sibiu, lipsa serviciilor specializate pentru afaceri, în special cele care 
să contribuie la sustenabilitatea afacerilor pe termen lung, conduc la o rată de supraviețuire mai redusă, 
respectiv la un potențial redus de contribuție la economia locală. Dezvoltarea în ultimii ani a sectorului 
IT&C și a industriilor culturale și creative reprezintă un element de potențial, în special în municipiul Sibiu, 
în timp ce localitățile cele mai importante din perspectiva localizării companiilor și a atractivității pentru 
salariați pot continua să se specializeze în logistică, industrie și comerț. 

SERVICII ȘI DOTĂRI PUBLICE | Sistemul de învățământ local din municipiul Sibiu este unul atractiv și divers, 
asigurând nevoile de formare atât a copiilor ce locuiesc în municipiul reședință de județ, cât și a celor din 
localitățile aflate în vecinătate. Din această perspectivă și concomitent cu nevoile educaționale impuse de 
pandemia de COVID-19, la nivelul infrastructurii de învățământ local există o nevoie stringentă de extindere 
și schimbarea funcțiunii a unor spații pentru creșterea calității serviciilor oferite. Infrastructura școlară a 
ajuns la un nivel de saturație, structurile administrative realizând modificările operaționale pentru 
funcționarea activităților de bază în cadrul spațiilor existente, însă dinamica efectivelor școlare la nivel 
municipal relevă faptul că este nevoie de investiții în crearea de noi instituții și locuri care să crească cifra 
de școlarizare.  
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În paralel, dezvoltarea economică din zona Sibiului a creat noi oportunități pe piața forței de muncă, iar în 
acest sens programele de pregătire a elevilor, în special în ce privește învățământul tehnic și profesional, 
au fost dezvoltate complementar cu nevoile de angajare din plan local. În plus, nivelul de atractivitate al 
acestor programe a crescut, în 2020 numărul locurilor disponibile pentru această filieră fiind mai mare 
decât în cazul celei teoretice, iar în 2021 aproximativ 90% dintre locuri au fost ocupate încă din prima 
sesiune de distribuire a candidaților. 

Din punct de vedere al competențelor dezvoltate în urma școlarizării, în municipiul Sibiu se observă faptul 
că jumătate dintre instituțiile de învățământ secundar superior reușesc să dezvolte tineri bine pregătiți, în 
special pe filieră teoretică. Rezultatele acestora în cadrul examenului de bacalaureat în domeniile STEM 
sunt bune, fapt ce confirmă ideea că municipiul Sibiu are potențialul de a concentra forță de muncă 
specializată în domenii de viitor, cum ar fi industria IT. În plus, specializarea resursei umane este realizată 
și în cadrul celor 3 instituții de învățământ superior, care formează forță de muncă cu competențe 
avansate, anual înregistrând peste 2500 de absolvenți. Pe de altă parte, în această privință se întrevede 
nevoia creșterii atractivității serviciilor oferite, centrele universitare mari din București sau Cluj-Napoca 
fiind mai atractive pentru absolvenții de liceu. Nu în ultimul rând, la nivel zonal se observă o serie de 
inițiative comunitare care se axează pe creșterea ofertei de educație nonformală și informală, aspect 
complementar cu noțiunile predate în cadrul unităților școlare. Acestea au crescut în amploare în ultimii 
cinci ani și prezintă o paletă diversă de oportunități pentru copii, inclusiv pe teme precum robotica sau 
Internet of Things, domenii de interes la nivel internațional și pentru care curriculum-ul la nivel național nu 
cuprinde conținuturi actualizate. În acest sens, administrația publică locală are șansa de a încuraja o 
dezvoltare mai sănătoasă a copiilor, oferind suport logistic și promovând astfel de inițiative, în final 
beneficiind de pe urma atractivității acestor evenimente locale. 

În ceea ce privește sănătatea la nivelul municipiului Sibiu, se observă o speranță de viață mai ridicată decât 
media națională. Varietatea serviciilor medicale disponibile este bună, la nivel local și județean, oferind 
cetățenilor o diversitate importantă de opțiuni de diagnostic și tratament,  în concordanță cu numărul 
locuitorilor dar și cu nevoile acestora. Mai mult, numărul de medici din sistemul public și privat a înregistrat 
creșteri corelate cu creșterea numărului de asistenți medicali, contribuind la păstrarea unei calități ridicate 
a acestor servicii. Pe de altă parte, nevoia de dotare și extindere a principalelor unități spitalicești persistă 
iar rețeaua de cabinete medicale de familie este încă slab dezvoltată întrucât nu acoperă încă cartierele 
periferice ale municipiului și a împrejurimilor sale. Incidența crescută a bolilor ischemice ale inimii, bolilor 
hipertensive, cerebro-vasculare și a cancerului sunt printre principalele motive pentru care ar trebui pus 
accentul pe îmbunătățirea stării de sănătate a populației. De asemenea, în special în ultimii doi ani, se 
observă o creștere a bolilor mentale și de comportament, asociate unui stil de viață nesănătos ce a fost 
accentuat de criza impusă de pandemia de COVID-19. Implicarea autorităților prin campanii de informare 
și promovare a unui stil de viață sănătos a avut efecte pozitive asupra scăderii numărului de persoane 
afectate de anumite boli. Este așadar importantă aplicarea măsurilor ce susțin schimbarea modului de viață 
într-un mod sănătos, bazat pe o calitate bună a mediului, o infrastructură sportivă adecvată și continuarea 
campaniilor susținute de informare.  

Infrastructura de servicii sociale de la nivelul municipiului Sibiu permite furnizarea de servicii sociale 
diverse, adaptate nevoilor beneficiarilor. Sistemul de servicii sociale deservit de către instituțiile publice 
Direcția de Asistență Socială Sibiu (DAS) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu 
(DGASPC) dispune de o gamă largă și diversă de dotări, în special centre sociale precum Centru de servicii 
comunitare, Cămin pentru persoane vârstnice, Cantină socială, Clubul persoanelor vârstnice, Centre de 
plasament, Centru maternal, centru de primiri în regim de urgență, Centre de consiliere, Centre de 
recuperare, magazin social etc, ceea ce permite furnizarea de servicii sociale adaptate pentru o gama 
variată de beneficiari. Există însă provocări pe segmentul de beneficiari reprezentați de copii și copii cu 
dizabilități, pe fondul scăderii numărului de AMP și al creșterii numărului de copii cu dizabilități, provocări 
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ce pot fi depășite, în special, prin încheierea de noi parteneriate cu furnizorii privați de servicii sociale care 
să preia o parte din efortul de furnizare a serviciilor sociale. 

TURISM ȘI CULTURĂ I Municipiul Sibiu este una dintre cele mai atractive destinații din România atât pentru 
turiștii români, cât și pentru cei străini, notorietatea sa bazându-se în primul rând pe caracterul de 
destinație culturală, consolidat în special după anul 2007. În ceea ce privește experiența vizitatorilor în 
municipiul Sibiu, aceștia sunt întâmpinați de o ofertă variată de atracții dedicate în special diferitelor forme 
de turism cultural, în natură sau gastronomic, la acestea adăugând-se și turismul de business. În prezent, 
Sibiul continuă să acumuleze titluri și premii în domeniul cultural și turistic, atractivitatea sa fiind 
confirmată și de numărul în continuă creștere al vizitatorilor precum și poziția fruntașă în topul celor mai 
atractive orașe din România – locul 6 din punct de vedere al numărului total de sosiri în anul 2020. Mai 
mult, atractivitatea și nivelul ridicat de calitate al ofertei locale sunt în continuare confirmate și prin 
recunoașterile primite, de la titlul de Capitală Culturală Europeană obținut de orașul Sibiu în anul 2007, la 
includerea Mărginimii Sibiului și a Colinelor Transilvaniei în cele 10 destinații de ecoturism din România, la 
obținerea titlului de Regiune Gastronomică Europeană în anul 2019 pentru județul Sibiu sau cel mai recent 
fiind acordat titlul de Capitala Europeană a Drumeției în 2021. 

Cu toate acestea, municipiul Sibiu se confruntă și cu o serie de provocări majore care au un impact negativ 
asupra imaginii de ansamblu a municipiului. Aceste provocări reies pe de-o parte din diverse probleme de 
infrastructură și dotări locale (în special pe fondul concentrării fluxurilor turistice predominant în zona 
centrală a orașului sau pe insuficiența dotărilor cultural-turistice majore), iar pe de altă parte din oferta și 
serviciile turistice, care pot beneficia de îmbunătățiri în ceea ce privește forța de muncă calificată în 
domeniu, parteneriatele și comunicarea între actorii locali sau promovarea unui turism sustenabil. Toți 
acești factori se traduc apoi și în dezechilibre la nivelul teritoriului în ceea ce privește atractivitatea pentru 
vizitatori, motiv pentru care Sibiul este încă o destinație de tranzit, unde turiștii petrec în medie 1,62 nopți. 

În ceea ce privește domeniul culturii, sportului și agrementului, municipiul Sibiu dispune de o ofertă bine 
dezvoltată, fiind caracterizat de o gamă diversificată de activități de petrecere a timpului liber, dar care 
uneori este mai greu accesibilă locuitorilor sau lipsește în cazul unor cartiere limitrofe ale municipiului. Mai 
mult, dată fiind amploarea evenimentelor care au loc în Sibiu este important ca, pe de o parte, să se 
diversifice infrastructura de petrecere a timpului liber existentă, luând, totodată, în calcul și posibilitatea 
descentralizării acestei infrastructuri, pentru a ajunge și în zonele rezidențiale ale orașului. În acest sens, 
se remarcă deja interesul sporit al autorităților publice față de domeniul sportiv și al zonelor de petrecere 
a timpului liber, fapt vizibil prin tendința de creștere a investițiilor pentru dezvoltarea unor dotări precum 
Stadionul Municipal, complexul de agrement de la Lacul lui Binder sau investiția de la Baia Neptun, ce vor 
oferi numeroase oportunități de agrement pentru sibieni și nu numai. Amenajarea Dealului Gușteriței și a 
Pădurii Dumbrava pentru agrement reprezintă de asemenea două dintre cele mai importante proiecte în 
acest domeniu prin care se vor dezvolta dotări majore precum parc de distracții, piste pentru cicloturism, 
zone de promenadă și de odihnă, scenă pentru evenimente culturale sau parc de aventură.  

Municipiul Sibiu dispune de un important fond construit valoros, reprezentativ pentru cultura săsească din 
Transilvania din perioada medievală, centrul istoric prezentând o serie de caracteristici arhitecturale și 
urbanistice unice la nivel național, precum sistemul de spații publice alcătuit din cele 3 piețe urbane (Piața 
Mare, Piața Mică și Piața Huet). În afara limitei centrului istoric sunt identificate o serie de zone urbane 
reprezentative pentru evoluția istorică a municipiului în perioada premodernă și modernă (de exemplu 
Cartierul Iosefin, cartierul Turnișor), care contribuie la conturarea identități locale a municipiului. În ultimii 
15 ani au fost derulate o serie de proiecte ample de reabilitare a centrului istoric al municipiului: 
amenajarea spațiilor publice și transformarea în spații pietonale care găzduiesc importante evenimente 
culturale, implementarea unor proiecte complexe de restaurare a monumentelor istorice (de exemplu 
proiectul de restaurare a Turnurilor Olarilor, Dulgherilor și Archebuzierilor) sau derularea unor proiecte de 
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acordare de sprijin proprietarilor clădirilor amplasate în centrul istoric în proiecte de reabilitare a fondului 
locativ.  

Cu toate acestea, la nivelul municipiului Sibiu au fost identificate o serie de deficiențe în ceea ce privește 
modul în care este gestionat patrimoniul construit valoros. Una dintre cele mai importante probleme o 
reprezintă existența unui număr semnificativ de intervenții neadecvate asupra monumentelor istorice sau 
asupra clădirilor amplasate în centrul istoric, sau în cartierele istorice (de exemplu numeroase imobile din 
interiorul centrului istoric, ansamblul Mitropoliei Ortodoxe, cartierul Iosefin, ansamblul Str. Turnișor). Sunt 
înregistrate numeroase imobile aflate în stare de conservare precară, de colaps sau de precolaps, pentru 
care sunt necesare intervenții urgente de restaurare (de exemplu ansamblul orfelinatului Terezian). 
Administrația publică locală nu dispune de o bază de date care să ofere informații complete despre starea 
de conservare a monumentelor istorice din municipiul Sibiu. În același timp, existența unui număr mare de 
clădiri din zona istorică aflate în proprietate mixtă (inclusiv publică și privată) face dificilă derularea unor 
proiecte integrate de reabilitare sau restaurare.  

În municipiul Sibiu este necesară realizarea unor intervenții de reabilitare/restaurare a monumentelor 
istorice, de bună calitate, care să respecte principiile moderne ale restaurării și intervenției asupra clădirilor 
cu valoare culturală ridicată și care să aibă în vedere protecția mediului și diminuarea impactului 
schimbărilor climatice. În acest sens este necesară dezvoltarea unor mecanisme de sprijin pentru 
proprietari care să includă derularea de programe de formare de specialiști (arhitecți, ingineri etc) și 
meșteri locali specializați în restaurarea fondului construit al municipiului Sibiu dar și dezvoltarea unor 
programe de acordare de sprijin tehnic și administrativ proprietarilor clădirilor protejate, în vederea 
realizării lucrărilor de restaurare/ reabilitare, având ca model proiectele derulate în perioada 2004-2011. 

MOBILITATE URBANĂ | Sibiul beneficiază de conexiuni bune pe cale rutieră cu vestul României și Europei 
iar conexiunea cu București, via Pitești (A1) este în curs de realizare. Accesibilitatea pe cale feroviară este 
mai precară, fiind relevantă mai mult la nivel regional decât național deoarece Sibiul este amplasat pe o 
magistrală neelectrificată mai puțin utilizată. Aeroportul Internațional Sibiu, cu zboruri către peste 18 
destinații din Europa reprezintă în continuare o importantă poartă de intrare în regiune, mai ales pentru 
turiști. 

Sistemul actual de transport public nu reușește să deservească într-un mod eficient zonele de expansiune 
și să susțină navetismul de zona urbană funcțională către Sibiu. Deși Sibiu beneficiază de o rețea de căi 
ferate cu legături bune în periurban care deservesc un bazin de populație de peste 86000 de persoane, 
actualele linii de tren nu circulă cu o frecvență și un orar potrivit cu cel de muncă al navetiștilor. De 
asemenea, viteza medie a trenurilor care circulă pe aceste trasee este foarte scăzută, între 29 și 42 km/h. 
Transportul public județean pe cale rutieră nu reprezintă încă o alternativă reală pentru naveta cu 
autoturismul personal, nu este bine ancorat în sistemul de transport public urban, accesul la informații este 
precar iar flota utilizată este adesea învechită. În lipsa unui sistem de transport public metropolitan, 
accesibilitatea noilor dezvoltări aflate în zona periurbană a Sibiului (ex. Cisnădie, Șelimbăr, Șura Mare etc.)  
este una precară iar noii rezidenți sunt nevoiți să recurgă la achiziția unui sau chiar mai multor autoturisme 
personale pentru a putea efectua deplasările cotidiene. Disfuncționalitățile sistemului de transport la 
nivelul zonei urbane funcționale fac ca presiunea pe rețeaua rutieră a Sibiului să fie foarte mare, aspect 
care generează congestie în lungul principalelor penetrante dar și pe inele. Congestia este accentuată și de 
modul de expansiune a zonei periurbane. Noile dezvoltări sunt localizate fix în continuarea cartierelor cu 
cea mai mare densitate din Sibiu, nu dețin încă dotări aferente locuirii (creșe, grădinițe, parcuri etc.) 
punând astfel presiune pe arterele deja congestionate care asigură legătura cu zona centrală. Probleme 
similare se regăsesc și pe circulațiile inelare. Deși calitatea infrastructurii rutiere este una preponderent 
bună, presiunea pe aceasta este prea mare (fluxuri de turiști sosiți cu autoturismul, părtiniți care își duc 
copii la școală, navetiști sau utilizatori ai serviciilor), mai ales în relație cu zona centrală.  
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Majoritatea teritoriului municipal este bine acoperit de rețeaua de transport public locală. Sibiul este 
printre puținele exemple din România care deține linii de transport public orientate către marile zone 
industriale. Investițiile recente în modernizarea flotei (în 2023 vechimea medie flotei va fi de sub 3 ani) și 
amenajare de stații de transport public „smart” contribuie considerabil la o creșterea confortului acestui 
serviciu și la un acces facil la informații, chiar în timp real. Cu toate acestea, principala problemă de 
competitivitate și atractivitate rămâne timpul necesar unei deplasări. Pe majoritatea legăturilor (origine – 
destinație) timpul de călătorie via transport public este de 1,4 – 1,6 ori mai lung decât cel parcurs cu 
automobilul personal.  

Sistemul de parcare este la un nivel de digitalizare destul de ridicat, există un portal cu informații 
importante despre parcare și o bază de data GIS, o aplicație cu localizarea parcărilor, ghidare și opțiuni 
multiple de plată a parcării. Cu toate acestea sistemul de parcări de transfer (park&walk și park&ride) nu 
este încă definitivat iar politica tarifară încurajează în continuare deplasările cu autoturismul personal către 
centrul istoric. Un indice de motorizare de peste 500 de autoturisme / 1000 locuitori face ca presiunea pe 
spațiile publice / verzi dar și trotuare să fie mare, mai ales în cartierele de locuințe colective unde spațiile 
comunitare au fost treptat reduse pentru a face loc parcărilor rezidențiale. Pentru a elibera spațiul public 
asigurând totuși necesarul de parcări rezidențiale, în 2022 a fost inaugurat primul parking rezidențial 
multietajat în cartierul Hipodrom I. Creșterea indicelui de motorizare are efecte negative și asupra zonelor 
rezidențiale cu locuințe individuale unde frecvent trotuarele sunt blocate de autoturismele rezidenților sau 
vizitatorilor. 

În ciuda faptului că Sibiul beneficiază de o rețea de culoare și piste de biciclete destul de extinsă, peste 
40km, care acoperă principalele zone de interes, calitatea acestora, mai ales din perspectiva siguranței este 
foarte precară. Este vorba preponderent de marcaje cu linie punctată și lățime de sub 1m, adesea 
amplasate exact lângă autoturisme parcate (fără zonă de protecție) care nu pot fi clasificate tehnica ca 
piste pentru biciclete. Investițiile recente completează rețeaua și asigură o calitate mai bună dar nu reușesc 
să ajungă încă la un nivel de serviciu de peste 75/100. Nu există încă o rețea secundară de piste / trasee 
pentru biciclete pe străzi secundare. În ceea ce privește dotările și serviciile complementare: există un 
sistem de bike-sharing cu 44 de stații și 540 de biciclete și există aproximativ 110 de rastele însă o parte 
din ele trebuie înlocuite pentru a fi mai sigure. Există o comunitate activă care susține mersul cu bicicleta, 
aspect vizibil și la nivelul evenimentelor dedicate acestui tip de transport (ex. Școala Velo la Săptămână 
Europeană a Mobilității) însă necesarul de infrastructură adecvată rămâne principalul impediment în 
creșterea cotei modale pentru mersul cu bicicleta (sub 2% în 2021). 

Municipiul Sibiu beneficiază de una din cele mai dezvoltate centre pietonale din România și nu numai. În 
ultimii ani au fost recuperate spații importante în favoarea pietonilor (Piața Mică, Piața Huet etc.). Există 
încă potențial de a extinde această zonă însă este nevoie de finalizarea rețelei de parcări de transfer 
(park&walk) mai ales în Orașul de Jos. De asemenea, trotuarele și zonele din cartierele de locuințe colective 
sunt subdimensionate iar nivelul de accesibilizare în tot orașul este în continuare destul de redus. Pentru 
a face loc cât mai multor parcări rezidențiale a fost compromisă vocația de spațiu public a zonelor din jurul 
locuințelor colective. 

UTILITĂȚI PUBLICE | Situația infrastructurii tehnico-edilitare în municipiul Sibiu este una bună, însă există 
încă străzi în municipiu cu probleme de acoperire. Este cazul străzilor din cartierul Veteranii de Război, în 
nord-estul municipiului, unde lipsesc rețelele de alimentare cu apă și canalizare, dar și a unor zone cu 
infrastructură subdimensionată. În plus, rețeaua de canalizare pluvială din municipiu este insuficientă, 
apele pluviale nefiind recuperate pentru a fi reutilizate. Prin urmare, este necesară extinderea și 
modernizarea rețelelor tehnico-edilitare din municipiu, inclusiv continuarea investițiilor realizate pentru 
modernizarea sistemului de iluminat public. 

În ceea ce privește performanța energetică a municipiului, consumul energetic ridicat al clădirilor publice 
indică nevoia de implementare a unor proiecte de eficientizare energetică, inclusiv adoptarea unor soluții 
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sustenabile locale precum amplasarea de panouri fotovoltaice sau realizarea de mici instalații pentru 
obținerea biogazului. 

Gestiunea deșeurilor din municipiul Sibiu se desfășoară în condiții bune, fiind implementate sisteme de 
colectare selectivă. Capacitatea limitată a depozitului de deșeuri din comuna Cristian poate reprezenta însă 
o problemă pentru municipiu, în special în contextul în care majoritatea deșeurilor sunt de tip rezidual, 
fiind eliminate doar prin depozitare.  

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE | Municipiul Sibiu beneficiază de o amplasare într-o zonă depresionară, 
cu perspective favorabile asupra masivelor muntoase situate către sud și cu acces la resurse importante de 
apă de suprafață: axa Cibinului, cu afluenții săi și oglinzi de apă ce pot fi utilizate pentru activități de 
agrement (lacurile antropice de pe Trinkbach, lacul lui Binder). În vecinătatea Sibiului există numeroase arii 
naturale protejate de interes comunitar și național. În sud-vestul municipiului, Parcul Natural Dumbrava 
Sibiului reprezintă o zonă naturală foarte valoroasă, insuficient protejată însă, în prezent, în lipsa unui plan 
de management aprobat. Este necesară valorificarea atentă a acestor elemente de cadru natural, 
conservând peisajele și habitatele valoroase. 

Calitatea factorilor de mediu în municipiul Sibiu este, în general, una bună. Nu există probleme 
semnificative de poluare a aerului (concentrații anuale ale poluanților mult sub valorile limită) sau a solului 
(lipsa siturilor contaminate și potențial contaminate), însă râul Cibin înregistrează o stare ecologică 
moderată, inclusiv din cauza surselor de degradare din amonte. Peste 30.000 de locuitori sunt afectați de 
nivelul de zgomot ridicat de pe străzile principale, fiind necesară implementarea măsurilor din planurile de 
acțiuni existente. 

Există riscul ca reziliența climatică a municipiului Sibiu să fie una scăzută în lipsa unor măsuri de intervenție. 
Tendința de creștere a temperaturilor medii anuale în municipiu, deficitul de spații verzi publice și planurile 
pentru extinderea zonelor construite pot duce la accentuarea efectelor insulei de căldură. De asemenea, 
emisiile de gaze cu efect de seră rămân ridicate din cauza consumului energetic ridicat al sectorului 
rezidențial și al clădirilor publice (în special unități de învățământ). Sunt necesare investiții pentru creșterea 
suprafețelor de spații verzi și a suprafețelor împădurite, precum și pentru eficientizarea energetică a 
fondului construit. Vulnerabilitatea municipiului la riscuri naturale (risc mare spre foarte mare la alunecări 
de teren în zona dealului Gușteriței, zone vulnerabile la inundații de-a lungul Cibinului și a afluenților 
acestuia) indică nevoia realizării de stabilizări ale versanților și de lucrări hidrotehnice. 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ | Primăria Municipiului Sibiu este o autoritate publică locală cu venituri 
ridicate, semnificativ peste media națională a municipiilor reședință de județ sau orașe de dimensiuni 
similare. Municipiul are venituri echilibrate între fluxurile financiare de la nivel central și taxele și impozitele 
colectate la nivel local. Are însă și cheltuieli operaționale ridicate care, cuplate cu un scenariu în care 
veniturile de la nivel central se reduc sau municipalitatea nu poate menține veniturile locale la același nivel 
din cauza efectelor pandemiei de COVID-19, au nevoie de ajustare pentru ca municipalitatea să poată 
finanța cheltuieli semnificative de capital fără să folosească excesiv rezervele financiare. Primăria 
Municipiului Sibiu trebuie să-și asume o strategie de îmbunătățire a marjei de operare322  pentru a-și 
menține o sustenabilitate financiară ridicată. Obiectivul cheie trebuie să se concentreze pe maximizarea 
performanței veniturilor generate la nivel local (în special prin creșterea bazei de taxare) și ajustarea 
cheltuielilor operaționale pentru a echilibra balanța financiară anuală și a beneficia de resurse adiționale 
pentru investiții de capital.  

Programul de investiții publice al Primăriei Municipiului Sibiu trebuie să prioritizeze proiectele cu finanțare 
europeană nerambursabilă și să utilizeze resursele proprii ale municipalității acolo unde finanțarea 
europeană nu este suficientă sau programele operaționale nu acoperă nevoile de dezvoltare ale 

 

322 Diferența dintre venituri curente si cheltuielile operaționale 
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municipalității. Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și Planul Național de Redresare și Reziliență includ 
obiective strategice diferite față de programeleanterioare și necesită noi abordări la nivel local. Capacitatea 
Primăriei Municipiului Sibiu de a atrage fonduri europene nerambursabile trebuie îmbunătățită, iar 
primăria trebuie să prioritizeze și să pregătească din timp acele proiecte prioritare care să se plieze pe noile 
programe financiare europene. Cele două programe reprezintă o oportunitate importantă pentru 
generarea de noi resurse la nivel municipal și îmbunătățirea potențialului de investiții la nivel local, în 
special privind investițiile referitoare la tranziția verde, eficiență energetică, hub-uri de dezvoltare 
tehnologică sau procese de digitalizare și  competențe digitale.  

Într-un context în care atragerea forței de muncă în domeniul public este din ce în ce mai dificilă (migrarea 
personalului calificat și concurența cu un mediu privat mult mai dinamic și competitiv) face necesară 
pregătirea unei strategii de resurse umane și ajustarea politicii de formare și corelarea sa cu nevoile 
raportate de personalul instituției și nevoile de dezvoltare ale municipiului. Acest aspect este cu atât mai 
important cu cât Sibiul se află în plin proces de transformare digitală și are mare nevoie de personal calificat 
în domeniul IT&C. Se fac pași importanți în digitalizarea serviciilor publice însă mecanismele de consultare 
și implicare a cetățenilor sunt încă insuficient dezvoltate față de potențialul lor real. În acest sens, trebuie 
întărită relația între administrația publică locală și cetățeni astfel încât echipele primăriei să fie mult mai 
aproape de comunitate (chiar și fizic). Mai mult de atât, creșterea capacității administrative și planificarea 
nu sunt elemente care privesc doar municipiul Sibiu ci și localitățile periurbane. În acest sens, întărirea 
proceselor de cooperare între acestea și planificarea / dezvoltarea de proiecte metropolitane reprezintă 
un prim pas esențial în creșterea competitivității orașului și al zonei periurbane. 
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14. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE PENTRU 
PERIOADA 2021-2027 ȘI PE TERMEN LUNG 

14.1. OPȚIUNI STRATEGICE  

Analiza situației existente, sintetizată prin diagnostic și analiza SWOT, indică opțiunile privind abordarea 
strategică a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) Sibiu. Astfel, în funcție de abordarea cu 
prioritate a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor, sau a mixului dintre acestea, 
au fost identificate 4 opțiuni strategice principale:  

1. Abordarea conservatoare vizează rezolvarea unor probleme de bază (de ex. modernizarea și 
extinderea infrastructurii de transport și utilități) și rezolvarea unor probleme imediate; este 
potrivită în cazul teritoriilor mai puțin dezvoltate, care au încă de rezolvat o varietate de probleme 
de bază; 

2. Abordarea defensivă vizează în principal combaterea amenințărilor din mediul extern; 

3. Abordarea agresivă vizează valorificarea unor competențe distinctive, concentrându-se 
preponderent pe punctele tari ale teritoriului. Se raportează mai puțin la mediul extern, ceea ce 
poate însemna că nu valorifică întotdeauna oportunitățile sau nu combate proactiv amenințările;  

4. Abordarea competitivă vizează valorificarea la maxim a competențelor distinctive și 
oportunităților, vizând poziționarea teritoriului în raport cu competiția; este o abordare adecvată 
teritoriilor care au atins un nivel de dezvoltare satisfăcător și urmăresc să se afirme în competiția 
regională/ națională/ internațională. 

Cele patru opțiuni strategice pot fi exemplificate în cazul municipiului Sibiu, după cum urmează: 
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FIGURA 235 MATRICEA „SPACE” CARE STĂ LA BAZA STRATEGIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

După amplul program de reabilitare și dezvoltare urbană aferent titulaturii de Capitală Culturală Europeană 
(2007), în ultimii 15 ani, municipiul Sibiu, asemenea altor municipii din România, a continuat să investească 
în rezolvarea problemelor de bază, pentru asigurarea unor condiții cât mai bune de trai pentru cetățenii 
săi, abordând preponderent proiecte specifice unei strategii conservatoare și defensive în ceea ce privește 
dezvoltarea urbană. Pe de altă parte, în ultimii ani se remarcă o tendință de dezvoltare a unor proiecte 
competitive (de ex. Centrul internațional de spectacole și conferințe) și de afirmare a administrației publice 
ca facilitator și partener în proiectele comunității. Toate acestea, corelat cu nivelul de dezvoltare al 
municipiului Sibiu și cu preocuparea pentru calitatea intervențiilor urbane și a serviciilor publice, indică 
faptul că în următorii ani abordarea strategică trebuie să se orienteze către valorificarea competențelor 
distinctive și a punctelor tari (după cum s-a exemplificat în matricea SPACE), respectiv pe competitivitatea 
și poziționarea Sibiului în context regional, național și european.  

Astfel, viziunea de dezvoltare, obiectivele și proiectele prezentate în continuare sunt conturate având în 
vedere competențele distinctive ale municipiului și teritoriului său periurban, vizând creșterea 
competitivității și afirmarea acestora ca un pol de interes la nivel regional și național, și valorificarea 
vocației de excelență în domeniile culturale și creative, al turismului, al sustenabilității și calității locuirii și 
a cadrului urban, dar și în ceea ce privește guvernanța și managementul urban performant. Totodată, 
trebuie menționat faptul că o viziune ambițioasă, ce vizează dezvoltarea competitivă, nu se poate referi 
numai la orizontul perioadei de programare 2021-2027 (2030, dacă se ia în considerare mecanismul N+3), 
ci se referă la transformările și dezvoltarea municipiului și zonei sale periurbane pe termen mediu și lung, 
inclusiv post-2030.  
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14.2. CONCEPTUL 
DE DEZVOLTARE 
SPAȚIALĂ 
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14.3. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE 

Viziunea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu construiește pe viziunea versiunii 
anterioare – SIDU Sibiu 2023, care descria Sibiul anului 2023 ca fiind un “lider regional ancorat în valorile 
europene ale secolului XXI”, respectiv un pol urban ce “își asumă rolul de lider în zona de sud a 
Transilvaniei”. Viziunea pentru anul 2035 duce mai departe această idee, identificând și mizând însă și pe 
acele domenii în care municipiul se afirmă deja sau se poate afirma la nivel național și european: 

 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC | Municipiul Sibiu este un oraș vibrant cosmopolit și incluziv, care își asumă 
diversitatea socială ca punct tare în dezvoltarea creativității și capacității pentru inovare a cetățenilor, 
precum și pentru ameliorarea aspectelor asociate îmbătrânirii demografice. Sibiul este un oraș care 
înțelege nevoile diferitelor comunități și se concentrează pe a oferi servicii publice adaptate la acestea. 
Tinerii sunt atrași de Sibiu datorită mediului de viață liniștit, sigur și posibilităților facile de a întemeia o 
familie. Îmbătrânirea activă și incluziunea sunt elemente de bază în relația cu persoanele vârstnice acestea 
fiind o parte importantă din comunitate, mai ales în ceea ce privește păstrarea și valorificarea patrimoniului 
cultural. 

PROFIL ECONOMIC | În anul 2035, municipiul Sibiu are o poziție consolidată de centru creativ și competitiv 
între liderii economici regionali, realizând tranziția către o economie a cunoașterii performantă și ancorată 
în tendințele de transformare la nivel european și internațional.  

Sibiul susține antreprenoriatul cultural și creativ, municipalitatea acționând ca facilitator și partener în 
atragerea și dezvoltarea afacerilor din aceste domenii, dar și pentru dezvoltarea infrastructurilor și 
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serviciilor suport dedicate. Corelat cu dezvoltarea socio-culturală, spațială și funcțională a municipiului, 
Orașul de Jos se prefigurează ca o zonă dedicată acestui domeniu, oferind tinerilor antreprenori noi 
orizonturi de dezvoltare prin vasta diversitate și interconectare cu celelalte ramuri ale economiei sibiene. 

Industria locală este dinamică, susținută de dezvoltarea zonelor industriale est și vest, iar capacitatea 
ridicată de inovare în domeniul automotive favorizează racordarea la lanțuri valorice internaționale prin 
intermediul investițiilor străine atrase în activități cu valoare adăugată ridicată (cercetare-dezvoltare).  

Nu în ultimul rând, dinamismul local este stimulat de un țesut social divers și de un capital uman dezvoltat 
și implicat în dezvoltarea locală, iar municipiul este atractiv din perspectiva oportunităților de carieră și 
dezvoltare a competențelor. 

SERVICII ȘI DOTĂRI PUBLICE 

Educație | Municipiul Sibiu este în 2035 o insulă de excelență în educația STEAM, ce utilizează noile 
tehnologii în procesul de predare a artelor și științelor, fiind totodată și unul din principalele centre urbane 
recunoscute în formarea specialiștilor din domeniile HORECA și restaurării patrimoniului. Tinerii au la 
dispoziție în proximitate o rețea școlară (o școală la cel mult 15 minute distanță de mers pe jos) modernă, 
bine dotată, digitalizată, și personal bine calificat, dedicat dezvoltării armonioase a acestora. Sistemul de 
educație local pune accent pe dezvoltarea creativității și aptitudinilor pentru viitor ale tinerilor, valorificând 
profilul multicultural și multilingvist al municipiului și al zonei. Totodată, se remarcă o suită bogată de 
evenimente și oportunități de învățare non formală și informală pentru toate vârstele. Nu în ultimul rând, 
învățământul dual performant asigură pregătirea tinerilor cu abilități practice distinctive pentru angajarea 
în domeniul industriei. 

Sănătate | În anul 2035, Sibiul este un oraș cu o populație sănătoasă și informată, iar speranța de viață 
depășește valorile înregistrate la nivelul anului 2020. Sistemul de sănătate asigură o accesibilitate ridicată 
la serviciile medicale, îndeplinind cu succes rolul de centru județean și regional al municipiului, și oferind 
servicii pentru toate categoriile de utilizatori și de vârstă, de la copii (prin Spitalul de Pediatrie reabilitat) la 
vârstnici, sprijinind îmbătrânirea activă. Promovarea unei vieți sănătoase începe încă din perioada de 
educație timpurie, astfel că Sibiul se dezvoltă ca un centru de sănătate care încurajează tinerii să dezvolte 
un stil de viață sănătos, bazat pe prevenție. Municipiul Sibiu asigură accesul tuturor locuitorilor la servicii 
de sănătate de calitate, servicii medicale la domiciliu pentru persoanele vulnerabile și educație în privința 
sănătății și a îmbătrânirii active. Mai mult, se află în desfășurare măsuri de atragere a medicilor prin 
stimularea antreprenoriatului în domeniul medical, astfel că este favorizată dezvoltarea de noi dotări de 
bază precum cabinetele stomatologice sau de specialitate. 

Asistență socială | Municipiul Sibiu dispune de un sistem de servicii sociale complex asigurat prin 
parteneriate între instituțiile statului și furnizori privați de servicii sociale și de infrastructura existentă. La 
nivelul municipiului și zonei periurbane există un potențial foarte ridicat de dezvoltare a sistemului de 
servicii sociale prin extinderea parteneriatelor existente in vederea creșterii capacității de furnizare a 
serviciilor sociale, pentru ca acestea să răspundă nevoilor existente și să poată să facă față provocărilor 
curente și viitoare.  Totodată, locuitorii din zonele urbane dezavantajate și/ sau marginalizate beneficiază 
de acces îmbunătățit la serviciile sociale existente, precum și de oportunități privind accesul la locuire, 
educație, ocupare, servicii de sănătate. În exercițiul financiar curent se pune accent pe creșterea capacității 
și eficientizarea sistemului de servicii sociale, transformând Sibiul într-un oraș incluziv în care toate 
categoriile de persoane beneficiază de șanse și oportunități egale pentru viață. Dezvoltarea sistemului de 
servicii sociale contribuie în mod direct la creșterea calității vieții și la dezvoltarea capitalului uman, iar 
capitalul uman reprezintă unul dintre cei mai importanți factori în poziționarea competitivă a unui oraș pe 
plan regional și național. 

Cultură, turism și petrecerea timpului liber | În anul 2035, municipiul Sibiu este unul dintre cele mai 
atractive și primitoare orașe din România, o destinație memorabilă și autentică, în care caracterul multi-
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cultural, istoria bogată și comunitatea multi-etnică și multi-confesională sunt elemente definitorii, cu 
respect asupra tradițiilor și trecutului și atenție către inovare și viitor. Deși identitatea Sibiului este asociată 
în primul rând cu domeniul cultural (cuprinzând nișe precum gastronomia, turismul de evenimente, 
turismul cultural-istoric etc.), acesta își concentrează eforturile și către o serie de domenii transversale, 
reprezentând un lider în turismul responsabil și sustenabil, (fapt recunoscut prin premii în domeniul 
Destinațiilor Sustenabile323 și Destinațiilor pentru Turism Cultural Sustenabil324), și reprezintă un model de 
dezvoltare inteligentă (aspect reflectat și în titulatura de Capitală a Turismului Inteligent325). 

Din punct de vedere turistic, municipiul Sibiu este punctul de plecare către o ofertă bogată de atracții la 
nivel județean, dar și la nivel regional, turiștii petrecând mai multe zile aici pentru a putea parcurge cât mai 
multe dintre obiectivele zonei. La nivelul orașului principalele zone de petrecere a timpului liber se întind 
în prezent dincolo de perimetrul centrului istoric, la nivelul zonei de sud a municipiului, în arealul ce leagă 
zona centrului istoric, zona Centrului de Conferințe și Spectacole și zona parcurilor, în Dumbrava Sibiului, 
în lunca Cibinului (în zona La Cascade, unde se regăsesc centre de agrement, inclusiv un Aquapark), dar și 
în zona de nord, în centrele de agrement din cartierul Gușterița. Numărul crescut de oportunități de 
petrecere a timpului liber contribuie la o calitate crescută a vieții și o atractivitate ridicată pentru locuitori 
și turiști. 

În ceea ce privește sectorul cultural, actorii locali și parteneriatele între aceștia sunt sprijinite pentru a 
dezvolta și a promova o ofertă culturală complexă cu activități culturale, turistice și de petrecere a timpului 
liber atractive, inclusiv prin sprijinirea educației în domeniul turismului, patrimoniului, culturii și artelor, 
oferind permanent noi specialiști în sectoarele tradiționale, dar și în domenii emergente (spre exemplu, 
new media). În același timp, comunitatea locală și vizitatorii orașului au acces la o ofertă diversificată de 
activități atât în spațiul public, fapt pentru ca Sibiul a fost întotdeauna recunoscut, dar și în cadrul dotărilor 
majore din oraș, precum Complexul Național Muzeal Astra, Teatrul Național „Radu Stanca”, Muzeul 
Național Brukenthal sau Centrul de Conferințe și Spectacole din proximitatea centrului istoric, și nu numai. 
Calitatea și diversitatea acestei oferte conduce și către un consum cultural din ce în ce mai ridicat de la an 
la an. 

Patrimoniul cultural | În anul 2035 municipiul Sibiu este un reper la nivel național în ceea ce privește 
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, fiind municipiul cu cea mai amplă zonă istorică 
reabilitată/restaurată integral, dintre care se remarcă ansamblul de fortificații medievale și cartierul 
Iosefin, cel mai mare cartier istoric rezidențial reabilitat la nivel național.  

Clădirile și spațiile urbane din cadrul zonelor istorice, cu precădere din perimetrul centrului istoric, sunt 
reabilitate și, prin natura activităților pe care le găzduiesc, asigură un echilibru între locuirea la standarde 
ridicate în zona centrală și desfășurarea de activități culturale, turistice și educaționale. Ansamblul 
fortificațiilor medievale (turnuri și ziduri de apărare, bastioane) este restaurat în întregime, într-o manieră 
unitară, reprezentativă pentru imaginea urbană a municipiului, și valorificat turistic și cultural, 
reprezentând un reper pentru arhitectura militară medievală transilvăneană, alături de spațiile publice 
(parcuri, piețe urbane) adiacente acestora. Cartierului Iosefin reprezintă un exemplu de bune practici în 
ceea ce privește abordarea integrată a procesului de reabilitare a unui cartier istoric și dezvoltarea unui 
”living lab” care facilitează de colaborarea dintre administrația publică locală, specialiștii în domeniul 
protejării patrimoniului, comunitatea locală (utilizatorii spațiilor și clădirilor publice) și proprietarii de 
clădiri.  

 

323 https://greendestinations.org/events/2020-top-100-awards-itb-berlin/  
324  https://www.europanostra.org/destination-of-sustainable-cultural-tourism-awards-2022-apply-by-1-
june/  
325 https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/about_en  

https://greendestinations.org/events/2020-top-100-awards-itb-berlin/
https://www.europanostra.org/destination-of-sustainable-cultural-tourism-awards-2022-apply-by-1-june/
https://www.europanostra.org/destination-of-sustainable-cultural-tourism-awards-2022-apply-by-1-june/
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/about_en
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Activitățile de reabilitate a patrimoniului cultural și activitățile educaționale în domeniu fac din municipiul 
Sibiu un centru regional și național de excelentă pentru formarea și instruirea specialiștilor (arhitecți, 
ingineri, restauratori componente artistice) și meșterilor locali în domeniul restaurării patrimoniului 
construit, valorificând și dezvoltând astfel comunitatea de specialiști din zonă.   

În acest context patrimoniul cultural al municipiului Sibiu, protejat și valorificat în mod adecvat, reprezintă 
o componentă importantă a dezvoltării sustenabile a municipiului și, în același timp, o componentă a 
identității culturale a municipiului, recunoscută la nivel național și internațional. 

MOBILITATE URBANĂ |Municipiul Sibiu este un important nod în rețeaua europeană de transport dar și 
un model în ceea ce privește promovarea mobilității active. Sibiul asigură servicii și infrastructură de 
transport adecvată, eficientă și echitabilă astfel încât locuitorii și vizitatorii orașului să aibă opțiuni viabile 
pentru a renunța la deplasarea cu autoturismul personal. Astfel, peste 70% din deplasări se realizează pe 
jos, cu bicicleta sau cu transportul public.  

Sibiul se află în rândul celor mai prietenoase orașe cu bicicliștii din România, din orice punct al Sibiului o 
pistă pentru biciclete și o stație de bike-sharing pot fi accesate la mai puțin de 500m (250m în zonele dense) 
iar toate zonele de interes sunt echipate cu rastele sigure. Străzile locale sunt configurate având în vedere 
în primul rând vocația de spațiu public, astfel încât pietonii și bicicliștii să poată circula în siguranță având 
totodată acces facil la obiective de interes. 

Un model european în ceea ce privește dezvoltarea zonelor pietonale, Sibiul se mândrește cu un centru 
istoric preponderent pietonal sau cu prioritate pentru pietoni, deosebit de atractiv pentru turiști dar și 
funcțional pentru rezidenți. Coridoare de mobilitate durabilă conectează centrul istoric de zonele 
pericentrale (Piața Cibin, Parcul Sub Arini, Gara Sibiu etc.), iar majoritatea cartierelor beneficiază de mici 
zone pietonale dezvoltate în jurul centrelor comunitare. 

O politică de parcare echilibrată face ca cererea de transport cu autoturismul personal către zona centrală 
să fie redusă, asigurând totodată fonduri pentru susținerea mijloacelor alternative de transport. Necesarul 
de parcări este asigurat cu prioritate de o rețea de parcări de transfer (park&walk și park&ride) și de parcări 
multietajate rezidențiale în cartierele de locuințe colective. 

Sistemul de transport public metropolitan constituit din linii de tren și linii de autobuz asigură condiții 
optime pentru navetiștii din noile dezvoltări rezidențiale de la marginea Sibiului (frecvență de 15-30 min, 
confort, punctualitate și predictibilitate). Transportul public local este asigurat de o flotă modernă (sub 10 
ani vechime), cu emisii GES reduse și o viteză comercială de peste 25 km/h, datorită rețelei de benzi 
dedicate și prioritizării în intersecție.  

O bază complexă de date de trafic și mobilitate actualizate în timp real fundamentează planificarea 
sistemului de transport și permite luarea rapidă și eficientă de decizii privind optimizarea circulației. 
Locuitorii și vizitatorii își planifică călătoriile cu ajutorul portalului de mobilitate (MaaS Sibiu) unde au acces 
la ghidare în timp real, abonamente integrate la toate serviciile de mobilitate și bonificații atractive. 

UTILITĂȚI PUBLICE | Toate zonele de locuit din municipiul Sibiu beneficiază de rețele tehnico-edilitare 
modernizate, extinderea utilităților publice în municipiu fiind coordonată cu proiectele de expansiune 
urbană.  

Municipiul Sibiu este un model de aplicare a principiilor economiei circulare în România, beneficiind de o 
infrastructură inteligentă de colectare a deșeurilor ce determină rate mari de colectare selectivă și 
valorificare a diferitelor categorii de deșeuri. Astfel, majoritatea deșeurilor biodegradabile sunt valorificate 
în noua instalație de tratare a deșeurilor, iar cantitatea de deșeuri din construcții este mult redusă ca 
urmare a interesului crescut al comunității pentru recondiționarea materialelor de construcție tradiționale. 
Sibienii colectează selectiv și valorifică majoritatea deșeurilor colectate, ca urmare a implementării unor 
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proiecte precum instalația de tratare a deșeurilor biodegradabile sau extinderea infrastructurii inteligente 
de colectare în toate cartierele de locuințe colective. 

Nu în ultimul rând, Sibiul a crescut ponderea energiei regenerabile utilizate, printr-un mix de soluții în acest 
sens, de la utilizarea panourilor fotovoltaice (inclusiv prin integrarea acestora în proiectele de eficientizare 
energetică a clădirilor), la utilizarea biomasei.   

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE | În anul 2035, municipiul Sibiu beneficiază de o rețea albastră-verde 
consolidată, extinsă și valorificată, ce determină o reziliență climatică crescută. Suprafața de spațiu verde 
este de peste 20 mp / locuitor, fiind concentrată pe axele albastre-verzi ale Cibinului, văii Săpunului și 
Rossbach-ului, dar și de-a lungul arterelor verzi ce pornesc din zona parcului Sub Arini către exteriorul 
municipiului: B-dul Mihai Viteazu, Calea Cisnădiei, Calea Dumbrăvii. Astfel, toți locuitorii se află la o distanță 
de cel mult 15 minute de mers pe jos față de un parc, oferta de spații de recreere fiind una diversă: păduri 
urbane, baze de agrement și sport sau plaje urbane. La efectele reduse ale insulei de căldură urbană 
contribuie și terasele verzi ale blocurilor de locuințe reabilitate.  

Emisiile de gaze cu efect de seră în municipiu sunt mult reduse datorită consumului mai mic de energie. 
Clădirile publice ale municipiului sunt într-o fază avansată de tranziție către a fi clădiri inteligente, peste 
jumătate dintre acestea fiind eficientizate energetic. Pentru clădirile istorice, sunt testate noi soluții 
tehnologice care permit atât conservarea elementelor valoroase, cât și consolidarea și eficientizarea 
energetică a acestora.  

Totodată, municipiul pilotează prin intervenții de tip living lab soluții inteligente pentru monitorizarea și 
reducerea consumului de energie și soluții bazate pe natură (nature-based), iar intervențiile de succes sunt 
apoi replicate în Sibiu și zona metropolitană.  

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ | Primăria Municipiului Sibiu este liderul și promotorul guvernării deschise 
în România și continuă să fie una dintre cele mai performante administrații publice locale din Regiunea 
Centru și  de la nivel național. Dezvoltarea urbană sustenabilă și menținerea unui grad ridicat de satisfacție 
al locuitorilor municipiului se fundamentează pe serviciile publice performante și o colaborare extinsă între 
administrația locală, mediul de afaceri, sectorul academic și sectorul non guvernamental. Municipiul Sibiu 
a beneficiat de transformările digitale în plină desfășurare, a îmbunătățit și extins serviciile electronice 
oferite și a crescut interacțiunile digitale dintre administrația locală și cetățeni. Sibiu este un oraș inteligent, 
ce utilizează o gamă amplă de instrumente de colectare și interpretare a datelor urbane, ce constituie baza 
pentru o guvernare locală responsabilă, deschisă și îndreptată către cetățeni. 

Dezvoltarea sustenabilă a municipiului a susținut un mediu optim pentru îmbunătățirea coeziunii sociale, 
promovarea industriilor culturale și creative și obiectivelor sociale și de mediu asumate la nivel european. 
Abordarea participativă adoptată de administrația publică locală și participarea cetățenilor și actorilor 
locali în toate procesele de decizie de la nivel local au oferit noi perspective și soluții pentru o dezvoltare 
continuă și menținerea municipiului ca lider al administrațiilor publice locale. 

Nu în ultimul rând, operaționalizarea Zonei Metropolitane Sibiu a contribuit la dezvoltarea sustenabilă, 
bazată pe parteneriat, a teritoriului, asigurând beneficii pentru comunitatea locală, prin integrarea 
legăturilor reciproc avantajoase (infrastructura dezvoltată și servicii publice de calitate la nivel 
metropolitan), servicii publice performante și capacitate extinsă la nivelul tuturor unităților administrativ 
teritoriale de a îmbunătăți continuu calitatea serviciilor publice oferite, precum și atragerea de investiții. 
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La baza dezvoltării municipiului Sibiu și a teritoriului său periurban (zona metropolitană) pe termen mediu 
și lung stau reconectarea teritoriului la nivel spațial, funcțional, social și economic și valorificarea 
elementelor de potențial și a competențelor distinctive ale acestuia. În acest context, investițiile din 
perioada 2021 – 2027 vor avea în vedere potențarea elementelor competitive ale municipiului, și, în 
domeniile relevante, ale teritoriului periurban/ zonei metropolitane. Așadar, Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană (SIDU) Sibiu propune 6 obiective strategice, o serie de obiective specifice, direcții de 
acțiune și un portofoliu de proiecte care să asigure dezvoltarea urbană integrată a teritoriului, ce includ: 
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15. OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE, 
DIRECȚII DE ACȚIUNE 

OBIECTIVUL STRATEGIC O1 – MUNICIPIUL SIBIU – CENTRU REGIONAL CREATIV ȘI INOVATOR CE SPRIJINĂ 
COOPERAREA INTERSECTORIALĂ ȘI DEZVOLTAREA UNUI ECOSISTEM ECONOMIC BAZAT PE COMPETENȚE 
ȘI DOMENII DE VIITOR  

Creșterea economică locală se datorează dezvoltării municipiului Sibiu ca pol competitiv în domenii 
culturale și creative, ce valorifică resursele locale (patrimoniul și cultura) și le îmbină cu sectoarele 
economice ale viitorului. Susținerea antreprenoriatului cultural și creativ se bazează pe țesutul social divers 
și pe capacitatea ridicată de formare și pregătire în instituțiile de învățământ locale, în parteneriat cu 
companiile active în domenii cu valoare adăugată ridicată și ancorate în sisteme de afaceri ce depășesc 
limitele teritoriale ale municipiului. Sectorul serviciilor, aflat în dezvoltare în ultimii ani, creează premisele 
tranziției către economia cunoașterii, generând oportunități pentru populația tânără, cu potențialul cel mai 
ridicat de a urma cariera antreprenorială. Această specializare în servicii intensive în cunoaștere (ex. IT&C, 
industrii culturale și creative) favorizează crearea unui ecosistem funcțional, în care investițiile străine 
reprezintă o sursă de know-how dar și de cerere pentru produse și servicii locale, la care IMM-urile 
participă cu servicii și produse specializate. Consolidarea relațiilor de colaborare dintre actorii locali 
favorizează difuzia inovării și creșterea complexității serviciilor și produselor locale. Astfel, maturizarea 
unui ecosistem antreprenorial și inovator în jurul marilor investitori generează oportunități noi de afaceri 
pentru IMM-uri și start-up-uri, acestea transformându-se în elemente esențiale ale lanțurilor de valoare 
din industriile cu potențial competitiv. Nu în ultimul rând, adoptarea unui model de creștere economică 
bazat pe competențe facilitează tranziția și modernizarea industrială, creând totodată premisele unei mai 
bune integrări cu piețele sectoriale naționale și internaționale. 

Obiectivul specific O1.1 - Ecosistem local favorabil dezvoltării IMM-urilor, orientat către piețe 
internaționale 

Continuarea atragerii de investiții străine în domeniile deja dezvoltate pe plan local (automotive) reprezintă 
un factor de dezvoltare și de potențial pentru municipiu, din perspectiva efectelor de multiplicare generate 
de specializarea în domeniu. Totodată, dezvoltarea infrastructurii rutiere și a accesibilității poate fi 
valorificată economic prin susținerea sectorului logisticii, domeniu cu potențial de digitalizare major, cu 
efecte asupra atractivității pentru tineri (locuri de muncă bine plătite). În același timp, companiile mari 
prosperă alături de un ecosistem de IMM-uri capabile să furnizeze produse și servicii în lanțul de valoare al 
industriei, oferind în schimb know-how specializat. În timp, această cooperare generează know-how local, 
atrăgând activități cu valoare adăugată mai mare pentru economia locală, cu efecte asupra cererii de 
specialiști și forță de muncă bine calificată. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D1.1.1 Destinație atractivă pentru investiții 

• D1.1.2 Sprijinirea activă a companiilor în toate etapele de dezvoltare 

 

Obiectivul specific O1.2 - Hub antreprenorial regional ce sprijină domeniile culturale și creative 

Acest obiectiv vizează sprijinirea industriilor culturale și creative ca motor al dezvoltării locale, urmărind 
antrenarea întregului lanț valoric al domeniului, ca element transversal de dezvoltare. Astfel, în sinergie cu 
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OS1.1., antreprenoriatul creativ și valorificarea elementelor de identitate ale municipiului – patrimoniu, 
cultură, dar și existența unei infrastructuri educaționale adecvate (universitatea) devin un element central 
al dezvoltării locale prin măsuri dedicate, atât de infrastructură, cât și soft. Intervențiile la nivelul întregului 
lanț de valoare permit generarea de complementarități și un impact asupra dezvoltării mai ridicat. 
Existența DIH-ului reprezintă o oportunitate importantă pentru sprijinirea cooperării intersectoriale, cu 
efect direct asupra sectoarelor culturale și creative, inclusiv IT&C. Astfel, stimularea cooperării 
intersectoriale implică și domenii conexe, precum turismul sau HoReCa, cu care sectoarele IT și ICC pot 
dezvolta complementarități și sinergii, în beneficiul companiilor locale și al cetățenilor deopotrivă. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D1.2.1 Sprijinirea antreprenoriatului ca alternativă de carieră 

• D1.2.2 Întărirea colaborării intersectoriale și multi-nivel pentru valorificarea economică a 
resurselor locale 

 

Obiectivul specific O1.3 - Centru regional de competențe bazat pe cercetare aplicată și inovare prin 
transfer de tehnologie și cunoștințe  

Cele două direcții principale de dezvoltare economică a municipiului – dezvoltarea industriilor culturale și 
creative & IT, respectiv sectoarele industriale cu potențial de atragere de investiții străine, sunt susținute 
printr-o forță de muncă bine calificată, adaptată la nevoile și tendințele globale de transformare 
(industrială, digitală), printr-o activitate de CDI relevantă pentru mediul de afaceri și valorificată adecvat, 
în beneficiul întregului ecosistem local de IMM-uri și companii mari. Astfel, acest obiectiv vizează 
consolidarea poziției de centru de competență al municipiului Sibiu la nivel regional și național în domeniile 
cu potențial de dezvoltare (ICC, IT&C, industrie), ca principal furnizor de know-how și forță de muncă bine 
pregătită. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D1.3.1 Sprijinirea colaborării și dezvoltării ecosistemului de inovare 

• D1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor dedicate sectorului CDI și transferului de cunoștințe 
și tehnologie 

 
OBIECTIVUL STRATEGIC O2 – MUNICIPIUL SIBIU ATRACTIV, CARE DISPUNE DE SERVICII ȘI DOTĂRI 
PUBLICE PERFORMANTE ȘI CU O CALITATE SPORITĂ A VIEȚII 

Sibiul, la fel ca majoritatea centrelor urbane trebuie să accentueze procesele de regenerare urbană urmând 
conceptul „orașul de 15 minute”, în fapt un proces de bază în proiectarea urbană conceput deja cu zeci de 
ani în urmă. Mai precis, este nevoie de întărirea rolului cartierelor prin dezvoltarea centralităților 
secundare (mici centre comunitare, grupări de unități de învățământ, spații publice etc.). Această 
reîntoarcere a orașului către cartiere trebuie extinsă și la nivelul zonei periurbane unde noile dezvoltări 
(mai ales Șelimbăr / Cisnădie) au o nevoie acută de dotări aferente locuirii. Atractivitatea orașului este 
dependentă de calitatea locuirii. De aceea, pentru a reține și posibil atrage populație Sibiul trebuie să 
faciliteze cetățenilor accesul la dotări de proximitate, zone de agrement și servicii publice de calitate, de la 
învățământ până servicii de sănătate. Aceste investiții trebuie completate de întărirea spiritului comunitar 
și desigur promovarea unui stil de viață activ și sănătos. 

Obiectivul specific O2.1 - Procesul de formare a noilor generații se realizează într-un mediu 
educațional modern, propice dezvoltării armonioase a tinerilor 
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În cadrul acestui obiectiv se are în vedere asigurarea premiselor pentru un sistem educațional optim 
formării tinerilor într-o manieră echilibrată, atât din punct de vedere al infrastructurii și resurselor 
materiale moderne, cât și al resurselor umane specializate în susținerea unui act educațional de înaltă 
calitate. În plus, dezvoltarea noilor generații se va realiza prin tranziția unor conținuturi didactice în mediul 
digital, creșterea ofertei de oportunități alternative de învățare și asigurarea orientării în carieră în funcție 
de preferințele tinerilor și competențele necesare în cadrul pieței forței de muncă. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ preșcolar 

• D2.1.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ primar și gimnazial 

• D2.1.3 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ liceal și profesional 

• D2.1.4 Extinderea infrastructurii și serviciilor suport pentru sistemul de învățământ local și 
susținerea excelenței în educație 

• D2.1.5 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ universitar 

 

Obiectivul specific O2.2 - Acces facil la servicii sociale și alte oportunități de îmbunătățire a calității 
vieții pentru persoanele vulnerabile 

Obiectivul propune dezvoltarea sistemului de servicii sociale în așa fel încât să răspundă nevoilor tuturor 
cetățenilor și să facă față provocărilor existente, în special în ceea ce privește categoriile de beneficiari 
copii, copii cu dizabilități, victime ale violenței în familie, categorii în legătură cu care au fost identificate 
provocări în urma analizei. În acest sens, dezvoltarea și consolidarea sistemului de servicii sociale din 
municipiul Sibiu presupune diversificarea ofertei de servicii sociale disponibile, o mai bună adaptare a 
acestora la nevoile beneficiarilor precum și dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii sociale în vederea 
creșterii gradului de acces al tuturor locuitorilor (în special pentru categoriile menționate) la servicii sociale 
de calitate, adaptate nevoilor lor. Prin acestea, obiectivul contribuie la creșterea gradului de incluziune 
socială și participare la viața socială pentru persoanele vulnerabile. De asemenea, obiectivul propune 
crearea de facilități pentru ca locuitorii vulnerabili care trăiesc în zonele dezavantajate să aibă acces la 
servicii publice esențiale vieții și la condiții de viață echitabile. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D2.2.1 Asigurarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice  

• D2.2.2 Asigurarea de servicii sociale destinate copilului și/sau familiei  

• D2.2.3 Asigurarea de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități  

• D2.2.4 Asigurarea de servicii sociale pentru alte categorii sociale vulnerabile 

• D2.2.5 Crearea de noi servicii sociale adaptate locuitorilor din zonele dezavantajate și 
accesibilizarea serviciilor sociale existente 

 

Obiectivul specific O2.3 - Servicii medicale și infrastructură sanitară de calitate cu o bună deservire 
la nivel regional 

Toți cetățenii din municipiul Sibiu au acces la servicii medicale de înaltă calitate, de la asistență medicală 
primară la serviciile specializate. Infrastructura de sănătate pune la dispoziția cetățenilor unități medicale 
modernizate și dotate cu echipamente de specialitate. Serviciile de tratament și îngrijire sunt bazate pe 
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nevoile cetățenilor și sunt desfășurate în condiții potrivite. Cadrele medicale sunt performante și 
beneficiază de oportunități de aprofundare a cunoștințelor și dezvoltare în cadrul instituțiilor sanitare. De 
asemenea, digitalizarea serviciilor îmbunătățește calitatea și eficiența sănătății și a capacității de asistență 
medicale. 

În ceea ce privește populația aceasta beneficiază de campanii de alfabetizare în materie de sănătate. Acest 
fenomen reprezintă capacitatea unei persoane de a accesa, înțelege, evalua și acționa pe baza informațiilor 
legate de sănătate, pentru a lua decizii sănătoase în contextual vieții de zi cu zi. Astfel locuitorii pot acționa 
preventiv pentru a combate anumite boli ce le afectează sănătatea în prezent. Este importantă crearea 
unui spațiu propice pentru ca aceștia să aibă acces și interes față de astfel de activități. Așadar, realizarea 
de zone de recreere și spații publice ușor accesibile și bine dotate pentru activități sportive, promovarea 
sportului, promovarea unei diete sănătoase etc. Scăderea riscului de apariție a unor boli, precum și 
activitățile de îmbunătățire a stilului de viață conduc la o creștere a speranței de viață. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D2.3.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor de sănătate  

 

Obiectivul specific O2.4 - O calitate ridicată a locuirii în cartiere dezvoltate în jurul conceptului 
"orașul de 15 minute" 

Este important ca întreaga comunitate, indiferent de statutul social, vârstă, sex sau etnie, să aibă 
posibilitatea de a contribui la modelarea orașului sustenabil. În acest scop, prin acest obiectiv se urmărește 
încurajarea implicării locuitorilor în procesul de dezvoltare a orașului. De asemenea, conturarea unui oraș 
sustenabil reprezintă un angajament pe termen lung între actorii locali și comunitate. Existența unor zone 
la nivelul cartierelor de locuințe, destinate comunicării la nivel restrâns, permite facilitarea unor legături 
între locuitori și alți actori locali, astfel că spiritul comunitar poate fi consolidat pe termen mediu și lung, 
iar gradul de implicare în dezvoltarea urbană poate fi sporit. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D 2.4.1 Regenerarea urbană a cartierelor de locuințe colective (corelat cu D4.5.2 Optimizarea 
parcărilor rezidențiale și Dezvoltarea unei rețele de parcări de transfer) 

 

Obiectivul specific O2.5 - Infrastructură sportivă și de agrement dezvoltată și modernă, ce susține 
o ofertă diversă și atractivă de activități sportive și de petrecere a timpului liber 

Municipiul Sibiu beneficiază de o importantă tradiție sportivă, acesta fiind locul unor evenimente sportive 
importante de-a lungul istoriei: primul meci de handbal de pe teritoriul României, realizat în anul 1921 și 
primul arbitru din România, profesorul Wilhelm Binder sau primele jocuri oficiale între echipe feminine. De 
asemenea, municipiul și județul Sibiu sunt pe harta destinațiilor favorite de practicare a sporturilor fiind 
desemnată în anul 2021 Capitala Europeană a Drumeției, beneficiind în continuare de atenția publicului în 
acest sector.  

Mai mult, Sibiu oferă locuitorilor și turiștilor diverse posibilități de petrecere a timpului liber. Deși 
majoritatea obiectivelor din municipiu sunt concentrate chiar în centrul acestuia, pot fi descoperite locuri 
deosebite și la nivelul întregului județ, municipiul Sibiu putând avea astfel rolul de poartă de intrare către 
un patrimoniu natural prețios: Parcul Natural Dumbrava Sibiului, Rezervația Naturală Lacul Fără Fund, 
calcarele eocene de la Turnu Roșu, Rezervația naturală botanică Șuvara Sașilor etc. 

În anul 2020, trei mari obiective erau deja în lucru – Stadionul Municipal, complexul de agrement de la 
Lacul lui Binder și investiția finalizată de la Baia Populară ce vor oferi numeroase oportunități de agrement 
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pentru sibieni. Cu toate acestea, este nevoie în continuare de dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
sportive și de agrement existente pe teritoriul municipiului Sibiu (inclusiv utilizarea noilor tehnologii în 
echipamentele de petrecere a timpului liber), precum și crearea unor noi facilități de acest fel (de ex. în 
lunca Cibinului), pentru a încuraja sportul de masă și de performanță, precum și pentru a asigura o ofertă 
cât mai variată de oportunități de petrecere a timpului liber pentru comunitatea locală și pentru turiști. 

De asemenea, pentru infrastructura de petrecere a timpului liber, spațiile pietonale și arterele 
reprezentative din centrul Sibiului reprezintă elemente potențiale de activare pentru diversificarea ofertei 
turistice: Piața Mare, Piața Mică, Piața Huet, Piața Aurarilor sau Piața Armelor reprezintă spații publice care 
impresionează prin aspectul lor, fiind în același timp scena evenimentelor culturale și sportive ale orașului, 
locul de întâlnire al sibienilor, dar și al turiștilor. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D2.5.1 Diversificarea infrastructurii de sport și de agrement a municipiului Sibiu prin construcția și 
amenajarea de noi facilități sau reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii existente  

• D2.5.2 Susținerea și promovarea proiectelor sportive, de agrement și de tineret 

 
OBIECTIVUL STRATEGIC O3 – MUNICIPIUL SIBIU - DESTINAȚIE A CULTURII: LIDER NAȚIONAL ÎN SECTORUL 
CULTURAL ȘI TURISTIC, CE SUSȚINE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ZONEI DE SUD A TRANSILVANIEI 
PRINTR-O OFERTĂ VARIATĂ DE OPORTUNITĂȚI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ȘI DE VIZITARE, CARE 
POTENȚEAZĂ IDENTITATEA LOCALĂ 

Municipiul Sibiu este printre cele mai atractive destinații turistice și culturale din România (singurul oraș 
cotat de către Ghidul Verde Michelin drept o destinație turistică de 3*) și chiar din Europa (European Best 
Destination 2020). Cu toate acestea, municipiul se confruntă cu o serie de provocări ce țin de durata relativ 
scăzută de ședere a vizitatorilor (1,61 de zile – 2019 ) și de o sezonalitate accentuată (lunile iulie și august 
fiind cele care generează fluxuri importante de turiști), acesta fiind un obstacol în dezvoltare prin lipsa unei 
continuități în generarea de venituri din activitatea turistică. 

Pornind de la aceste aspecte, prezentul obiectiv are ca scop consolidarea identității municipiului drept o 
destinație atractivă, exploatând la maximum  potențialul cultural-turistic al orașului,  în cadrul căruia se pot 
descoperi oricând numeroase opțiuni de petrecere a timpului liber. Valorificarea sustenabilă a resurselor 
de patrimoniu cultural și nu numai are scopul de a spori notorietatea municipiului Sibiu și de a influența 
calitatea vieții comunității locale, precum și imaginea acestuia, astfel încât orașul să devină din ce în ce mai 
atractiv și pentru turiști sau (viitorii) locuitori. 

În acest sens, intervențiile din cadrul acestui obiectiv vizează o serie de paliere principale precum 
dezvoltarea infrastructurii și realizarea unor dotări majore care să asigure spațiile necesare organizării de 
evenimente de interes național și internațional (centru cultural multimedia), diversificarea ofertei de 
activități, facilitând legătura și către alte atracții inedite din zona periurbană și chiar din județ, pentru a 
putea reține vizitatorii o perioadă mai îndelungată de timp pe teritoriul său, îmbunătățirea mijloacelor de 
promovare (colaje 360, materiale de promovare VR, campanii tematice etc.), susținerea actorilor locali 
relevanți în sectoarele cultural-artistice și turistice, dar și dezvoltarea unui turism de business de înaltă 
calitate care să genereze fluxuri importante de vizitatori pe tot parcursul anului. 

Municipiul Sibiu beneficiază de un important fond construit cu valoare de patrimoniu care reprezintă o 
componentă importantă a identității culturale locale a municipiului, în calitatea sa de centru urban 
multicultural și principal nucleu al comunității săsești din Transilvania timp de șase secole.  

Amplele operațiuni de reabilitare a patrimoniului construit protejat, desfășurate în trecut au contribuit în 
mod semnificativ la îmbunătățirea imaginii urbane, creșterea atractivității culturale și turistice a 
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municipiului pentru vizitatori și la creșterea calității locuirii în zonele istorice pentru comunitatea locală. În 
următoarea perioadă municipiul trebuie să continue operațiunile de restaurare, reabilitare și valorificare a 
patrimoniului construit atât în centrul istoric (perimetrul fortificat aferent Orașului de Sus și Orașului de 
Jos) cât și în zonele istorice perimetrale (cartierele dezvoltate începând cu sfârșitul secolului XVIII și până 
la începutul secolului XX) și să continue să dezvolte mecanisme de sprijin pentru specialiști și proprietari 
pentru a asigura implementarea unor proiecte de bună calitate care conservă și valorifică componentele 
urbanistice, arhitecturale și culturale caracteristice municipiului Sibiu. În domeniul protecției patrimoniului 
cultural imobil, un rol important este deținut de procesul de sensibilizare și educare a populației cu privire 
a valorile de patrimoniu existente pe tot teritoriul municipiului, de întărire a sentimentului de mândrie 
locală și de implicare activă în operațiunile derulate de către administrația publică în municipiul Sibiu. 

Obiectivul specific O3.1 - Destinație turistică de notorietate națională și internațională, 
recunoscută pentru turismul cultural-artistic, gastronomic, în natură și de agrement, cu servicii de 
înaltă calitate pentru turiști, ce promovează exploatarea sustenabilă a potențialului turistic local și 
regional 

Municipiul Sibiu este unul dintre principalele branduri ale Transilvaniei, un spațiu care se bucură de o 
notorietate semnificativă la nivel național și internațional și care beneficiază de o atenție crescută din 
partea turiștilor. Întreaga ofertă turistică a destinației are un potențial deosebit de ridicat pentru atragerea 
turiștilor, în special datorită localizării și încadrării în specificul transilvănean, la nivelul căruia se remarcă 
patrimoniul valoros existent, fie că este material sau imaterial, natural sau antropic, urban sau chiar rural 
în împrejurimi. 

În acest sens, obiectivul are ca scop dezvoltarea și consolidarea municipiului Sibiu ca o destinație turistică 
de notorietate  la nivel național, regional și internațional. Singurul oraș cu 3* Michelin din țară și una dintre 
cele mai importante destinații culturale pe plan național, Sibiul are capacitatea de a dezvolta o ofertă 
turistică integrată, în care turistul va avea parte de o serie de experiențe inedite prin care va crea o 
„conexiune emoțională” cu acest loc.   

Astfel, se propune dezvoltarea și consolidarea identității turistice a municipiului Sibiu prin promovarea 
produselor turistice existente și dezvoltarea potențialului de a practica diferite tipuri de turism (turismul 
de tip city-break, turismul gastronomic, turismul în natură, turismul cultural-artistic sau turismul de 
evenimente), fiind în același timp pus accentul și pe experiența vizitatorilor în cadrul destinației. În acest 
sens este importantă activitatea permanentă dar și anumite proiecte specifice, a principalelor instituții de 
cultură ce aduc un impact major asupra potențialului turistic, precum Muzeul Brukenthal sau  Muzeul 
ASTRA și menținerea unui nivel calitativ ridicat al ofertei și serviciilor cultural-turistice care se desfășoară 
în oraș și în zona urbană funcțională. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D3.1.1 Promovarea municipiului Sibiu ca destinație turistică de excelență 

• D3.1.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice     

• D3.1.3 Sprijinirea dezvoltării de noi produse și servicii turistice     

 

Obiectivul specific O3.2 - Infrastructură și conținut cultural moderne și diversificate, ce susține și 
promovează o viață cultural-artistică activă și variată și potențează specificul local 

Municipiul Sibiu reprezintă un reper la nivel regional și național în ceea ce privește atât oferta de 
infrastructură culturală, cât și consumul cultural. Este de asemenea recunoscut drept unul dintre cele mai 
vibrante orașe din țară, conectat constant la ultimele tendințe din mediul cultural. Majoritatea dotărilor 
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culturale se concentrează în zona centrală a orașului și contingent în unele cartiere ale Orașului de Jos, 
lucru ce oferă atât cetățenilor, cât și turiștilor, existența unei oferte culturale cât mai accesibile.  

Cu toate acestea, zona limitrofă a municipiului prezintă o dotare slabă (fără infrastructură culturală), sau 
puțin diversificată (cinematografele de cartier, centre culturale de spectacole și conferințe etc.), lucru ce 
reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale municipiului în acest domeniu. Acest obiectiv vine în 
completarea celui de a susține oferta culturală și propune continuarea intervențiilor din domeniul 
dezvoltării și promovării activităților culturale, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale în 
cartierele rezidențiale (centre culturale, spații de zi dedicate tinerilor sau vârstnicilor) și dezvoltarea unor 
noi obiective și proiecte cultural-turistice care să promoveze cultura și specificitatea locului: orientarea 
evenimentelor care se desfășoară în oraș dinspre Centrul Istoric și înspre alte cartiere ale municipiului Sibiu, 
realizarea unor serii de povești urbane reale sau augmentate care pot crea un fundal atractiv pentru o serie 
de evenimente culturale, tradiționale, meșteșugărești etc. sau încurajarea dezvoltării / reînvierii unor 
tradiții și activități tradiționale, precum ia tradițională sibiană, olăritul și picturile pe sticlă – evenimente și 
activități educaționale de arte și meserii care au ca scop atragerea unui public cât mai divers.   

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D3.2.1 Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale 

• D3.2.2. Diversificarea posibilităților prin care se accesează, produce și utilizează conținutul cultural 

 

Obiectivul specific O3.3 – Patrimoniul valorificat, parte a identității locale, contribuie la dezvoltarea 
culturală și socială a comunității și la creșterea notorietății turistice a municipiului Sibiu 

Prin acest obiectiv se urmărește protejarea patrimoniului construit variat al municipiului (arhitectură 
militară, arhitectură religioasă, instituții publice, dotări culturale, clădiri rezidențiale, ansambluri urbane – 
cartiere istorice) și promovarea diversității activităților culturale, turistice și recreative menite să crească 
atractivitatea turistică a municipiului și să deservească, în același timp, comunitățile locale.  

Patrimoniul cultural al municipiului Sibiu, protejat și valorificat în mod adecvat, reprezintă o componentă 
importantă a dezvoltării sustenabile a municipiului, bazată pe soluții durabile, tehnologii verzi, eficiență 
energetică, valorificarea resurselor umane și materiale existente și stimulare a economiei locale.  

Patrimoniul cultural, cu precădere cel existent în zona istorică centrală (perimetrul ansamblului urban 
fortificat care înglobează Orașul de Sus și Orașul de Jos), reprezintă o componentă importantă a identității 
locale a municipiului Sibiu, dezvoltată în jurul identității culturale, acesta contribuind în mod activ la viața 
culturală și la activitățile turistice care conferă notorietate municipiului. În același timp municipiul 
beneficiază de un important fond construit cu valoare de patrimoniu, amplasat în zonele istorice adiacente 
centrului istoric (cartierele Iosefin, Terezian, Poarta Cisnădiei, Turnișor etc), care conferă particularitate 
zonelor rezidențiale, acestea necesitând operațiuni urbanistice de reabilitare și revitalizare urbană în 
vederea creșterii calității locuirii și îmbunătățirea imaginii urbane. În zona centrului istoric operațiunile de 
reabilitare a fondului construit trebuie să aibă în vedere asigurarea unui echilibru funcțional între servicii 
culturale și turistice destinate vizitatorilor și locuire și servicii de petrecere a timpului liber destinate 
locuitorilor municipiului Sibiu. 

În aceste cazuri este necesară o abordare integrată de reabilitare a patrimoniului construit și de revitalizare 
a spațiilor publice urbane care să asigure implicarea instituțiilor publice, a proprietarilor, a specialiștilor în 
domeniu și a locuitorilor municipiului. În acest sens, un proiect pilot de reabilitare a fondului construit și 
revitalizare urbană a unei zone istorice din afara perimetrului central poate viza cartierul Iosefin 
(Josefstadt), unul dintre cartierele reprezentative ale municipiului, construite extra muros, la finalul 
secolului al XVIII-lea, în timp ce axul principal al cartierului, Bulevardul Victoriei, care face legătura dintre 
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centrul Istoric și Parcul sub Arini, se poate constitui într-un important ax urban și coridor verde al 
municipiului.  

Prin acest obiectiv se urmărește asigurarea, la nivelul municipiului Sibiu, a unui mecanism de management 
al patrimoniului cultural eficient, adaptat specificului local și cerințelor utilizatorilor, astfel încât proprietarii 
de clădiri monumente istorice și imobile amplasate în zonele istorice să beneficieze de sprijin din partea 
administrației publice locale în operațiunile de reabilitare a fondului construit, fapt ce contribuie la 
îmbunătățirea imaginii urbane, creșterea calității locuirii și la dezvoltarea economică a municipiului.  

Operațiunile de reabilitare a patrimoniului construit trebuie să se desfășoare în paralel cu acțiuni de 
formare de specialiști în domeniul protejării patrimoniului (arhitecți, ingineri, urbaniști, meșteri locali, 
angajați ai administrației publice locale). În acest sens, este oportună realizarea de parteneriate între 
administrația publică locală și mediul academic, instituții publice central și ONG-uri din domeniul 
patrimoniului; un avantaj în acest sens îl constituie existența în municipiul Sibiu a unor facultăți de profil.  

O componentă importantă a procesului de protejare și valorificare a patrimoniului cultural este 
reprezentată de conștientizarea și educarea populației cu privire la valorile culturale existente în municipiul 
Sibiu pentru a asigura asumarea acestor resurse de către comunitatea locală și o utilizare adecvată a 
acestor valori pe termen lung. Educarea populației (prin organizarea de cursuri și tururi ghidate) și 
implicarea cetățenilor în mod activ (prin organizarea de  consultări și dezbateri publice) în proiectele de 
reabilitare și valorificare a patrimoniului cultural - construcțiile destinate activităților socio-culturale 
amplasate în zonele istorice - au ca rezultate dezvoltarea sentimentelor de apartenență și de mândrie 
civică. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D3.3.1. Planificare și gestiune în domeniul protejării patrimoniului cultural din municipiul Sibiu 

• D3.3.2. Dezvoltarea cadrului operațional pentru reabilitarea patrimoniului construit în acord cu 
nevoile comunității locale   

• D3.3.3. Protejarea și valorificarea patrimoniului construit din municipiul Sibiu într-o manieră 
sustenabilă, ca suport pentru activitățile socio-culturale și turistice 

• D3.3.4. Dezvoltarea și conștientizarea comunității în domeniul protecției și valorificării 
patrimoniului cultural  

 
OBIECTIVUL STRATEGIC O4 – MUNICIPIUL SIBIU - CENTRU REGIONAL BINE CONECTAT LA TERITORIU ȘI 
DESERVIT DE UN SISTEM DE TRANSPORT SIGUR, INCLUZIV, EFICIENT ȘI PRIETENOS CU MEDIUL 

Sibiul se află în valul primelor orașe care au început să ia măsuri pentru tranziția către o mobilitate urbană 
durabilă. Chiar dacă acestea sunt încă timide, rezultate pozitive se pot vedea deja în zona centrală sau la 
nivelul confortului oferit de transportul public (flotă modernizată și stații noi). Obiectivul continuă acest 
demers de prioritizare mijloacelor alternative de transport printr-un set amplu de proiecte care vizează 
reconfigurarea principalelor artere de circulații (realocarea echitabilă a spațiului urban) și ameliorarea 
conectivității în zone cheie (închiderea inelelor rutiere în sud, treceri peste calea ferată și ape etc.). Mizând 
pe reconfigurarea treptată a infrastructurii rutiere se va putea reface și extinde și rețeaua de piste pentru 
biciclete susținând astfel acest mode de deplasare esențial pentru orice oraș sustenabil. O nouă politică de 
parcare, alături de reducerea amprentei la sol a parcărilor prin amenajarea de parkinguri multietajate va 
aduce o contribuție importantă în favoarea deplasărilor cu transportul public, bicicleta sau pe jos. Nevoia 
unei colaborări la nivel periurban este vizibilă mai ales în domeniul mobilității, de aceea extinderea 
serviciilor de transport public, a tramei stradale și a rețelei velo către periurban este esențiala. Întregul set 
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de investiții sunt configurate în așa fel încât, treptat, proprietatea și chiar utilizarea frecventă a 
autoturismului personal să devină redundantă. 

Obiectivul specific O4.1 - Sibiu conectat eficient la teritoriile învecinate 

Acest obiectiv vizează cu prioritate dezvoltarea și optimizarea legăturilor Sibiului cu localitățile și teritoriul 
învecinat împreună cu configurarea infrastructurii rutiere în zonele de expansiune din interiorul 
municipiului. Pornind de la configurația spațială a Sibiului, obiectivul include și o serie de traversări peste 
principalele bariere antropice și naturale care în prezent reduc conectivitatea la nivelul rețelei rutiere și 
limitează dezvoltarea echilibrată a teritoriului.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D4.1.1. Ameliorarea conexiunilor cu localitățile din zona urbană funcțională (periurbană sau 
metropolitană) 

• D4.1.2. Ameliorarea conexiunilor peste bariere antropice și naturale 

• D4.1.3. Optimizarea rutelor de trafic greu și dezvoltare sistemului de logistică 

 

Obiectivul specific O4.2 - Sistem de transport public eficient și atractiv 

Acest obiectiv are în vedere continuarea investițiilor în modernizarea sistemului de transport public și 
transformarea lui într-o alternativă viabilă pentru deplasarea cu autoturismul personal. Prioritară în acest 
sens va fi extinderea sistemului de transport public către zona metropolitană, pe cale rutieră dar și pe cale 
ferată. Acest demers este necesar pentru a putea deservi zonele dezvoltate în ultimii zece ani, cvasi izolate 
de Sibiu dar care generează fluxuri zilnice către centrul istoric, zonele industriale și centrele secundare ale 
municipiului. Mai mult de atât, obiectivul vizează creșterea vitezei comerciale, care deși este de peste 20 
km/h nu este încă competitivă în relație cu autoturismul personal. Acest deziderat este asigurat prin 
reconfigurarea principalelor artere de circulație și a intersecțiilor cheie în vederea prioritizării mijloacelor 
de transport în comun. În vederea creșterii confortului procesul de modernizare și echipare a stațiilor de 
transport public va continua contribuind și la un nivel ridicat de digitalizare: acces la informații în timp real, 
opțiuni diferite de plată, tarifare integrată și date despre performanța flotei și a liniilor pentru optimizarea 
continuă a rețelei. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D4.2.1. Dezvoltarea și digitalizarea sistemului de transport public metropolitan 

• D4.2.2. Modernizarea sistemului de transport public local 

 

Obiectivul specific O4.3 - Infrastructură extinsă și sigură pentru deplasări nemotorizate 

Obiectivul pornește de la o zonă centrală pietonală extinsă și de la o rețea de benzi / culoare pentru 
biciclete care acoperă o mare parte din oraș dar nu reușește să ofere un nivel de serviciu adecvat. Pentru 
a crește atractivitatea centrului istoric, următorul pas din procesul de pietonalizare vizează legăturile 
acestuia cu zonele imediat învecinate (ex. Parcul Sub Arini sau Gara CFR). Obiectivul vizează însă și 
intervenții de pietonalizare în afara zonei centrale, în cartierele de locuințe colective, ca parte a proceselor 
de regenerare urbană. Mai mult de atât, obiectivul integrează și zonele de locuințe individuale cu trotuare 
subdimensionate sau ocupate de autoturisme parcate neregulamentar. Pentru aceste zone accentul va fi 
plasat pe inserarea de sensuri unice (unde este posibil) și pe pachete de măsuri de calmare a traficului 
urmând conceptul de „homezone”.  
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În ceea ce privește infrastructura pentru mersul cu bicicleta prin proiectele integrate din PMUD 2021-2027 
și completările din SIDU 2021-2027 se are în vedere reconfigurarea etapizată a tuturor benzilor/culoarelor 
pentru biciclete cu un nivel de serviciu redus (sub 75). Pentru a transforma Sibiul într-un oraș prietenos cu 
bicicliștii, acest obiectiv va integra și proiecte sau măsuri menite să susțină dezvoltare dotărilor și serviciilor 
aferente mersului cu bicicleta: extinderea sistemului de bike-sharing (etapa 2), amenajarea de garaje și 
rastele pentru biciclete și desigur susținerea evenimentelor dedicate culturii mersului cu bicicleta și pe jos 
(mobilitate activă). 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D4.3.1 Dezvoltarea de coridoare verzi-albastre pentru deplasări nemotorizate 

• D4.3.2. Dezvoltarea și reconfigurarea infrastructurii pentru biciclete 

• D4.3.3. Extinderea infrastructurii velo către zona urbană funcțională (metropolitană / periurbană) 

• D4.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii dedicate circulațiilor pietonale 

 

Obiectivul specific O4.4 - Infrastructură rutieră modernă, optimizată și sigură pentru toți 
participanții la trafic 

Pentru că tranziția către o mobilitate urbană durabilă, inteligentă și incluzivă rămâne o prioritate pentru 
următorii 10-15 ani și nu numai, toate noile artere vor fi amenajate după modelul „complete streets” – 
„străzi complete” incluzând după caz de la bun început piste pentru biciclete, trotuare generoase, vegetație 
de aliniament și benzi dedicate pentru transportul public. Practic „străzile complete”, principalul tip de 
infrastructură rutieră pentru următorii ani, vizează o distribuire echilibrată a spațiului între toți participanții 
la trafic iar capacitatea se măsoară în număr de persoane și nu număr autoturisme cum a fost cazul până 
acuma. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D4.4.1 Optimizarea și reconfigurarea tramei stradale 

• D4.4.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport în zonele de expansiune și de restructurare urbană 

• D4.4.3 Creșterea conectivității la nivelul rețelei stradale 

• D4.4.4 Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

 

Obiectivul specific O4.5 - Sistem de parcări gestionat eficient în favoarea tranziției către o 
mobilitate urbană durabilă 

Acest obiectiv vizează cu prioritare optimizarea modului de gestiune a parcării prin revizuirea politicii de 
parcare și a politicii tarifare. Intervențiile vizează controlarea presiunii asupra centrului istoric și asupra 
altor zone de interes printr-un management eficient al stocului de parcare. Astfel, parcarea devine un 
important generator de venituri care susțin apoi dezvoltarea de proiecte de mobilitate urbană durabilă și 
spațiu public. Totodată, acest obiectiv integrează și programe ample de amenajare de parcări multietajate 
pentru a reduce amprenta la sol a spațiului ocupat de autoturisme și a susține astfel dezvoltarea spațiilor 
publice comunitare / verzi. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D4.5.1  Dezvoltarea unei rețele de parcări de transfer 
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• D4.5.2 Optimizarea parcărilor rezidențiale (complementar cu D2.5.1 Regenerarea urbană a 
cartierelor de locuințe colective) 

 

Obiectivul specific O4.6 - Acces facil la informații și date privind sistemul și serviciile de transport 

Acest obiectiv vizează continuarea digitalizării serviciilor de transport mizând în primul rând pe integrarea 
lor într-o platformă unitară și tranziția etapizată către noțiunea de mobilitate ca un serviciu. Totodată 
obiectivul vizează și pregătirea factorilor implicați în domeniul mobilității pentru a valorifica sistemele de 
management al traficului, a dezvolta seturi de date deschise și a putea realiza interpretarea acestora pentru 
ameliorarea sau rezolvarea celor mai stringente probleme de mobilitate. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D4.6.1  Digitalizarea sistemului și serviciilor de transport 

• D4.6.2 Creșterea capacității administrative și dezvoltarea guvernanței în domeniul mobilității 
urbane durabile 
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OBIECTIVUL STRATEGIC O5 – MUNICIPIUL SIBIU – CENTRU URBAN REZILIENT SUSȚINUT DE O 
INFRASTRUCTURĂ DE MEDIU ȘI UTILITĂȚI EFICIENTĂ ȘI MODERNĂ 

În dezvoltarea locală a municipiului Sibiu, este necesar să se asigure un echilibru între interesele socio-
economice și impactul acestora asupra mediului. O calitate ridicată a factorilor de mediu se traduce printr-
o calitate ridicată a vieții și, implicit, printr-o atractivitate mai mare a municipiului Sibiu pentru locuitori și 
investitori. Obiectivul strategic răspunde provocărilor identificate legate de schimbările climatice și de 
nevoia de modernizare a infrastructurii de mediu (alimentare cu apă, canalizare, gestiunea deșeurilor). 

Obiectivul specific O5.1 – O Rețea verde-albastră extinsă ce asigură o reziliență climatică crescută 

Obiectivul specific răspunde problemelor identificate cu privire la deficitul de spații verzi din municipiu și 
la managementul zonelor naturale valoroase. Sunt incluse măsuri menite să crească adaptabilitatea 
municipiului la efectele schimbărilor climatice, prin reducerea vulnerabilității la inundații și alunecări de 
teren, și să reducă efectele insulei de căldură urbană, prin extinderea suprafețelor de spații verzi. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D5.1.1 Conservarea, valorificarea și extinderea zonelor naturale din municipiu 

• D5.1.2 Reabilitarea, extinderea și inter-conectarea rețelei de spații verzi 

 

Obiectivul specific O5.2 - Municipiu eficient energetic, cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră 

Acest obiectiv specific contribuie la creșterea calității vieții, implicit a mediului natural, din municipiul Sibiu, 
răspunzând la disfuncțiile legate de gradul redus de utilizare a energiei termice și de consumul ridicat de 
energie al clădirilor din municipiu. Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice 
din municipiul Sibiu ar duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reducerea consumului de 
energie electrică, energie termică și gaze naturale. Obiectivul vizează și acțiuni pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D5.2.1 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

• D5.2.2 Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale 

• D5.2.3 Eficientizarea sistemului de iluminat public 

• D5.2.4 Eficientizarea furnizării și distribuției de energie și utilizarea energiei din surse regenerabile 

 

Obiectivul specific O5.3 - Infrastructură de mediu modernă 

Acest obiectiv specific contribuie la creșterea calității vieții din municipiul Sibiu, prin soluționarea 
disfuncțiilor legate de gradul redus de acoperire a infrastructurii de apă-canal și de gestiune a deșeurilor, 
precum și calitatea redusă a acestor infrastructuri. Soluțiile propuse au efecte directe în ameliorarea 
calității mediului din municipiu. În primul rând, se are în vedere extinderea rețelelor de alimentare cu apă 
și canalizare pe străzile din municipiul Sibiu unde aceste rețele lipsesc. În plus, sunt necesare modernizări 
la nivelul infrastructurii de apă-canal, în special pe străzile care au rețele subdimensionate. 

La nivelul municipiului, gradul de valorificare a deșeurilor este încă redus, fiind propuse investiții pentru 
creșterea gradului de valorificare a deșeurilor biodegradabile. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 
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• D5.3.1 Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată 

• D5.3.2 Creșterea gradului de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC O6 – MUNICIPIUL SIBIU – CENTRU REGIONAL CU O BUNĂ GUVERNARE, BAZATĂ 
PE SERVICII PUBLICE PERFORMANTE, PROCEDURI DESCHISE ȘI TRANSPARENTE ȘI DECIZII 
FUNDAMENTATE PE DATE ȘI PE IMPLICAREA CETĂȚENILOR 

Modul în care autoritatea publică locală răspunde nevoilor cetățeanului, adoptă o guvernare deschisă și 
susține procese extinse de implicare a comunității în deciziile de la nivel local reprezintă pilonii 
transformării Municipiului Sibiu pe termen mediu și lung. Primăria Municipiului Sibiu este una dintre cele 
mai performante administrații publice locale din România, iar capacitatea acesteia trebuie consolidată 
pentru a putea răspunde eficient tuturor provocărilor de la nivel local și național. Creșterea transparenței, 
îmbunătățirea serviciilor publice oferite și prioritizarea investițiilor în funcție de nevoile cetățenilor se 
numără printre măsurile ce trebuie adoptate de municipalitate pentru a continua procesul de consolidare 
a bunei guvernări. 

Pentru a reuși îndeplinirea acestui obiectiv, Primăria Municipiului Sibiu trebuie (1) să-și optimizeze 
managementul resursei umane și să continue acele programe de recrutare și formare care să susțină o 
resursă umană bine formată, cu un înalt grad de profesionalism, integritate și etică, (2) să adopte o 
strategie de consolidare a resurselor financiare și de diversificare a surselor de venit, (3) să îmbunătățească 
procedurile și sistemele de lucru care să genereze o capacitate administrativă crescută atât în interiorul 
administrației, cât și în relația cu cetățenii, mediul de afaceri sau cel asociativ.  

Municipiul Sibiu se află într-o regiune cu un ritm de dezvoltare ridicat, cu o competiție semnificativă la 
nivelul administrațiilor publice, ceea ce impune îmbunătățirea continuă a capacității administrației 
Primăriei Municipiului Sibiu de a atrage investiții la nivel local, dialoga cu actorii relevanți de la nivel local 
și regional și de a crea acele oportunități care să diferențieze Municipiul Sibiu de alți poli de dezvoltare din 
regiune. Perioada 2021-2027 vine cu oportunități semnificative pentru investițiile la nivel local și este 
nevoie de adaptarea politicii investiționale a municipiului la noile priorități aferente Planului Național de 
Redresare și Reziliență sau Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. Dezvoltarea infrastructurii urbane și 
conectivității la nivel regional, atragerea de forță de muncă calificată, susținerea inițiativelor private  și 
adaptarea la noile transformări digitale și tranziția verde pot îmbunătăți semnificativ dezvoltarea 
municipiului. 

Obiectivul specific O6.1 - Bună guvernare și capacitate administrativă crescută bazate pe resurse 
umane și instrumente de management urban performante 

Îmbunătățirea continuă a capacității administrative a Primăriei Municipiului Sibiu poate genera acele 
elemente de diferențiere și evidențiere în competiția cu alte orașe și municipii din regiune pentru atragerea 
de investiții publice și private și creșterea calității vieții urbane. Actul de guvernare locală influențează 
semnificativ dezvoltarea economică, socială și culturală a municipiului, iar atragerea de noi investiții 
depinde de resursă umană de la nivel municipal și regional, gradul de dezvoltare al municipiului, calitatea 
sistemului educațional și de sănătate, conectivitatea și infrastructură de utilități, etc. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D6.1.1. Îmbunătățirea strategiei de resurse umane, a procedurilor interne de lucru, ajustarea 
politicii de formare și corelarea sa cu nevoile raportate de personalul instituției, de nevoile de 
dezvoltare ale municipiului și de transformările digitale în desfășurare 
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• D6.1.2 Capacitate administrativă sporită de a implementa o politică de investiții fundamentată pe 
absorbția de fonduri externe nerambursabile în perioada 2021-2027, urmărindu-se impactul 
teritorial și oportunitățile aferente noilor exerciții financiare 

• D6.1.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a dezvoltării municipiului printr-o planificare 
strategică eficientă bazată pe date actuale 

 

Obiectivul specific O6.2 - Guvernare deschisă, transparentă, inclusivă și responsabilă, bazată pe 
instrumente și mecanisme destinate consultării și participării publice 

Creșterea capacității autorității publice de a pilota proiecte și inițiative ce presupun o guvernare deschisă, 
îmbunătățirea transparenței și consultărilor publice este un deziderat la nivelul Primăriei Municipiului 
Sibiu. Adoptarea și promovarea de noi roluri și responsabilități pentru cetățeni în guvernarea locală și 
extinderea implicării acestora în procesele de decizie de la nivelul administrației publice.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D6.2.1. Comunitate consolidată și participare extinsă a cetățenilor, mediului de afaceri și 
asociațiilor legal constituite în procesele de consultare și de decizie de la nivel local 

 

Obiectivul specific O6.3 - Servicii electronice extinse, adaptate la tendințele și transformările 
digitale în desfășurare 

Municipiul Sibiu trebuie să-și adapteze viziunea și obiectivele de dezvoltare la noile transformări digitale, 
să susțină creșterea interacțiunilor digitale cu cetățenii și extinderea serviciilor electronice. Acest proces 
necesită informatizarea,  integrarea sistemelor și a bazelor de date, precum și adaptarea la reglementările 
în vigoare privind datele publice și securitatea acestora. Toate aceste transformări au un impact sporit 
asupra nevoilor de competențe digitale la nivelul resurselor umane și influențează semnificativ relația 
dintre administrația locală și comunitate.   

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

• D6.3.1. Extinderea serviciilor de guvernare electronică și serviciilor publice electronice oferite de 
Primăria Municipiului Sibiu 
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16. PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

O1 - MUNICIPIUL SIBIU – CENTRU REGIONAL CREATIV ȘI INOVATOR CE SPRIJINĂ COOPERAREA INTERSECTORIALĂ ȘI DEZVOLTAREA UNUI ECOSISTEM 
ECONOMIC BAZAT PE COMPETENȚE ȘI DOMENII DE VIITOR 

Nr. 
crt. 

Titlu program/proiect 
Responsabili și 

posibili parteneri 
Grad de 

maturitate326 

Valoare 
estimată 

(Euro) 
  

Orizont 
de timp 

Surse de finanţare 
potențiale 

Nivel de 
prioritate327 

O1.1 - ECOSISTEM LOCAL FAVORABIL DEZVOLTĂRII IMM-URILOR, ORIENTAT CĂTRE PIEȚE INTERNAȚIONALE 

D1.1.1 Destinație atractivă pentru investiții 

1 
Continuarea procesului de dezvoltare a Zonei Industriale 
Vest prin viabilizarea teritoriului de nord-vest (asigurare 
infrastructură rutieră și tehnico-edilitară) 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

În 
implementare 

N/A 2023 
Buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

2 
Maparea, inventarierea și promovarea terenurilor 
disponibile pentru investiții la nivelul zonei metropolitane 
și creare unei baze de date metropolitane 

ADI Zona 
Metropolitană Sibiu 
(ADI ZMS), UAT 
componente, 
parteneri publici și 
privați 

Idee 65,000 2024 
Buget ADI ZMS,  POR 
2021-2027, alte surse 

Proiect 
prioritar 

3 

Platformă pentru promovarea Zonei Metropolitane Sibiu ca 
destinație de investiții și asigurarea accesului online la 
servicii și informații publice pentru investitori și forță de 
muncă  

ADI Zona 
Metropolitană Sibiu 
(ADI ZMS), UAT 
componente, 

Idee 100,000 2025 
Buget ADI ZMS,  POR 
2021-2027, alte surse 

Lista lungă 

 

326 Idee /  În implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI 
327 iect prioritar / Lista lungă de proiecte 
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parteneri publici și 
privați 

D1.1.3 Sprijinirea activă a companiilor în toate etapele de dezvoltare 

4 
Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru afaceri în cadrul 
infrastructurilor dedicate (corelat cu D1.1.1 și D1.2.1) 

ADI ZMS, Primăria 
Municipiului Sibiu, 
Universitatea Lucian 
Blaga, parteneri 
publici și privați 

Idee 200,000 
2023-
2027 

Buget local, parteneri 
privați, alte surse 

Lista lungă 

5 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri  
ADI ZMS, parteneri 
publici și privați 

Idee 1,000,000 2027 

POR 2021-2027, 
parteneri privați, 
buget local/ propriu, 
alte surse 

Lista lungă 

6 
Sistemul integrat de Gestionare a Produselor Locale 
Alimentare și non-Alimentare - Tranziția de la tradițional la 
digital  

CJ Sibiu SF 10,000,000 2030 
PNRR; POCIDIF 2021-
2027, buget local, 
alte surse 

Lista lungă 

7 Parc logistic - depozite alimentare CJ Sibiu Idee 1,000,000 2030 

Fonduri 
nerambursabile,  
parteneri privați, 
buget local/ propriu, 
alte surse 

Lista lungă 

O1.2 - HUB ANTREPRENORIAL REGIONAL CE SPRIJINĂ DOMENIILE CULTURALE ȘI CREATIVE 

D1.2.1 Sprijinirea antreprenoriatului ca alternativă de carieră 

8 
Crearea de parteneriate cu unitățile de învățământ pentru 
creșterea atractivității carierei antreprenoriale în rândul 
tinerilor  

Parteneri publici și 
privați (incl. mediul 
universitar, licee 
tehnice), ADI ZMS, 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee N/A 
2022-
2030 

Erasmus, Fonduri 
proprii, alte surse 

Lista lungă 

9 
Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor prin 
activități de formare, consiliere și sprijin în dezvoltarea de 
noi afaceri (start-up) 

Parteneri publici și 
privați, ADI ZMS 

Idee 300,000 
2023-
2027 

POEO 2021-2027, 
buget local, parteneri 
privați, alte surse 

Lista lungă 
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10 

Înființarea unui incubator de afaceri dedicat industriilor 
culturale și creative, inclusiv IT&C - atât componenta de 
infrastructură (spații de co-working, networking și 
evenimente) cât și cea de servicii specializate (pre-
incubare, incubare, accelerare) 

Parteneri publici și 
privați, mediul 
universitar 

Idee 3,000,000 
2022-
2027 

POR 2021-2027, 
POCIDIF 2021-2027, 
parteneri privați, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

D1.2.2 Sprijinirea domeniilor culturale și creative  

9 

Sibiu Makerspace - Centru de Inovare și Excelență în 
Industrii Creative. Centru multifuncțional de prototipare și 
testare pentru cercetători, IMM-uri și microîntreprinderi 
din domenii tehnice și ICC. În plus, acesta poate cuprinde și 
un centru de creație artistică - amenajare atelier creativ 
pentru meșteșugari și designeri/ mici producători din 
municipiu și zona periurbană - spații pentru expoziție, 
producție și desfacere produse  

Parteneri publici și 
privați, mediul 
universitar 

Idee 3,500,000 
2022-
2027 

POR 2021-2027, 
parteneri privați, alte 
surse 

Lista lungă 

10 

Organizarea de concursuri de soluții inovatoare și 
hackathoane și  implementarea unor proiecte cu potențial 
pentru îmbunătățirea serviciilor/infrastructurii publice de 
tip Smart City  

Primăria Municipiului 
Sibiu, ADI ZMS, 
parteneri privați (incl. 
ONG-uri de profil) 

Idee 400,000 
2022-
2030 

Buget local, parteneri 
privați, EIT, alte surse 

Proiect 
prioritar 

O1.3 - CENTRU REGIONAL DE COMPETENȚE BAZAT PE CERCETARE APLICATĂ ȘI INOVARE PRIN TRANSFER DE TEHNOLOGIE ȘI CUNOȘTINȚE 

D1.3.1 Sprijinirea colaborării și dezvoltării ecosistemului de inovare 

11 

Stimularea și promovarea parteneriatelor dintre mediul de 
afaceri și mediul educațional în vederea asigurării 
dezvoltării competențelor relevante pentru piața forței de 
muncă 

Primăria Municipiului 
Sibiu, parteneri publici 
și privați 

Idee n/a n/a 
POEO 2021-2027, 
buget local, parteneri 
privați, alte surse 

Lista lungă 

12 

Sprijinirea transferului tehnologic / intensificarea 
cooperării dintre mediul universitar și companiile private 
mari (ex. în domeniul automotive)/ sprijinirea creării de 
spin-off-uri inovative 

Parteneri publici și 
privați, mediul 
universitar 

Idee n/a n/a 
POR 2021-2027, 
HORIZON,  parteneri 
privați, alte surse 

Lista lungă 

D1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor dedicate sectorului CDI și transferului de cunoștințe și tehnologie 

13 
Construire Centru de Cercetare – Dezvoltare – Inovare  – 
Transfer tehnologic 

Universitatea Lucian 
Blaga, parteneri 
publici și privați 

Idee 3,000,000 2027 POR 2021-2027 
Proiect 
prioritar 
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14 
Operaționalizarea DIH-ului LAB4COM și facilitarea tranziției 
digitale la nivelul companiilor și altor stakeholderi relevanți 
din municipiu  

Universitatea Lucian 
Blaga, Primăria 
Municipiului Sibiu, 
parteneri publici și 
privați 

În 
implementare 

5,000,000 
2022-
2030 

Buget local, POR 
2021-207, parteneri 
privați, alte surse 

Proiect 
prioritar 

15 

Living lab pentru dezvoltarea de soluții noi, inteligente, în 
parteneriat cu companiile mari, pentru automatizare / 
testare / pilotare cu ajutorul firmelor locale / 
antreprenorilor, și replicarea acestora în municipiul Sibiu și 
ZMS 

Parteneri privați, 
universități, parteneri 
publici (incl. ADI ZM) 

Idee 4,000,000 2027 

HORIZON Europe, 
POR 2021-2027, 
parteneri privați, alte 
surse 

Lista lungă 

 

O2 - MUNICIPIUL SIBIU ATRACTIV, CARE DISPUNE DE SERVICII ȘI DOTĂRI PUBLICE PERFORMANTE ȘI CU O CALITATE SPORITĂ A VIEȚII 

Nr. 
crt. 

Titlu program/proiect 
Responsabili și posibili 

parteneri 
Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 

(Euro) 

Orizont 
de timp 

Surse de finanţare 
potențiale 

Nivel de 
prioritate  

 
O2.1 - PROCESUL DE FORMARE A NOILOR GENERAȚII SE REALIZEAZĂ ÎNTR-UN MEDIU ACADEMIC MODERN, PROPICE DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A TINERILOR  

D2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ preșcolar  

1 Construcție creșă în cartierul Reșița 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

cerere depusă 
CNI 

4,590,000 2027 
CNI/ PNRR, buget local, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

2 Construcție creșă nouă în cartierul Turnișor 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

cerere depusă 
CNI 

2,510,204 2027 
CNI/ PNRR, buget local, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

3 Construire creșă în zona străzii Calea Poplăcii  
Primăria Municipiului 
Sibiu 

cerere depusă 
CNI 

3,530,612 2027 
CNI/ PNRR, buget local, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

4 
Construcție nouă cu destinație creșă și gradiniță 
la Școala Gimnazială nr.12 Sibiu 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Proiectare 2,000,000 2023 
POR 2021-2027 P6, 
PNRR C15, buget local, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

5 
Construcție nouă cu destinație creșă și grădiniță 
în zona Calea Surii Mici 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Proiectare 4,000,000 2027 
 POR 2021-2027 P6, 
PNRR C15, buget local, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 
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6 
Construcție nouă cu destinație creșă la Școala 
Gimnazială nr.1 - Cartier Ștrand - Str.Haţegului, 
nr.8 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Execuție 816,000 2023 
POR 2014-2020, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

7 
Construcție nouă cu destinație creșă în incinta 
Grădiniței cu program prelungit nr.36 Sibiu - 
Cartier Țiglari - Str. Constructorilor, nr.17 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Execuție 918,000 2023 
POR 2014-2020, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

8 
Constructie noua cu destinatie cresa la Gradinita 
cu PP nr.28 Sibiu 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

SF 3,530,612 2025 
 POR 2021-2027  buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

9 
Construcția / extinderea/ modernizarea/ 
reabilitarea de creșe/grădinițe - Etapa II (altele 
decât cele menționate anterior) 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 8,000,000 2030 
Buget local, POR 2021-
2027, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

10 Dotarea infrastructurii de învățământ preșcolar 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 2,000,000 2030 Buget local, alte surse 
Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D2.1.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ primar și gimnazial  

11 
Extindere corp scoala si sala de sport la Scoala 
Gimnaziala Regele Ferdinand 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Execuție 2,400,000 2022 
POR 2014-2020, buget 
local 

Proiect 
prioritar 

 

12 
Extindere corp scoala si construire sala sport la 
Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Execuție 4,300,000 2023 
POR 2014-2020, buget 
local 

Proiect 
prioritar 

 

13 
Extindere corp scoala la Scoala Gimnaziala I. L. 
Caragiale 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Execuție 2,500,000 2022 
POR 2014-2020, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

14 
Extindere corp scoala la Scoala Gimnaziala nr.4 
Sibiu 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Proiectare 3,300,000 2025 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

15 
Extindere corp școală la Lic. Teoretic Onisifor 
Ghibu 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Proiectare 2,000,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 
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16 
Construirea unei școli internaționale (gimnaziu și 
liceu) 

ISJ Sibiu, Parteneri 
privați 

Idee 20,000,000 2027 

POEO 2021-2027, POR 
2021-2027, onduri 
proprii (private),alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

17 
Reabilitarea / extinderea/ modernizarea școlilor 
primare și gimnaziale - Etapa II (altele decât cele 
menționate anterior) 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 10,000,000 2030 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

18 
Dotarea infrastructurii de învățământ primar și 
gimnazial 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 6,000,000 2030 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

D2.1.3 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ liceal și profesional  

19 
Reabilitare internat la Liceul Tehnologic 
Independenta 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Execuție 1,367,000 2023 
POR 2014-2020, buget 
local 

Proiect 
prioritar 

 

20 
Modernizarea si adaptarea infrastructurii 
invatamantului profesional si tehnic la Liceul 
Tehnologic Independenta 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Proiectare 4,000,000 2023 
POR 2014-2020, PNRR, 
buget local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

21 
Modernizarea si adaptarea infrastructurii 
invatamantului profesional si tehnic la Liceul 
Energetic 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 2,500,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

22 
Reabilitare si extindere Camin din Str. Oituz nr. 
31 Sibiu in vederea mutarii Liceului de Arta 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Execuție 4,490,000 2023 Buget local, alte surse 
Proiect 
prioritar 

 

23 Extindere Colegiul Național Andrei Șaguna 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

Proiectare 3,000,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

24 Reabilitare Liceu CFR 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 3,000,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

25 
Reabilitarea / extindere infrastructurii de 
învățământ liceal - Etapa II (altele decât cele 
menționate anterior) 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 5,000,000 2030 Buget local, alte surse 
Lista lungă 
de 
proiecte 

 

26 
Modernizarea și adaptarea infrastructurii de 
învățământ tehnologic - Etapa II (altele decât 
cele menționate anterior) 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 5,000,000 2030 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 
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27 
Dotarea infrastructurii de învățământ liceal și 
profesional, inclusiv laboratoare (dotare 
laboratoare inteligente - smart LAB) 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 4,000,000 2030 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

D2.1.4 Extinderea infrastructurii și serviciilor suport pentru sistemul de învățământ local și susținerea excelenței în educație  

28 
Program anual de premiere a elevilor cu 
rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele 
școlare 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

În 
implementare, 
program anual 

N/A 
2022-
2030 

Buget local 
Proiect 
prioritar 

 

29 
Program anual de susținere a activităților 
educative și de tineret prin Agenda educațională 
și Agenda pentru Tineret 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

În 
implementare, 
program anual 

1,100,000 
2022-
2030 

Buget local 
Proiect 
prioritar 

 

30 
Construire cladire multifunctionala destinata 
functionarii ISJ, CCD si CJ RAE Sibiu 

Ministerul Educației, 
Inspectoratul Scolar 
Judetean Sibiu (ISJ 
Sibiu) 

Idee 1,429,000 2027 
Fonduri 
guvernamentale, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

31 

Modernizarea si dotarea cladirii actuale a ISJ 
Sibiu in vederea asigurarii spatiilor de activitate 
pentru Palatul Copiilor si Centrul de Excelenta 
Sibiu 

ISJ Sibiu Idee 408,000 2027 
Fonduri proprii, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

32 
Program anual de formare continuă a cadrelor 
didactice, cu accent pe dezvoltarea 
competențelor digitale avansate 

ISJ Sibiu Idee n/a 
2022-
2030 

POEO 2021-2027, 
PNRR C15, fonduri 
proprii, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D2.1.6 Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de învățământ universitar  

33 Construire Complex Sportiv la ULBS 
Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu 

lista de sinteză 
CNI 

                   
10,000,000  

2027 CNI, fonduri proprii 
Lista lungă 
de 
proiecte 

 

34 
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii ULBS, 
inclusiv crearea de noi centre educaționale și CDI  

Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu 

Proiectare 
                   
18,000,000  

2027 
POR 2021-2027 P6, 
PNRR C15, fonduri 
proprii, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

35 
Promovarea ofertei universitare din municipiul 
Sibiu pentru atragerea de studenți la nivel 
național/ regional 

universitățile din mun. 
Sibiu, ADI ZMS 

Idee (program 
anual) 

                        
135,000  

2022-
2030 

Fonduri proprii, buget 
ADI ZMS, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 
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36 
Reabilitarea căminului studențesc al Facultății de 
Teologie Orodoxă „Andrei Șaguna”, str. 
Centumivilor, nr. 14 

Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română din Sibiu 

Idee n/a 2027 
POR 2021-2027 P6, 
PNRR C15, fonduri 
proprii, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

37 
Dezvoltarea infrastructurii de învățământ 
universitar - Etapa II (altele decât cele 
menționate anterior) 

Universitățile din mun. 
Sibiu 

Idee 
                     
8,000,000  

2030 
POR 2021-2027 P6, 
PNRR C15, fonduri 
proprii, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

O2.2 - ACCES FACIL LA SERVICII SOCIALE ȘI ALTE OPORTUNITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII VIEȚII PENTRU PERSOANELE VULNERABILE  

D2.2.1 Asigurarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice   

38 
Complex de servicii pentru persoanele vârstnice 
(cămin pentru persoane vârstnice și servicii 
conexe) 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

idee 3,000,000 
2022 - 
2027 

Bugetul local, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

39 
Dezvoltarea serviciilor integrate de îngrijire la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice 

Primaria Municipiului 
SIbiu, partneri privați 
(ONG-uri specializate) 

Idee 500,000 
2022 - 
2027 

PNNR C13, POIDS 
2021-2027 P6, Buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

40 
Sprijinirea îmbătrânirii active prin înființarea unei 
structuri de economie socială care să creeze 
locuri de muncă pentru persoanele vârstnice 

partneri privați 
(companii/ ONG-uri 
specializate) 

Idee 200,000 
2022 - 
2023 

POIDS 2021-2027, 
parteneri privați, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

41 

Realizarea unui studiu la nivel municipal pentru 
identificarea situaţiei şi a nevoilor persoanelor 
vârstnice și implementarea măsurilor în vederea  
creșterii calității vieții acestora precum și 
asigurarea condițiilor pentru îmbătrânire activă 
și viață demnă 

ONG-uri specializate, 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 500,000 
2022- 
2027 

POIDS 2021-2027 P6, 
Buget local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D2.2.2 Asigurarea de servicii sociale destinate copilului și/sau familiei   

42 

Analiză la nivel municipal și al zonei 
metropolitane pentru identificarea situației şi a 
nevoilor copiilor şi/sau familiei în vederea 
creșterii calității vietii acestora precum și 
asigurarea condițiilor pentru viață demnă, 
pentru prevenirea şi combaterea situațiilor de 
risc, inclusiv pentru copiii cu părinți plecați în 
străinătate 

DGASPC/ CJ Sibiu, ADI 
ZMS, parteneri privați/ 
ONG 

Idee 100,000 
2023-
2024 

POIDS 2021-2027, 
bugetul local, bugetul 
ADI ZMS, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 
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43 

Extindere și modernizare Complex de servicii 
”Prichindelul” - asigurarea unui climat familial 
pentru copiii din Centrul de plasament pentru 
copilul cu dizabilități Prichindelul - Sibiu, prin 
construirea a două căsuțe de tip familial și 
realizarea unui centru de zi 

DGASPC/ CJ Sibiu Implementare 2,000,000 2023 
POR 2014-2020, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

44 
O șansă familială și viață independentă pentru 
copiii din CP Gulliver 

DGASPC/ CJ Sibiu 
Documentație 
tehnică 

1,000,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

45 
Amenajare loc de joacă la Centrul de zi Casa 
Luminii - structura CSEI nr.1 Sibiu 

CSEI nr.1 Sibiu/ CJ Sibiu Proiectare 10,000,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D2.2.3 Asigurarea de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități   

46 
Dezvoltarea de ateliere protejate pentru 
persoane vulnerabile  

ONG, mediul privat, 
parteneriate 

idee n/a 2027 Bugetul local 
Lista lungă 
de 
proiecte 

 

47 
Înființarea unei întreprinderi sociale de inserție 
care să creeze locuri de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități 

ONG, mediul privat, 
parteneriate 

idee 250,000 
2022 - 
2023 

POIDS 2021-2027 P1, 
bugetul local, Alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

48 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la dominciliu 
pentru persoanele cu dizabilități 

 ONG, mediul privat, 
parteneriate 

idee 500,000 
2022 - 
2027 

POIDS 2021-2027 P7, 
Alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D2.2.4 Asigurarea de servicii sociale pentru alte categorii sociale vulnerabile  

49 
Extinderea și modernizarea ”Centrul adăpost de 
noapte” 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Executie  500,000 2024 
Buget local, alte surse 
atrase 

Proiect 
prioritar 

 

50 Construire locuințe sociale și servicii conexe 
Primăria Municipiului 
Sibiu, ONG, parteneri 
publici și privați 

Idee  5,000,000 2027 
Bugetul local, fonduri 
nerambursabile, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

51 
Construirea/ amenajarea de locuințe de 
necesitate 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee  500,000 2027 Buget local, alte surse 
Lista lungă 
de 
proiecte 
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52 Construire locuințe pentru tineri și profesionale 
Primăria Municipiului 
Sibiu, CJ Sibiu 

Idee  5,000,000 2027 
fonduri 
nerambursabile, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

53 Renovare locuințe sociale din fondul locativ 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee  4,000,000 2027 
Buget local, POR 2021-
2027, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

54 
Creare de noi centre de asistență și sprijin pentru 
persoanele in dificultate 

CJ Sibiu, parteneri 
publici și privați 

Idee  3,000,000 2027 Buget local, alte surse 
Lista lungă 
de 
proiecte 

 

55 Înființarea de unități de asistență medico-socială 
DGASPC, parteneri 
publici și privați 

Idee n/a 2030 Buget local, alte surse 
Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D2.2.5 Crearea de noi servicii sociale adaptate locuitorilor din zonele dezavantajate și accesibilizarea serviciilor sociale existente  

56 
Creare centru multifuncțional în zona străzii 
Oțelarilor, destinat comunitatilor marginalizate 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

În implementare 1,114,000 2023 POR 2014-2020 
Proiect 
prioritar 

 

57 

Înfiintarea unei caravane pentru asistență 
medicală mobilă, care să viziteze periodic 
comunitățile dezavantajate, pentru testarea 
medicala gratuită a persoanelor vulnerabile 

Caravana cu medici, 
ONG /parteneriate 

Idee 300,000 2025 
POIDS 2021-2027 P1, 
buget local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

58 

Crearea de servicii și facilități în vederea 
integrării copiilor în sistemul de educație 
timpurie si sprijinirea ocupării pe piața muncii a 
părinților 

DGASPC Sibiu, ONG/ 
parteneriate 

Idee 2,000,000 2025 
PNNR C15, POR 2021 – 
2027 P6, buget local, 
alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

59 
Proiect de calificare și recalificare la locul de 
muncă în vederea integrării pe piața muncii a 
persoanelor dezavantajate 

ONG-uri, parteneri 
publici și privați 

Idee - program 
anual 

200,000 2030 
POEO 2021-2027 P1, 
buget local, perteneri 
privați, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

O2.3 - SERVICII MEDICALE ȘI INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ DE CALITATE CU O BUNĂ DESERVIRE LA NIVEL REGIONAL  

D2.3.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor de sănătate  

60 
Creștere capacitate medicină de urgență 
pediatrica in spatiile existente 

 Primăria Municipiului 
Sibiu 

Implementare 1,500,000 2023 
POR 2014-2020, buget 
local 

Proiect 
prioritar 

 

61 
Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de 
Pediatrie Sibiu 

 Primăria Municipiului 
Sibiu 

Implementare 2,000,000 2023 
POR 2014-2020, buget 
local 

Proiect 
prioritar 
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62 
Construirea și dotarea unui nou Spital Județean 
de Urgență, inclusiv secție de pediatrie 

CJ Sibiu, Primăria 
Municipiului Sibiu 

Implementare 
(achiziție pt. 
execuție) 

500,000,000 2030 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

63 Modernizarea spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

idee 4,000,000 2027 
fonduri 
nerambursabile, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

64 
Construire și dotare pavilionul 3 pentru Spitalul 
de Pneumoftiziologie din Sibiu 

 Spitalul de 
Pneumoftiziologie din 
Sibiu, CJ Sibiu 

Idee 4,000,000 2030 
POR 2014-2020, PNRR 
buget local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

65 
Reparații capitale și modernizare clădiri din 
cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Dr. Gh. Preda 
din Sibiu 

CJ Sibiu În implementare 10,000,000 2023 
POR 2014-2020, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

66 

Crearea infrastructurii necesare oferirii de 
servicii în domeniile geriatrie, recuperare și 
reabilitare a pacienților cronici și îngrijiri 
paleative 

CJ Sibiu, Spitalul Clinic 
Județean Sibiu, 
DGASPC, UAMS-uri 

Idee 15,000,000 2027 

PNRR, POR 2021-2027, 
POS 2021-2027, buget 
local, parteneri privați, 
alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

67 Reabilitare corp BCD - UAMS Cămin Spital Sibiu UAMS, CJ Sibiu Idee 1,000,000 2027 
POS 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

68 
Mutare zonă administrativă/ zonă birouri prin 
mansardarea corpului B - UAMS Cămin Spital 
Sibiu 

UAMS, CJ Sibiu Idee 1,000,000 2027 
POS 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

69 
Program de formare continuă și specializare a 
personalului medical  

Unități sanitare, 
parteneri publici și 
privați 

Program anual  300,000 2030 fonduri proprii 
Lista lungă 
de 
proiecte. 

 

70 
Program de informare și adapatere a 
cunoștințelor cadrelor medicale la noutățile din 
domeniul medical 

Primăria Municipiului 
Sibiu, ONG 

Idee 200,000 
2023-
2030 

n/a 
Lista lungă 
de 
proiecte. 

 

71 Continuarea digitalizării serviciilor de sănătate 
Primăria Municipiului 
Sibiu, Consiliul 

Idee 1,000,000 2027 
Buget local, fonduri 
nerambursabile, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 



 

 
www.poca.ro 

586 
 

Județean, parteneri 
publici și privați 

O2.4 - O calitate ridicată a locuirii bazată pe cartiere dezvoltate în jurul conceptului "orașul de 15 minute"   

D2.5.1 Regenerarea urbană a cartierelor de locuințe colective  

72 
Regenerarea integrata a spatiilor de locuire 
colectiva: arealul delimitat de Str. Cisnadiei - 
Intrarea Ariesului - str. Ariesului - Str. Siretului 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 5,200,000 2027 

POR 2021-2027; P 8 - O 
regiune atractivă; 
Prioritatea e(i) 
Buget local 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

73 
Regenerarea integrata a spatiilor de locuire 
colectiva - zona str Muncel 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 2,000,000 2030 

POR 2021-2027; P 8 - O 
regiune atractivă; 
Prioritatea e(i)  + Buget 
local 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

74 

Regenerare urbană/ modernizarea infrastructurii 
și a spațiilor publice din alte cartiere de locuințe 
colective ale orașului (altele decât cele 
menționate anterior)  

Primăria Municipiului 
Sibiu  

În implementare 7,000,000 2030 
POR 2021-2027, Buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

75 Viabilizare Cartier Veterani 
Primăria Municipiului 
Sibiu  

În implementare 20,000,000 2030 Buget local, alte surse 
Lista lungă 
de 
proiecte 

 

O2.5 - INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ ȘI DE AGREMENT DEZVOLTATĂ ȘI MODERNĂ, CE SUSȚINE O OFERTĂ DIVERSĂ ȘI ATRACTIVĂ DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE 
PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

 

D2.5.1 Diversificarea infrastructurii de sport și de agrement a municipiului Sibiu prin construcția și amenajarea de noi facilități sau reabilitarea, modernizarea și dotarea 
infrastructurii existente 

 

76 
Amenajarea parcului tematic Pădurea Dumbrava 
– zonă de recreere de aventură 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

masterplan 25,000,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

77 
Construcția unui centru pentru sport și agrement 
(Aquapark) în lunca Cibinului - La Cascade 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

PUZ director în 
elaborare 

70,000,000 2027 

Bugetul local  
Fonduri 
nerambursabile  
Surse atrase 

Proiect 
prioritar 
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78 
Amenajare Dealurile Gușteriței pentru sport și 
eco-turism 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Elaborare SF 15,000,000 2027 
POR 2021-2030, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

79 
Crearea unui spațiu multifuncțional de recreere, 
sport și educație activă în cartierul Gușterița 

 Primăria Municipiului 
Sibiu 

În implementare  500,000 2022 
POR 2014-2020, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

80 Amenajare spatiu de sport și agrement zona Obor 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

În contractare PT 
+ execuție 

2,500,000 2025 Buget local, alte surse 
Proiect 
prioritar 

 

81 Modernizarea stadionului municipal Sibiu 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

În execuție 7,000,000 2022 Buget local 
Proiect 
prioritar 

 

82 
Amenajarea unor terenuri sportive în curțile 
instituțiilor de învățământ pre-universitar 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Realizare anuală 600,000 
2022-
2030 

Buget local 
Proiect 
prioritar 

 

83 Modernizare și extindere ZOO 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 1,000,000 2027 
Fonduri 
nerambursabile, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

84 
Reconstruire și dotare Sala Polivalentă 
Transilvania Sibiu 

CJ Sibiu DALI 56,000,000 2030 
CNI, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

85 
Construirea/ amenajarea/ reabilitarea/ 
modernizarea infrastructurii de sport și agrement  
- Etapa II (altele decât cele menționate anterior) 

Primăria Municipiului 
Sibiu, CJ Sibiu 

Idee 5,000,000 2030 
Fonduri 
nerambursabile, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D2.5.2 Susținerea și promovarea proiectelor sportive, de agrement și de tineret  

86 
Program anual de susținere a activității sportive 
prin Agenda Sportivă (incl. pentru structurile 
sportive de drept public) 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Program anual 12,000,000 
2022-
2030 

Buget local 
Proiect 
prioritar 

 

87 
Program anual de finanțare nerambursabilă a 
proiectelor în domeniile de tineret și comunitar 
prin Agenda Comunității și Agenda pentru Tineret 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Program anual 1,100,000 
2022-
2030 

Buget local 
Proiect 
prioritar 
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O3 - MUNICIPIUL SIBIU - DESTINAȚIE A CULTURII: LIDER NAȚIONAL ÎN SECTORUL CULTURAL ȘI TURISTIC, CE PROMOVEAZĂ TRANSILVANIA DE SUD PRINTR-O 
OFERTĂ VARIATĂ DE OPORTUNITĂȚI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ȘI DE VIZITARE, CE POTENȚEAZĂ IDENTITATEA LOCALĂ 

Nr. 
crt. 

Titlu program/proiect 
Responsabili și 

posibili parteneri 
Grad de 

maturitate  

Valoare 
estimată 

(Euro) 

Orizont 
de timp 

Surse de finanţare 
potențiale 

Nivel de 
prioritate  

 
O3.1 - DESTINAȚIE TURISTICĂ DE NOTORIETATE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ, RECUNOSCUTĂ PENTRU TURISMUL CULTURAL-ARTISTIC, GASTRONOMIC, ÎN NATURĂ ȘI 

DE AGREMENT, CU SERVICII DE ÎNALTĂ CALITATE PENTRU TURIȘTI, CE PROMOVEAZĂ EXPLOATAREA SUSTENABILĂ A POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL ȘI REGIONAL 
 

D3.1.1 Promovarea municipiului Sibiu ca destinație turistică de excelență  

1 

Dezvoltarea și promovarea identității 
municipiului și zonei metropolitane în context 
județean, regional, național și european, printr-
un pachet complet de promovare turistică, ce 
include instrumente tradiționale (campanii, 
materiale  promoționale și de prezentare etc.) și 
utilizarea noilor tehnologii (video, AR, instalații în 
spațiul public) 

Primăria Municipiului 
Sibiu, CJ Sibiu,  AJTS, 
parteenri publici și 
privați 

Idee 270,000 2030 
Buget local, parteneri 
privați, POR 2021-
2027, alte surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

2 

Campanii tematice de promovare, valorificând 
titlurile dobândite de municipiul Sibiu de-a lungul 
timpului (ex. promovare video pe tema Sibiu - 
gastronomie, meșteșuguri etc.) 

 AJTS, Primăria 
Municipiului Sibiu, CJ 
Sibiu , partenri publici 
și privați 

Idee 270,000 2030 
Buget local, parteneri 
privați, alte surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

3 

Dezvoltarea serviciilor turistice digitale și 
implementarea unui sistem city / county pass 
(oferă acces integrat la un număr de muzee/ 
obiective turistice, etc.) 

Primăria Municipiului 
Sibiu, parteneri 
publici și privați 

Idee 300,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, parteneri privați, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

4 

Promovare turistică și informare în spațiul public, 
prin instalarea de mobilier urban inteligent și 
interactiv (ex. panouri și/ sau toteme interactive) 
și prin marcaje pentru traseele și obiectivele 
turistice (inclusiv digital, prin intermediul 
codurilor QR sau realității augmentate) 

Primăria Municipiului 
Sibiu, parteneri 
publici și privați 

Idee 700,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

D3.1.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice  
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5 
Amenajare turistică a zonei montane Păltiniș-
Cindrel 

ADI Păltiniș - Cindrel, 
parteneri publici și 
privați 

SF  50,000,000 2030 
 POR 2021-2027, 
PNRR, buget local, alte 
surse  

Lista lungă 
de proiecte 

 

D3.1.2 Sprijinirea dezvoltării de noi produse și servicii turistice  

6 
Program de formare și sprijinirea exelenței în 
turism și domenii conexe (ex. academie de 
excelență în domeniul HORECA) 

parteneri publici și 
privați, operatori în 
turism, AJTS  

Idee 2,000,000.00 2027 
parteneri privați, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

7 Școală de vară de formare de ghizi în turism 
parteneri publici și 
privați, operatori în 
turism, AJTS  

Idee (program 
bi-anual) 

150,000.00 
2022-
2030 

parteneri privați, alte 
surse  

Lista lungă 
de proiecte 

 

8 

Stimularea parteneriatelor între actorii din 
domeniul turismului (spre exemplu, unități de 
cazare – organizatori de tururi ghidate – 
instituțiile culturale etc.) pentru realizarea / 
promovarea unor tururi de complexități diferite 
în zonele de interes din afara municipiului Sibiu 

unitățile de cazare, 
actori privați din 
turism, instituții 
culturale, parteneri 
publici și privați 

Idee N/A 2030 
parteneri privati, alte 
surse  

Lista lungă 
de proiecte 

 

9 

Sprijin pentru stimularea activității meșterilor 
populari și transmiterea cunoștințelor și 
tradițiilor către tineret - proiecte cu Muzeul 
ASTRA sau alte muzee din județ 

Consiliul Județean 
Sibiu, Muzeul Astra,  
parteneri publici și 
privați 

Idee 120,000.00 2027 
Buget local, 
parteneriate, AFCN, 
alte surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

O3.2 - INFRASTRUCTURĂ ȘI CONȚINUT CULTURAL MODERNE ȘI DIVERSIFICATE, CE SUSȚINE ȘI PROMOVEAZĂ O VIAȚĂ CULTURAL-ARTISTICĂ ACTIVĂ ȘI VARIATĂ ȘI 
POTENȚEAZĂ SPECIFICUL LOCAL 

 

D3.2.1 Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale  

10 Centru de conferinte și spectacole 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

Studiu 
prefezabilitate 

130,000,000 2027 
Bugetul local, Surse 
atrase, alte surse  

Proiect 
prioritar 

 

11 

Modernizarea și dezvoltarea Muzeului în aer 
liber: amenajarea și punerea în circuitul cultural-
turistic a unor alei senzoriale, modernizarea 
sistemului de iluminat, amenajarea și punerea in 
circuitul cultural - turistic a Amfiteatrului și 
scenei 

CNM ASTRA, CJ Sibiu proiectare 6,000,000 2027 
POR 2021-2027, PNRR, 
buget local, alte surse 

Proiect 
prioritar 
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12 ASTRA CINEMA HUB  CNM ASTRA, CJ Sibiu Idee 2,000,000 2027 
Bugetul local, 
parteneri privați, POR 
2021-2027, alte surse  

Lista lungă 
de proiecte 

 

13 Digitalizare publicații biblioteca ASTRA 
Biblioteca ASTRA, CJ 
Sibiu 

Implementare 3,000,000 2027 
fonduri 
nerambursabile, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

14 
Punerea în valoare a spațiilor și clădirilor de pe 
strada Bastionului nr. 6A - Centrul ASTRA pentru 
educație culturală 

CNM ASTRA, CJ Sibiu proiectare 8,000,000 2027 
fonduri 
nerambursabile, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

15 
Dezvoltarea infrastructurii culturale în vederea 
valorificării patrimoniului cultural și susținerii 
educației specifice 

CJ Sibiu, CJCPCT 
Cindrelul-Junii Sibiu 

Idee 1,000,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

16 
Centru Național pentru Patrimoniu Cultural și 
Educație Etnoidentitară al Romilor 

Fundația Centrul 
European de 
Integrare al Romilor 
(CEIR) 

Idee N/A 2030 
Buget propriu, POR 
2021-2027, alte surse 
de finanțare 

Lista lungă 
de proiecte 

 

17 
Digitalizare și utilizarea noilor tehnologii pentru 
prezentarea ofertei culturale 

instituții culturale, 
parteneri publici și 
privați (incl. Primăria 
Municipiului Sibiu, CJ 
Sibiu) 

Idee 200,000 2027 
POR 2021-2027, Buget 
local, alte surse de 
finanțare 

Lista lungă 
de proiecte 

 

18 
Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea 
infrastructurii culturale și turistice (altele decât 
cele menționate anterior) 

Primăria Municipiului 
Sibiu, CJ Sibiu, 
parteneri publici și 
privați 

Idee 5,000,000 2030 
Buget local, POR 2021-
2027, alte surse de 
finanțare 

Lista lungă 
de proiecte 

 

D3.2.2. Diversificarea posibilităților prin care se accesează, produce și utilizează conținutul cultural  

19 

Program anual de susținere a activităților 
culturale, educative și comunitare prin Agenda 
Culturală, Agenda Educațională și Agenda 
Comunității  

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Programe 
anuale 

14,000,000 
2022-
2030 

Buget local 
Proiect 
prioritar 

 

O3.3 - PATRIMONIUL VALORIFICAT, PARTE A IDENTITĂȚII LOCALE, CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA CULTURALĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNITĂȚII ȘI LA CREȘTEREA NOTORIETĂȚII 
TURISTICE A MUNICIPIULUI SIBIU 
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D3.3.1. Planificare și gestiune în domeniul protejării patrimoniului cultural din municipiul Sibiu  

20 

Inventarierea și monitorizarea stării de 
conservare a monumentelor istorice din 
municipiul Sibiu și dezvoltarea unei baze de date 
informatice (componentă a bazei de date urbane 
a municipiului Sibiu), ca suport pentru luarea 
deciziilor în domeniul protecției patrimoniului 
cultural (incl. includerea în baza de date a 
informațiilor din arhivele publice/private cu 
privire la monumentele istorice) 

DJC Sibiu, Primăria 
Municipiului Sibiu, 
parteneri publici si 
privati  

idee 200,000  2030 
Buget local, buget de 
stat, POR 2021-2027, 
alte surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

21 
Realizare Plan Urbanistic Zonal pentru Zonele 
Construite Protejate delimitate prin Planul 
Urbanistic General 

Primăria Municipiului 
Sibiu 

idee 500,000  2027 
 PNRR, buget local, 
alte surse  

Proiect 
prioritar 

 

22 
Studiu de fundamentare la nivel județean pentru 
definirea, instituirea și delimitarea zonelor 
protejate care cuprind patrimoniu arheologic  

Direcția Județană de 
Cultură Sibiu, UAT-uri 

idee  N/A  2030 
 PNRR, POR, buget 
local, alte surse  

Lista lungă 
de proiecte 

 

D3.3.2. Dezvoltarea cadrului operațional pentru reabilitarea patrimoniului construit în acord cu nevoile comunității locale    

23 

Realizarea unui ghid de bune practici privind 
intervențiile asupra monumentelor istorice, 
intervențiile asupra fondului construit și spațiului 
public din zonele istorice ale municipiului 
(inclusiv tehnologii verzi, tehnici constructive, 
signaletică, amenajare vitrine, texturi și 
cromatică finisaje exterioare, volumetrii, 
prioritizarea utilizării materialelor durabile cu 
amprentă redusă de carbon, tipuri de intervenții 
permise, eficiență energetică, utilizarea de 
materiale locale etc), inclusiv exemple de bune 
practici 

 MC-INP, OAR, 
parteneri publici și 
privați (ex. ONG-uri 
de profil) 

idee 100,000  2025 
  buget de stat, AFCN, 
parteneri privați, alte 
surse  

Lista lungă 
de proiecte 

 

D3.3.3. Protejarea și valorificarea patrimoniului construit din municipiul Sibiu într-o manieră sustenabilă, ca suport pentru activitățile socio-culturale și turistice  

24 

Restaurarea ansamblului de fortificații al 
municipiului Sibiu (turnuri și ziduri de apărare, 
bastioane) și includerea acestuia într-un circuit 
turistic tematic 

Primăria Municipiului 
Sibiu, OAR, MC, DJC 
Sibiu 

idee 10,000,000 2030 
Bugetul de stat - PNR, 
buget local, POR 2021-
2027, PNRR, alte surse 

Proiect 
prioritar 
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25 Reabilitare Turnul Sfatului 
Primaria Municipiului 
Sibiu 

Idee 2,000,000 2027 
POR 2021-2027, Buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

26 
Reabilitarea turnurilor de apărare din Orașul de 
Jos și includerea acestora în circuitul turistic 
(Tunurile Pielarilor și Pulberăriei)  

Primăria Municipiul 
Sibiu 

SF/idee SIDU 
2023 

1,000,000 2030 

Bugetul de stat - PNR, 
buget local, POR 2021-
2027, PNRR, TMI, alte 
surse 

Primăria 
Municipiului 
Sibiu  

 

27 

Punerea în valoare a clădirii de patrimoniu 
Biserica Evanghelică C.A. Sibiu – prin lucrări de 
conservare, restaurare a clădirii și modernizare a 
infrastructurii conexe – Piața Huet, Sibiu, Județul 
Sibiu 

Biserica Evanghelică 
C.A. Sibiu 

în implementare 4,560,958 2023 
POR 2014-2020, 
fonduri proprii 

Proiect 
prioritar 

 

28 
Proiect de marcare a clădirilor monumente 
istorice cu plachete informative prezentând rolul 
acestora în istoria municipiului Sibiu 

Primăria Municipiului 
Sibiu, DJC Sibiu 

Idee 100,000 2025 Buget local, alte surse  
Lista lungă 
de proiecte 

 

29 Reabilitare și dotare Sala Thalia 
Consiliul Județean 
Sibiu, Filarmonica de 
Stat Sibiu 

DALI 5,000,000 2030 
POR 2021-2027, PNRR, 
CNI, buget local, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

30 

Reabilitare Biblioteca ASTRA - Restaurarea și 
refuncționalizarea sediului istoric al Bibliotecii 
ASTRA pentru creșterea accesibilității publicului 
la patrimoniul cultural 

Biblioteca ASTRA, CJ 
Sibiu 

Implementare 7,000,000 2027 
fonduri 
nerambursabile, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

31 
Amenajare zonă Calea Poplăcii în vederea 
extinderii accesului în Muzeul în aer liber și 
reconstruirea Halei Fertinelli  

Consiliul Județean 
Sibiu, Complexul 
Național Muzeal Astra 
Sibiu 

proiectare 10,000,000 2027 
POR 2021-2027, Buget 
local, alte surse 

   

32 
Valorificarea obiectivelor de patrimoniu 
construit ale CJ Sibiu - Biserica Azilului din Sibiu 

Consiliul Județean 
Sibiu 

DALI necesită 
actualizare cf. 
HG. 907/ 2016 

5,000,000 2030 Buget local, alte surse  
Lista lungă 
de proiecte 
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33 
Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric 
Casa Artelor - Centru de activități și resurse 
regionale 

 Complexul Național 
Muzeal Astra Sibiu, 
S.C. Future Capital 
S.R.L., Museene i Sør 
Trøndelag A/S – MiST 
(Norvegia) 

în implementare 2,476,992 2024 

Programul RO-
CULTURA - granturi 
SEE 2014 – 2021, 
fonduri proprii, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

34 
Reabilitarea Catedralei Ortodoxe „Sf. Treime”, 
monument istoric de clasă A (SB-II-m-A-12147), 
situată pe str. Mitropoliei, nr. 33 

Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română din 
Sibiu 

n/a n/a 2030 
fonduri proprii, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

35 
Reabilitarea Palatului Administrativ, situat pe str. 
Mitropoliei, nr. 35 

Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română din 
Sibiu 

n/a n/a 2030 
fonduri proprii, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

36 
Reabilitarea imobilului „Muzeul Mihai 
Eminescu”, monument istoric de clasă A (SB-II-a-
A-12146), situat pe str. Mitropoliei, nr. 22 

Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română din 
Sibiu 

n/a n/a 2030 
fonduri proprii, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

37 Renovare Administratie Publica - Brukenthal 
Muzeul Brukenthal, 
Ministerul Culturii 

Idee 2,132,000 2030 Buget local, alte surse 
Lista lungă 
de proiecte 

 

38 
Protejarea și valorificarea patrimoniului construit 
- Etapa II (altele decât cele menționate anterior) 

Primăria Municipiului 
Sibiu, parteneri 
publici și privați 

Idee 5,000,000 2030 Buget local, alte surse 
Lista lungă 
de proiecte 

 

D3.3.4. Dezvoltarea și conștientizarea comunității în domeniul protecției și valorificării patrimoniului cultural   

39 

Program de schimb de experiență pentru 
reprezentanții administrației publice locale și 
specialiștii în domeniul protecției patrimoniului 
cultural, realizat în parteneriat cu instituții și 
asociații internaționale și naționale de profil 

Primăria Municipiului 
Sibiu, parteneri 
publici și privați 
(instituții și asociații 
internaționale și 
naționale de profil) 

Idee 100,000 
2024-
2030 

Buget local, programe 
de cooperare 
teritorială, programe 
culturale, parteneriate, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 
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40 
Susținerea dezvoltării de specialiști în domeniul 
protecției patrimoniului material si imaterial 

ONG-uri, parteneri 
publici si privati  

Idee 150,000 
2023-
2030 

Fonduri proprii, 
programe culturale 
(ex. timbrul de 
arhitectură, AFCN 
etc.), parteneriate, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

41 
Conștientizarea și educarea cetățenilor cu privire 
la protectia patrimoniului material si imaterial 

ONG-uri, parteneri 
publici si privati  

Idee 150,000 
2023-
2030 

Fonduri proprii, 
programe culturale 
(ex. timbrul de 
arhitectură, AFCN 
etc.), parteneriate, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

42 

Program de conservare și cultivare a tradițiilor 
grupurilor minoritare din municipiul Sibiu prin 
workshopuri, expoziții, evenimente publice (ex. 
calfe călătoare) 

Primăria Municipiului 
Sibiu, ONG 

Idee N/A 
2023-
2027 

Fonduri proprii, 
programe culturale 
(ex. timbrul de 
arhitectură, AFCN 
etc.), parteneriate, alte 
surse 

Lista lungă 
de proiecte 

 

 

O4 – MUNICIPIUL SIBIU - CENTRU REGIONAL BINE CONECTAT LA TERITORIU ȘI DESERVIT DE UN SISTEM DE TRANSPORT SIGUR, INCLUZIV, EFICIENT ȘI 
PRIETENOS CU MEDIUL 

Nr. 
crt. 

Titlu program/proiect 
Responsabili și posibili 

parteneri 
Grad de 

maturitate  

 Valoare 
estimată 

(Euro) 

Orizont 
de timp 

Surse de finanțare potențiale 
Nivel de 

prioritate  

1 
Coridor integrat de mobilitate urbană 
- Calea Șurii Mici 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
12.080.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

2 
Artere de categoria I, a II-a si a III-a în 
zona de expansiune urbană Cisnădie - 
Șelimbăr 

Consiliul Județean Sibiu Idee 
        
42.860.000  

Conform 
PMUD 

Buget local Șelimbăr, Buget local Cisnădie,  
Buget Consiliul Județean Sibiu 

Conform 
PMUD 
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3 
Realizarea unui nod rutier DC56/A1, 
pentru accesibilizarea Gării Șelimbăr 
și Bungard 

Consiliul Județean Sibiu, 
Ministerul 
Transporturilor – CNAIR 

Idee 
          
1.000.000  

Conform 
PMUD 

POT 2021-2027 - componenta de lucrări Buget local 
Șelimbăr Buget Consiliul Județean Sibiu 

Conform 
PMUD 

4 
Alternativă pentru conectare cartier 
Gușterița – Veteranilor de Război – 
Zona Industrială Vest 

Primăria Municipiului 
Sibiu, SN CFR SA 

Idee 
        
11.330.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

5 
Drum de acces între Aqua Park și VO 
Sud/Comuna Cristian 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
19.320.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

6 
Modernizarea DJ106C – Str. Grigore 
Ionescu 

 Consiliu Județean Sibiu Idee 
          
2.990.000  

Conform 
PMUD 

Buget Consiliul Județean Sibiu 
Conform 
PMUD 

7 
Coridor integrat de mobilitate urbană 
- Mihai Viteazu-Rahovei-Iorga 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
8.920.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

8 
Coridor integrat de mobilitate urbană 
- Dumbrăvii - Piața Unirii 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.350.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

9 
Coridor integrat de mobilitate urbană 
- Str. Lungă 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.120.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

10 
Coridor mobilitate durabila - Avrig - 
Argeșului - Gh. Dima 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.280.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

11 
Coridor mobilitate durabila - 
Promenada Victoriei 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
4.160.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

12 
Coridor mobilitate durabila - 
Conexiune între Calea Poplăcii si Calea 
Dumbrăvii 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
496.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 
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13 
Coridor mobilitate durabila – Circular 
Hipodrom 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
4.490.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

14 
Coridor de mobilitate urbană 
Cisnădiei 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.810.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

15 
Coridor mobilitate durabila – 
Policlinica - Terezian 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.820.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

16 
Coridor mobilitate durabila - Turnișor 
- Piața Cibin 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.730.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

17 Pasaj subteran Țiglarilor 
Primăria Municipiului 
Sibiu, SN CFR SA 

Idee 
          
4.350.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

18 Pasaj subteran Tractorului - Câmpului 
Primăria Municipiului 
Sibiu, SN CFR SA 

Idee 
          
4.350.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

19 
Legătura între Cartierul Gușterița și 
zona industriala Henri Coandă 

Primăria Municipiului 
Sibiu, Ministerul 
Transporturilor - CNAIR 

Idee 
          
2.860.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027 AP 5 - O regiune accesibilă - Acțiunea 
2 – Investiții care vizează soluții pentru 
decongestionarea/ fluidizarea traficului (drumuri de 
ocolire, pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de 
siguranță) la nivelul municipiilor reședință de județ c 
(iii) sau POT 2021-2027 (in parteneriat cu CNAIR) 

Conform 
PMUD 

20 
Pod pietonal peste Cibin in zona str. 
Distribuției 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
750.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

21 Varianta ocolitoare Sud  
Primăria Municipiului 
Sibiu,  Ministerul 
Transporturilor – CNAIR 

Idee 
      
230.000.000  

Conform 
PMUD 

POIM 2014-2020 - componenta de proiectare; POT 
2021-2027 - componenta de lucrări PN Anghel Saligny; 
Buget Consiliul Județean Sibiu 

Conform 
PMUD 

22 
Terminal Cargo Aeroport Sibiu, 
inclusiv amenajare nod infrastructură 
de transport 

Consiliul Județean Sibiu Idee 
      
200.000.000  

Conform 
PMUD 

Fonduri proprii 
Conform CJ 
Sibiu 
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23 
Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii aeroportuare - 
activități economice 

Consiliul Județean Sibiu / 
Aeroportul Internațional 
Sibiu 

Depus pentru 
finanțare 

5.000.000 2030 Fonduri nerambursabile, buget local, alte surse 
Conform CJ 
Sibiu 

24 
Tren urban in zona metropolitana 
Sibiu [TUS] 

Primăria Municipiului 
Sibiu,  CN CFR SA si 
Municipiul Sibiu 

Idee 
        
20.000.000  

Conform 
PMUD 

POIM 2021-2027 
Conform 
PMUD 

25 
Asigurarea infrastructurii de acces 
către trenul urban și multimodalitate 

Primăria Municipiului 
Sibiu, CFR SA 

Idee 
          
6.000.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

26 
Achiziția de autobuze ecologice 
pentru deservirea Zonei 
Metropolitane Sibiu 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
13.870.000  

Conform 
PMUD 

PNRR - Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială, Componenta C10 – Fondul local; I1. 
Mobilitate urbană durabilă; I1.1. Înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante) 

Conform 
PMUD 

27 
Extinderi ale traseelor Tursib pentru 
creșterea conectivității la nivelul 
municipiului și  Zonei Metropolitane 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee  n/a  
Conform 
PMUD 

n/a 
Conform 
PMUD 

28 
Terminale intermodale pentru liniile 
de transport ADI Transport Zona 
Metropolitană Sibiu 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.500.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila - b (viii) 
Buget local, alte surse 

Conform 
PMUD 

29 Extinderea sistemului e-ticketing    Idee 
          
5.490.000  

Conform 
PMUD 

PNRR - Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială, Componenta C10 – Fondul local; I1. 
Mobilitate urbană durabilă; I1.1. Înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante) 

Conform 
PMUD 

30 
Dezvoltarea sistemului de transport 
public local, prin continuarea înnoirii 
parcului de autobuze 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
4.770.000  

Conform 
PMUD 

PNRR - Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială, Componenta C10 – Fondul local; I1. 
Mobilitate urbană durabilă; I1.1. Înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante), POR 2021-2027, Buget local, 
Alte surse 

Conform 
PMUD 
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31 
Creșterea accesibilității către 
serviciul de transport public in comun 
prin scăderea interstației 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
300.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

32 
Continuarea modernizării stațiilor de 
transport public si a sistemului de 
informare calatori 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
5.100.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

33 
Extinderea facilitaților de garare, 
mentenanță si operare in Autobaza 
Tursib 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.000.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

34 Maluri Cibin - tronsoanele II si III 
Primăria Municipiului 
Sibiu  

SF în licitație 
          
6.300.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila - b (viii) sau  PNRR - Pilonul IV – Coeziune 
economică, socială și teritorială, Componenta C10 – 
Fondul local, I1. 
Mobilitate urbană durabilă, I1.4. 

Conform 
PMUD 

35 
Pista de biciclete de-a lungul râului 
Rossbach 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
5.550.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila - b (viii) sau  PNRR - Pilonul IV – Coeziune 
economică, socială și teritorială, Componenta C10 – 
Fondul local, I1. 
Mobilitate urbană durabilă, I1.4. 

Conform 
PMUD 

36 
Pista de biciclete de-a lungul pârâului 
Săpunului, între Calea Dumbrăvii si 
pod Broscărie 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.420.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

37 
Coridor mobilitate durabila - Traseu 
nemotorizat sigur între Parcul Sub 
Arini si Piața Unirii 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
860.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

 

Realizarea unui „Masterplan de 
Mobilitate Activă” – dedicat 
dezvoltării și prioritizării proiectelor 
de mobilitate activă (deplasări 
nemotorizate)  

Primăria Municipiului 
Sibiu 

Idee 50.000 
2022-
2023 

Buget Local Prioritar 
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38 
Conexiune velo Grădina Zoologică 
Sibiu – Parcul Sub Arini: Pista Th. 
Aman 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.720.000  

Conform 
PMUD 

PNRR - Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială, Componenta C10 – Fondul local; I1. 
Mobilitate urbană durabilă; I1.4. Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – 
infrastructurii pentru biciclete la nivel 
local/metropolitan 

Conform 
PMUD 

39 
Pista de biciclete str. Turismului - Ion 
Neculce 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
100.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

40 
Ramificații velo ale pistei de pe malul 
Cibinului 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
360.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila - b (viii) sau  PNRR - Pilonul IV – Coeziune 
economică, socială și teritorială, Componenta C10 – 
Fondul local, I1. 
Mobilitate urbană durabilă, I1.4. 

Conform 
PMUD 

41 Culoarul Orașului de Jos 
Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
265.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

42 
Conexiune velo Gara CFR Atelierelor 
(Pod Broscărie) - Compa 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
900.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

43 
Creșterea siguranței utilizării benzilor 
ciclabile prin intervenții punctuale 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
630.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

44 
Extinderea sistemului bike-sharing 
(etapa a II-a) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
2.150.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

45 
Traseul velo prin străzi de tip "home-
zone": Str. Măgura - str. Ion Creanga 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.900.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

46 
Conexiuni velo-pietonale in parcul 
Sub Arini 

Primăria Municipiului 
Sibiu , Universitatea 
Lucian 
Blaga 

Idee 
             
230.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 
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47 

Crearea unui coridor favorabil 
deplasărilor nemotorizate pentru a 
face legătura între zona istorică 
pietonizată şi gară. 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
2.020.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

48 
Modernizare pasaj pietonal subteran 
Str. Lupeni 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
660.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

49 
Traseul velo prin străzi de tip "home-
zone" pentru conectarea cartierelor 
Vasile Aaron si Trei Stejari 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
2.690.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

50 
Traseul velo prin străzi de tip "home-
zone": Str. Oituz 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.000.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

51 
Implementarea sistemului de parcari 
de biciclete in zonele rezidentiale 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
7.500.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

52 
Program multianual de modernizare 
și revizuire a infrastructurii pentru 
biciclete 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
         
1.500.000  

2027 Buget local Prioritar 

53 

Școala velo - "mini" parc tematic 
dedicat învățării mersului cu bicicleta 
și educației rutiere pentru copii și 
adulți 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
            
300.000  

2025 Buget local Prioritar 

54 Centura Velo în jurul Sibiului 
Consiliul Județean Sibiu 
sau in parteneriat intre 
UAT Sibiu si UAT Cisnădie 

Idee 
        
11.290.000  

Conform 
PMUD 

PNRR - Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială, Componenta C10 – Fondul local; I1. 
Mobilitate urbană durabilă; I1.4., 
POR 2021-2027; AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila; b (viii) , 
PNRR - Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială, Componenta C11 - Turism și Cultură 
Bugetul Consiliului Județean 
Buget local al UAT-urilor traversate 

Conform 
PMUD 
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55 
Extinderea sistemului bike-sharing in 
zona metropolitana Sibiu (etapa a III-
a) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
5.460.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila, Prioritatea b (viii) 

Conform 
PMUD 

56 
Intervenții pentru reorganizarea unor 
străzi și piațete urbane în favoarea 
pietonilor, în perimetrul zonei istorice 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
9.330.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

57 

Masuri suplimentare pentru 
îmbunătățirea calității spațiului urban 
- umbrirea traseelor pietonale și 
dotarea cu mobilier urban (inclusiv 
smart) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
500.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

58 
Creșterea siguranței la trecerile de 
pietoni 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.000.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 

59 
Trasee de mobilitate durabila in 
cartierul Terezian 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.120.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila - b (viii),  
Buget local – pentru componenta parcărilor 
rezidențiale 

Conform 
PMUD 

60 

Accesibilitate pietonala, velo și rutiera 
pentru zona de agrement Gușterița: 
str. Salcâmilor, Str. Răchitei, Str. 
Mălinului 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
5.460.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027 P 8 - O regiune atractivă e(i) 
Conform 
PMUD 

61 
Coridor de mobilitate durabilă - Str. 
Someșului (extindere trotuare) - 
legătură Sub Arini - Centru 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
         
2.500.000  

2027 POR Centru 2021-2027 - P4 - OS b (viii) / Buget local) Listă lungă 

62 
Coridor mobilitate durabila - Cârlova - 
Transilvaniei - Dealului (Piațeta 
Iosefin) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
18.800.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027,  
AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila 
b (viii) 

Conform 
PMUD 



 

 
www.poca.ro 

602 
 

63 
Coridor mobilitate durabila - 
Promenada Dr. Ion Rațiu - Av. Ilie 
Măcelaru 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
740.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

64 
Culoarul Terezian (str. Gladiolelor, 
podul Terezia, str. Cibinului-parțial și 
str. Ocnei). 

Primăria Municipiului 
Sibiu, Apele Romane 

Idee 
          
2.130.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

65 
Coridor mobilitate durabila – Stefan 
cel Mare - Coposu 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.300.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

66 
Coridor mobilitate durabila - 
Broscărie 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.290.000  

Conform 
PMUD 

AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana durabila b (viii) 
Conform 
PMUD 

67 
Coridor mobilitate durabila - 
Pedagogilor 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
410.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

68 
Legătura între Tilișca/Valea Aurie si 
cartier Turnișor 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.540.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

69 
Trasee de mobilitate durabila in 
cartierul Terezian 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

  
          
3.120.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila - b (viii),   
Buget local – pentru componenta parcărilor 
rezidențiale 

Conform 
PMUD 

70 
Coridor mobilitate durabila - str. 
Semaforului 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.270.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

71 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
pentru accesibilizare cartiere si zonele 
de expansiune urbană, în 
conformitate cu PUG 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
15.000.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, Programul National de Investitii „Anghel 
Saligny”, alte programe nationale de finanatare, alte 
surse 

Conform 
PMUD 

72 
Amenajare strada Viitorului in zona 
pod CF 

Primăria Municipiului 
Sibiu, Apele Române 
(pentru lucrarea în albia 
râului Cibin) si 
cu SN CFR SA  

Idee 
          
3.620.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, Programul National de Investitii „Anghel 
Saligny” 

Conform 
PMUD 
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73 
Conexiune Tineretului - Veterani: Str. 
Tomis - str. Gen. Grigore Bastan/Str. 
Gen. Nicolae Arsenescu 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
250.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

74 
Alternative în zona Livezile Sibiului: 
mal Cibin-mal Rossbach - Pod str. 
Cerbului 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

  
          
2.860.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

75 
Legătura Str. Zăvoi – Cartier Ștrand 
(axa mediana a zonei de expansiune 
urbană) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
2.600.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

76 Coridor mobilitate durabila - Țiglarilor 
Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
2.400.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 4 - O regiune cu mobilitate urbana 
durabila b (viii) 

Conform 
PMUD 

77 
Alternativa pentru conectare 
Gușterița/Reșița si cartierul 
Veteranilor de război 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
8.720.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

78 
Străpungere Nicolae Beldiceanu - 
Dimitrie Cantemir 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.850.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

79 
Străpungere Str. Arieșului - Calea 
Dumbrăvii, cu acces spre str. Siretului  

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.610.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

80 Pasaj rutier subteran Oberth-Coposu 
Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
11.750.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 5 - O regiune accesibilă - Acțiunea 
2 – Investiții care vizează soluții pentru 
decongestionarea/ fluidizarea traficului (drumuri de 
ocolire, pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de 
siguranță) la nivelul municipiilor reședință de județ, 
Obiectivul specific C (iii) 

Conform 
PMUD 

83 
Pasaj rutier subteran Sos. Alba Iulia – 
Piața Unirii 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
16.090.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 5 - O regiune accesibilă - Acțiunea 
2 – Investiții care vizează soluții pentru 
decongestionarea/ fluidizarea traficului (drumuri de 
ocolire, pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de 
siguranță) la nivelul municipiilor reședință de județ, 
Obiectivul specific C (iii) 

Conform 
PMUD 
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84 
Pasaj rutier subteran G-ral Vasile 
Milea – Rahovei - Semaforului 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
10.900.000  

Conform 
PMUD 

POR 2021-2027, AP 5 - O regiune accesibilă - Acțiunea 
2 – Investiții care vizează soluții pentru 
decongestionarea/ fluidizarea traficului (drumuri de 
ocolire, pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de 
siguranță) la nivelul municipiilor reședință de județ, 
Obiectivul specific C (iii) 

Conform 
PMUD 

85 
Alternativa pentru conectare Aqua 
Park și cartierele Tilișca-Valea Aurie 
(Preot Bacca) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.310.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

86 
Alternativa pentru conectare Ștrand - 
Turnișor (între Cârlova si Aqua Park) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
8.560.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

87 Piața Nicolaus Olahus 
Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
15.650.000  

Conform 
PMUD 

AP 5 - O regiune accesibilă - Acțiunea 2 – Investiții care 
vizează soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea 
traficului (drumuri de ocolire, pasaje, extinderi la 4 
benzi, măsuri de siguranță) la nivelul municipiilor 
reședință de județ c (iii) 
Bugetul Consiliului Județean Sibiu 
Buget local 

Conform 
PMUD 

88 
Extinderea și modernizare podurilor 
peste Cibin, de pe Șoseaua Alba Iulia 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
2.800.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, Programul National de Investitii „Anghel 
Saligny” 

Conform 
PMUD 

89 
Amenajare strada Viitorului in zona 
pod CF 

Primăria Municipiului 
Sibiu, Apele Române 
(pentru lucrarea în albia 
râului Cibin) si 
cu SN CFR SA  

Idee 
          
3.620.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, Programul National de Investitii „Anghel 
Saligny” 

Conform 
PMUD 

90 
Modernizare Strada Bruxelles si 
Strada Varșovia 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
6.590.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, alte surse 
Conform 
PMUD 

91 
Modernizarea rețelei de străzi de 
interes local 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
16.200.000  

Conform 
PMUD 

Buget local, Programul National de Investitii „Anghel 
Saligny”, alte programe naționale de finanțare, alte 
surse 

Conform 
PMUD 
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92 
Reabilitarea infrastructurii rutiere din 
Păltiniș (Drum Vechi – trotuare, zid de 
sprijin și iluminat public) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

În 
implementare 

          
3.000.000  

n/a Buget local Prioritar 

94 

Implementarea unei Politici de 
Parcare care sa descurajeze utilizarea 
autoturismului personal in centrul 
municipiului 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
             
250.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

95 

Realizarea parcărilor de mare 
capacitate in proximitatea zonelor 
pietonale/centrului istoric - Parcare 
subterana P-ta Gării 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
9.300.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

96 

Realizarea parcărilor de mare 
capacitate in proximitatea zonelor 
pietonale/centrului istoric - Parcare 
subterana P-ta Cibin 

Primăria Municipiului 
Sibiu, Ordinul Arhitecților 
din Romania 

Idee 
        
10.000.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

97 

Realizarea parcărilor de mare 
capacitate in proximitatea zonelor 
pietonale/centrului istoric - Parcare 
subterana P-ta Unirii - P-ta Teatrului 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
11.000.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

98 
Realizare parcare rezidențiala de 
mare capacitate - Parcare 
supraterana Dioda 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee  n/a  
Conform 
PMUD 

Alte surse (investiție privata) 
Conform 
PMUD 

99 
Realizare parcare rezidențiala de 
mare capacitate - Parcare 
supraterana Piața Vasile Aron 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.100.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

100 
Realizare parcare rezidențiala de 
mare capacitate - Parcare 
supraterana Piața Rahovei 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
2.950.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 
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101 
Realizare parcare rezidențiala de 
mare capacitate - Parcare 
supraterana Hipodrom 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
4.000.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

102 

Realizare parcare rezidențiala de 
mare capacitate - Parcare 
supraterana Hipodrom [Str. 
Adjudului] 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
3.750.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

103 
Realizare parcare rezidențiala de 
mare capacitate - Parcare subterana 
Stadion Municipal 

Consiliul Județean Sibiu Idee 
          
4.430.000  

Conform 
PMUD 

Buget local 
Conform 
PMUD 

104 

Instalarea stațiilor de încărcare a 
vehiculelor electrice sau hibride 
(mașini, biciclete, autobuze de mică 
capacitate) 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
          
1.100.000  

Conform 
PMUD 

PNRR - Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială, Componenta C10 – Fondul local; I1. 
Mobilitate urbană durabilă; I1.3 sau AFM; Buget local 

Conform 
PMUD 

105 
Implementarea unui sistem de 
management trafic adaptiv 

Primăria Municipiului 
Sibiu  

Idee 
        
20.000.000  

Conform 
PMUD 

PNRR - Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială, Componenta C10 – Fondul local; I1. 
Mobilitate urbană durabilă; I1.2. Mobilitatea urbană 
verde - asigurarea infrastructurii de transport verde - 
ITS/alte infrastructuri TIC 

Conform 
PMUD 

106 Sistem parcare digitalizat 
Primăria Municipiului 
Sibiu  

Pregătire 
documentații 

 n/a  n/a n/a n/a 

 
O5 – MUNICIPIUL SIBIU – CENTRU URBAN REZILIENT, CU O INFRASTRUCTURĂ URBANĂ EFICIENTĂ ȘI MODERNĂ 
 

Nr. 
crt. 

Titlu program/proiect 
Responsabili și 

posibili parteneri 
Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 

(Euro) 

Orizont 
de timp 

Surse de finanţare 
potențiale 

Nivel de 
prioritate  

 
O5.1 - MUNICIPIU A CĂRUI REȚEA ALBASTRĂ-VERDE ASIGURĂ O REZILIENȚĂ CLIMATICĂ CRESCUTĂ  

D5.1.1 Conservarea, valorificarea și extinderea zonelor naturale/ verzi din municipiu  
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1 
Elaborare plan de management - Parcul Natural 
Dumbrava Sibiului 

ANAP Sibiu Idee 200,000.00 
2022 - 
2024 

Fonduri guvernamentale 
Proiect 
prioritar 

 

2 Realizarea acumulării nepermanente Turnișor SGA Sibiu Idee - PMRI Conform SF 
2022 - 
2025 

PO DD 2021-2027 AP 4, 
Fonduri guvernamentale, 
bugetul local, PNRR 
Componenta 2 I4.1 

Proiect 
prioritar 

 

3 
Lucrări de apărare în municipiul Sibiu - valea 
Cibinului 

SGA Sibiu Idee - PMRI Conform SF 
2022 - 
2025 

PO DD 2021-2027 AP 4, 
Fonduri guvernamentale, 
bugetul local, PNRR 
Componenta 2 I4.1 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

4 
Lucrări de apărare în municipiul Sibiu - Valea 
Săpunului 

SGA Sibiu Idee - PMRI Conform SF 
2022 - 
2025 

PO DD 2021-2027 AP 4, 
Fonduri guvernamentale, 
bugetul local, PNRR 
Componenta 2 I4.1 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

5 Realizare pădure urbană zona Câmpșor 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

Idee 10,000,000 
2022 - 
2027 

PO DD 2021-2027 AP 4,  
PNRR, POR, Fonduri 
guvernamentale, bugetul 
local 

Proiect 
prioritar 

 

6 Împăduriri și lucrări de stabilizare a versanților  
Primăria 
Municipiului Sibiu și 
alți parteneri 

Idee 1,000,000 
2022 - 
2027 

PNRR Componenta 2 I1 
PO DD 2021-2027 AP 4, 
Fonduri guvernamentale, 
bugetul local,  

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D5.1.2 Reabilitarea, extinderea și inter-conectarea rețelei de spații verzi  

7 Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

În execuție 3,015,265 
2021 - 
2023 

POR 2014.2021  PI 4.2 
Proiect 
prioritar 
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8 

Audit al spațiilor verzi din municipiul Sibiu - 
evaluarea calității spațiilor verzi existente și a 
posibilităților de amenajare de noi spații verzi 
în municipiu 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Idee 150,000 
2022 - 
2023 

Buget local 
Proiect 
prioritar 

 

9 Amenajarea Parcului Sub Arini ( inlusiv z.2) 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

SF în curs de 
realizare 

2,000,000 
2021 - 
2023 

POR Centru 2021-2027 - 
P3 OS b(vii), Buget local 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

10 Amenajare parc Astra 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

pregatire 
proiectare 

500,000 
2021 - 
2023 

POR Centru 2021-2027 - 
P3 OS b(vii), Buget local 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

11 
Program de plantare arbori - completare 
vegetație de aliniament si spatii verzi 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Idee  3,000,000 
2025 - 
2030 

POR Centru 2021-2027 - 
P3 OS b(vii), Buget local 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

12 

Program multianual de amenajarea parcurilor 
și crearea de noi zone verzi (în funcție de 
clarificarea/ dobândirea proprietății asupra 
terenurilor) 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

idee 2,000,000 
2021-
2030 

buget local 
Lista lungă 
de 
proiecte 

 

13 Realizare sere și pepinieră publică 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

SF în curs de 
realizare 

5,000,000 
2022 - 
2025 

POR Centru 2021-2027 - 
P3 OS b(vii), Buget local 

Proiect 
prioritar 

 

14 
Testarea și implementarea soluțiilor bazate pe 
natură (nature-based) 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
ZMS și UAT 
componente, 
parteneri publici și 
privați  

Idee 2,000,000 
2022-
2030 

HORIZON, UIA, POR 
Centru 2021-2027 - P3 
OS b(vii), Buget local, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

O5.2 - MUNICIPIU EFICIENT ENERGETIC, CU EMISII SCĂZUTE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ  

D5.2.1 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice  

15 
Eficientizare energetică/ reabilitare Grădinița 
cu PP. 22 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 
(depus AFM) 

790,000.00 2027 AFM, buget local 
Proiect 
prioritar 

 

16 
Eficientizare energetică/ reabilitare Grădinița 
cu PP. 5 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

PT realizat  
(depus AFM) 

875,000.00 2027 
AFM, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 
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17 Eficientizare energetică/ reabilitare Scoala 25 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 
(depus PNRR) 

2,200,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

18 
Eficientizare energetică/ reabilitare Grădinita 
cu PP Elefantelul Curios 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 
(depus PNRR) 

1,700,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

19 
Eficientizare energetică/ reabilitare Scoala 
Gimnaziala Nicolae Iorga  

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 
(depus PNRR) 

2,750,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

20 
Eficientizare energetică/ reabilitare Scoala 
Gimnaziala Regele Ferdinand 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 
(depus PNRR) 

1,300,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

21 
Eficientizare energetică/ reabilitare Liceul 
Teoretic O.Ghibu  

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 
(depus PNRR) 

2,450,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

22 
Eficientizare energetică/ reabilitare Colegiul 
National Octavian Goga 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 
(depus PNRR) 

2,600,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

23 
Eficientizare energetică/ reabilitare Spital 
Pediatrie - sediu Transilvaniei 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 
(depus PNRR) 

700,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

24 
Eficientizare energetică/ reabilitare Gradinița 
nr. 29 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 1,630,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

25 
Eficientizare energetică/ reabilitare Gradinita 
36 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 1,230,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

26 Eficientizare energetică/ reabilitare Scoala 23 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 1,100,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

27 
Eficientizare energetică/ reabilitare Gradinita 
cu PP Casuta Povestilor  

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare 190,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

28 
Eficientizare energetică/ reabilitare Gradinita 
cu PN nr.7 (structura Gradinita cu PP nr.37)  

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare N/A 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

29 
Eficientizare energetică/ reabilitare Gradinita 
cu PP nr.43 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Idee N/A 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 
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30 
Eficientizare energetică/ reabilitare Scoala 
Gimnaziala I.L.Caragiale 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare N/A 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

31 

Reabilitare imobile monument istoric 
(Reabilitare Orfelinat Maria Tereza - 
consolidare și eficiență energetică) (str. 
Gladiolelor nr. 2) 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Elaborare SF 10,000,000 2030 
POR 2021-2027, buget 
local, împrumuturi (ex. 
BEI), alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

32 
Reabilitare și eficientizare energetică CSEI nr.2 
Sibiu 

CJ Sibiu Implementare 3,000,000 2023 
POR 2014-2020, Buget 
județean, alte fonduri 

Proiect 
prioritar 

 

33 Creștere eficiență energetică Corp A Biblioteca ASTRA Implementare 3,000,000 2025 
fonduri nerambursabile, 
buget local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

34 Creștere eficiență energetică Corp B nou Biblioteca ASTRA Implementare 3,000,000 2025 
fonduri nerambursabile, 
buget local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

35 
Reabilitare termică clădiri Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Sibiu 

CJ Sibiu 
Documentație în 
curs de 
elaborare 

1,000,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

36 
Reabilitare termică centre și clădiri 
administrative DGASPC Sibiu 

CJ Sibiu/ DGASPC 
Documentație în 
curs de 
elaborare 

1,000,000 2027 
POR 2021-2027, buget 
local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

37 
Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice - Etapa II (altele decât cele menționate 
anterior) 

Primăria 
Municipiului Sibiu, CJ 
Sibiu 

Idee 10,000,000 2030 
POR 2021-2027, PNRR, 
buget local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D5.2.1 Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale  

38 Pachet 1 - 10 blocuri  ( HCL 194/2022) 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare, 
depuse PNRR 

7,500,000 2027 
PNRR,  buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

39 Pachet 2 - 8  blocuri (HCL 196/2022) 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare, 
depuse PNRR 

5,100,000 2027 
PNRR,  buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

40 Pachet 3 - 2 blocuri (HCL195/2022) 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

Proiectare, 
depuse PNRR 

3,100,000 2027 
PNRR, buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 
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41 
Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale - Etapa II (altele decât cele 
menționate anterior) 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Idee 15,000,000 2030 
PNRR, POR 2021-2027, 
buget local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

D5.2.2 Eficientizarea sistemului de iluminat public  

42 
Program: Modernizarea, dezvoltarea si 
eficientizarea sistemului de iluminat public in 
municipiul Sibiu 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Diverse stadii 15,000,000.00 
2021 - 
2027 

AFM, Bugetul local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

D5.2.3 Eficientizarea furizării și distribuției de energie și utilizarea energiei din surse regenerabile  

43 
Dezvoltarea capacității de producție de energie 
verde/ regenerabilă  

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
parteneri publici și 
privați 

Idee N/A 2027 
PNRR C6, buget local, 
parteneri privați, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

44 
Proiect pilor în cadrul rețelelor naționale 
pentru producția de energie prin procesarea 
biomasei/ deșeurilor municipale 

Fundația Centrul 
European de 
Integrare al Romilor 
(CEIR) 

Idee N/A 2030 
HORIZON, PNRR, fonduri 
proprii, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

45 

Smart grid - proiect pilot - Rețea de 
electricitate inteligentă care poate fi 
implementată în diferite zone cu locuințe 
colective (rețea inteligentă) - poate fi corelat cu 
proiectul de Living Lab sau testat în zonele de 
dezvoltare urbană 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
parteneri publici și 
privați 

Idee 5,000,000 2030 

PODD 2021-2027, 
HORIZON, POR 2021-
2027, buget local, 
parteneri privați, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

46 
Platformă online și/sau aplicație mobilă pentru 
cartografierea consumului de energie la nivel 
de cartier sau de oraș 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
parteneri publici și 
privați 

Idee 150,000 2025 
POR 2021-2027, buget 
local, parteneri privați, 
alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

O5.3 - INFRASTRUCTURĂ DE MEDIU MODERNĂ  

D5.3.1 Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată  

47 

Modernizarea conductelor magistrale de 
transport apa potabila de pe raza municipiului 
Sibiu (cca 52km) si imbunatatirea 
functionalitatii canalizarii orasenesti prin 
modernizarea a cca 4,6 km retea canal si statii 
pompare  

Apa Canal Sibiu SA PT 40,000,000 
de 
verificat 

de verificat de verificat  
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48 
Reabilitare retea magistrala apa potabila Calea 
Dumbravii, Municipiul Sibiu 

Apa Canal Sibiu SA Implementare 1,320,000 2023 POIM 2014-2020 
Proiect 
prioritar 

 

49 

Extinderea si reabilitarea retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare din municipiul 
Sibiu – Zona 1, inclusiv camine pentru 
imbunatatirea procesului de contorizare si 
facturare 

Apa Canal Sibiu SA Implementare 21,420,000 2023 POIM 2014-2020 
Proiect 
prioritar 

 

50 

Extinderea si reabilitarea retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare din municipiul 
Sibiu – Zona 2 si imbunatairea procesului de 
contorizare si facturare 

Apa Canal Sibiu SA Implementare 23,872,000 2023 POIM 2014-2020 
Proiect 
prioritar 

 

51 

Proiect de modernizare a rețelei de alimentare 
cu apă și canalizare pe străzile unde conductele 
sunt subdimensionate (zona Ștrand-
Maramureșului, zona Calea Turnișorului, zona 
Ion Creangă-Rampa Ștefan cel Mare, și zona 
Lazaret-Ecaterina Varga) 

Apă-Canal Sibiu, 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

Idee 3,000,000 
2022-
2025 

PO DD 2021-2027 AP 2, 
Buget local/ propriu, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

52 
Extinderea rețelei de apă și canalizare in zonele 
de dezvoltare/ nedeservite 

Apă-Canal Sibiu În implementare n/a n/a 
PO DD 2021-2027 AP 2, 
Buget local/ propriu, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

53 

Deversor canalizare pluvială: Constituției - 
Abatorului - Cibin, Subtraversare CFR pârâu 
Trinkbach, str. Fabricii, subtraversare CFR Valea 
Săpunului - Rampa Stefan cel Mare, mărire 
capacitate bazine retenție Apă Canal - Muncel 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
Apă-Canal Sibiu 

Idee 3,000,000 2027 
PNRR, PO DD 2021-2027 
AP 2, Buget local/ 
propriu, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

54 
Proiect de extindere a rețelei de canalizare 
pluvială în Municipiul Sibiu 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
Apă-Canal Sibiu 

Idee 10,000,000 
2023-
2027 

PO DD 2021-2027 AP 2, 
Buget local/ propriu, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

55 
Proiect de realizare a unei instalații valorificare 
a nămolurilor rezultate în urma epurării apelor 
uzate 

Consiliul Județean 
Sibiu, Apă-Canal 
Sibiu 

Idee 10,000,000 
2025-
2030 

PO DD 2021-2027 AP 2, 
Buget local, alte surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

D5.3.2 Creșterea gradului de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor  
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56 

Campanie de conștientizare a populației din 
municipiul Sibiu și zona metropolitană cu 
privire la importanța colectării selective a 
deșeurilor 

SOMA, Primăria 
Municipiului Sibiu, 
ADI ECO 

Idee 180,000 
2022-
2027 

PO DD 2021-2027 AP 2, 
Buget local 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

57 
Proiect de realizare a unei instalații TMB 
(tratare mecano biologică) cu digestie 
anaerobă în municipiul Sibiu 

ADI Eco, partenere 
publici și/sau privați 

idee - proiect 
propus în PJGD 
(2020) 

31,000,000.00 
2022-
2027 

PO DD 2021-2027 AP 2, 
Buget local 

Proiect 
prioritar 

 

58 
Studiu privind posibilitățile de extindere a 
depozitului de deșeuri municipale - celulă nouă 
de depozitare 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Idee 100,000 
2021 - 
2023 

PO DD 2021-2027 AP 2, 
Buget județean, Buget 
local 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

59 

Aplicarea la nivel individual a instrumentului 
economic "Plătește Pentru Cât Arunci" pentru 
deșeurile generate la imobilele multi-familiale, 
prin dezvoltarea si implementarea unei 
infrastructuri inteligente pentru colectarea 
selectivă ( mai punem un pr. distinct ptr. 
PNRR??) 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
Universitatea Lucian 
Blaga 

SF 10,000,000.00 2027 
Buget local, POR, PNRR, 
altele 

Proiect 
prioritar 

 

60 
Construirea de insule ecologice digitalizate 
pentru colectarea deșeurilor 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

  3,500,000.00 2027 
PNRR, Buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

61 
Realizare centre de colectare separată cu aport 
voluntar 

Primăria 
Municipiului Sibiu, CJ 
Sibiu 

Idee 4000000 
2022 - 
2026 

Buget local, PNRR 
componenta 3 I1c 

Proiect 
prioritar 

 

 
O6 – MUNICIPIUL SIBIU – CENTRU REGIONAL CU O BUNĂ GUVERNARE, BAZATĂ PE SERVICII PUBLICE PERFORMANTE, PROCEDURI DESCHISE ȘI 
TRANSPARENTE ȘI DECIZII FUNDAMENTATE PE DATE ȘI PE IMPLICAREA COMUNITĂȚII 
 

Nr. 
crt. 

Titlu program/proiect 
Responsabili și 

posibili parteneri 
Grad de 

maturitate  

Valoare 
estimată 

(Euro) 

Orizont 
de timp 

Surse de finanţare 
potențiale 

Nivel de 
prioritate  

 
O6.1 - BUNĂ GUVERNARE ȘI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ CRESCUTĂ BAZATE PE RESURSE UMANE ȘI INSTRUMENTE DE MANAGEMENT URBAN PERFORMANTE   

D6.1.1. Îmbunătățirea strategiei de resurse umane, procedurilor interne de lucru și ajustarea politicii de formare, corelat cu nevoile raportate de personalul instituției, 
nevoile de dezvoltare ale municipiului și transformările digitale în desfășurare 
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1 

Programe de formare pentru creșterea competențelor 
personalului în domenii-cheie pentru dezvoltarea și 
implementarea proiectelor aferente SIDU (planificare 
financiară și management financiar, implementarea 
proiectelor cu fonduri, imprumuturi etc.) și adaptarea la 
tendințele internaționale (ex. competențe digitale, 
sustenabilitate etc.) 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
parteneri publici și 
privați 

Idee 50.000/ an 
2022-
2024 

Buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

2 

Crearea de parteneriate cu unitățile de învățământ 
superior din regiune pentru formarea și atragerea forței 
de muncă. Inițierea unui parteneriat pentru atragerea de 
personal calificat pentru domeniile cu posturi vacante, 
dar și pentru acele poziții cerute pe piața forței de muncă 
și dificil de atras în sistemul public (experți IT, experți 
fonduri europene, finanțe publice, experți mediu și 
dezvoltare urbană) 

ANFP, unitățile de 
învățământ, 
parteneri publici și 
privați 

Idee N/A 
2022-
2024 

Surse proprii, 
parteneriate, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

3 

Schimburi de experiență dedicate Primăriei Municipiului 
Sibiu, servicii publice și/sau primăriilor din zona 
metropolitană cu autorități publice locale externe 
performante în accesarea și managementului fondurilor 
externe nerambursabile, pe teme relevante (ex. 
patrimoniu, turism, sustenabilitate, inovare, digitalizare 
etc.) 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
ADI ZMS, UAT 
componente ZMS  

Idee 300,000 2027 

Programe de 
cooperare 
teritorială (ex. 
URBACT, 
INTERREG), buget 
local, alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

D6.1.2. Capacitate administrativă sporită de a implementa o politică de investiții fundamentată pe absorbția de fonduri externe nerambursabile în perioada 2021-2027, 
urmărindu-se impactul teritorial și oportunitățile aferente noilor exerciții financiare 

 

4 
Constituirea și operaționalizarea ADI Zona Metropolitană 
Sibiu 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
UAT din zona 
periurbană 

În curs de 
constituire 

N/A 
2022-
2030 

Bugete locale, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

5 

Dezvoltarea unei platforme interactive și a unui punct 
unic de contact pentru UAT din zona metropolitană Sibiu, 
mediul de afaceri, mediul ONG și mediul academic în 
vederea acordării de asistență tehnică și sprijin pentru 
accesarea de fonduri externe nerambursabile aferente 

Zona Metropolitană 
Sibiu, ADR Centru, 
alți parteneri publici 
și privați 

Idee 150,000 
2022-
2025 

Surse proprii, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 



 

 
www.poca.ro 

615 
 

CFM 2021-2027 și PNRR sau oportunităților aferente 
fondurilor naționale 

D6.1.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a dezvoltării municipiului printr-o planificare strategică eficientă bazată pe date actuale  

6 
Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al 
municipiului Sibiu și dezvoltarea bazei de date urbane 
aferentă 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

În implementare 350,000 2027 
Buget local, PNRR, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

7 Realizare PUZCP zona istorică 
Primăria 
Municipiului Sibiu 

Idee 200,000 2027 
Buget local, PNRR, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 

 

8 
Dezvoltarea bazei de date GIS cu domenii/ straturi noi și 
acoperire teritorială la nivel metropolitan 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
ADI ZMS 

Idee 200,000 2027 
Buget local, POR 
2021-2027, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

9 
Dezvoltarea capacității de planificare și dezvoltare urbană 
la nivelul ZMS 

ADI ZMS, parteneri 
publici și privați 

Idee N/A 2030 
Buget propriu, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

O6.2 - GUVERNARE DESCHISĂ, TRANSPARENTĂ, INCLUSIVĂ ȘI RESPONSABILĂ, BAZATĂ PE INSTRUMENTE ȘI MECANISME DESTINATE CONSULTĂRII ȘI PARTICIPĂRII 
PUBLICE 

 

D6.2.1. Comunitate consolidată și participare extinsă a cetățenilor, mediului de afaceri și asociațiilor legal constituite în procesele de consultare și de decizie de la nivel 
local 

 

10 
Consultări periodice cu cetățenii și societatea civilă 
privind inițiativele/ proiectele de dezvoltare majore ale 
municipalitatii (ex. calendar consultări/ dezbateri) 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

idee (program 
permanent) 

N/A 
2022-
2030 

Buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

11 

Consultări/ grupuri de lucru tematice cu reprezentanții 
mediului de afaceri, mediului asociativ, mediului 
universitar și specialiști pe teme de interes pentru 
dezvoltarea municipiului și zonei metropolitane (ex. 
competitivitate, turism, patrimoniu etc.) - formarea de 
comunități de practică 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
parteneri publici și 
privați 

Idee N/A 
2022-
2030 

Buget local, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

12 
Implicarea cetățenilor și societății civile în administrarea 
spațiului public - ex. program de amenajare și îngrijire a 
spațiilor verzi în parteneriate 

Primăria 
Municipiului Sibiu, 
asociații de 
proprietari, 

Idee 2,000,000 
2023-
2030 

Buget local, 
parteneri privați, 
alte surse 

Proiect 
prioritar 
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parteneri privați/ 
ONG 

13 
Sustenabilitate. Inovare. Bunastare. Incluziune Sociala. 
Unitate. SIBIU - Strategia 2030 

CJ Sibiu 
În implementare 
(proiect propus 
de CJ) 

813,537 2023 
POCA 2014-2020, 
buget local, alte 
surse 

Lista lungă 
de 
proiecte 

 

O6.3 - SERVICII ELECTRONICE EXTINSE, ADAPTATE LA TENDINȚELE ȘI TRANSFORMĂRILE DIGITALE ÎN DESFĂȘURARE  

D6.3.1. Extinderea serviciilor de guvernare electronică și serviciilor publice electronice oferite de Primăria Municipiului Sibiu  

14 
Implementarea de sisteme informatizate de management 
și monitorizare a diverselor servicii publice (Data Center și 
back-up data center PMS și serviciile publice) 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

Idee  2,000,000 2030 
Buget local, POR 
2021-2027, alte 
surse 

Proiect 
prioritar 

 

15 
SALT - Sibiu administrație de calitate accesibilă 
locuitorilor prin tehnologie 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

În implementare 620,000 2023 
POCA 2014-2020, 
buget local 

Proiect 
prioritar 
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17. ANALIZA MULTICRITERIALĂ DE 
PRIORITIZARE A PROIECTELOR 

17.1. METODOLOGIA DE PRIORITIZARE 

Procesul de prioritizare are ca scop obținerea unei liste de proiecte prioritare, implementabile pe termen 
scurt și mediu (2021-2027) și sustenabile din punct de vedere financiar. Aceasta înseamnă o listă de 
proiecte prioritare, a căror valoare estimată și planificare anuală ar trebui să se încadreze în bugetul de 
investiții al UAT Municipiul Sibiu.  

Având în vedere numărul mare de proiecte planificate pentru perioada 2021-2027 (și anterior) și aflate în 
diferite stadii de implementare, centralizate pe baza propunerilor SIDU 2021-2027, a documentelor 
strategice existente la nivelul municipiului și a situației proiectelor furnizată de Primăria Municipiului Sibiu, 
metodologia de prioritizare cuprinde două etape principale: 

1. Selecția unei liste scurte de proiecte: 

Pentru realizarea listei scurte s-a realizat un prim exercițiu de prioritizare, în colaborare cu echipa Primăriei 
Municipiului Sibiu, pe baza situației actuale a proiectelor, prin aplicarea unor filtre de selecție ce se referă 
la: 

• Continuarea proiectelor în curs de implementare/pentru care au fost inițiate demersuri în acest 
sens; 

• Maturitatea proiectelor, astfel încât probabilitatea realizării acestora să fie cât mai crescută; 

• Valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile aferente finalului perioadei 
de programare 2021-2027; 

• Contribuția la obiectivele strategice și instituționale și corelarea cu alte proiecte, maximizând astfel 
impactul intervențiilor printr-o abordare integrată; 

• Nevoile locale, urgența acestora (de ex. în contextul pandemiei de COVID-19) și necesarul asigurării 
serviciilor pentru populație. 

Lista scurtă de proiecte prezentată în continuare include astfel și proiecte a căror necesitate a fost 
identificată ulterior elaborării strategiilor/documentelor strategice și care vor fi implementate în perioada 
2021-2027. Totodată, lista proiectelor și măsurilor propuse pentru finanțare și implementare include 
bugetul necesar pentru pregătirea de documentații tehnice pentru investiții noi, necesare proiectelor în 
curs de pregătire pentru următoarea perioadă de programare. 
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TABEL 91 - LISTA SCURTĂ DE PROIECTE 

NR. 
CRT. 

TITLU PROIECT/MĂSURĂ 

VALOARE 
TOTALĂ 

ESTIMATĂ 
(LEI) 

VALOARE 
TOTALĂ 

ESTIMATĂ 
(EURO) 

ORIZONT DE 
TIMP ESTIMAT 

PENTRU 
IMPLEMENTARE 

STADIU DE 
IMPLEMENTARE  

 Va fi completat  

 

  

   

 

  

   

 

  

 

2. Selecția proiectelor prioritare: 

Lista scurtă de proiecte va fi ordonată în funcție de prioritizarea proiectelor, coordonată cu necesarul de 
fonduri sau cofinanțare (în cazul proiectelor cofinanțate din fonduri europene) din bugetul local. 
Prioritizarea proiectelor poate fi actualizată anual, în funcție de progresul acestora și nevoile apărute, 
conform metodologiei de prioritizare. Prioritizarea va fi realizată de către Primar, personalul de conducere 
din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu (direcțiile specializate, cu rol în planificarea și gestiunea activităților 
și proiectelor de dezvoltare) și comisiile de specialitate ale Consiliului Local. Prioritizarea va sta la baza 
Planul Anual de Lucru/ Planul de Acţiune Anual (PAL/ PAA).  

Pentru prioritizarea investițiilor la nivelul municipiului Sibiu se propune o matrice de notare, ce permite 
evaluarea multi-criterială bazată pe criterii obiective de evaluare. Criteriile propuse sunt ponderate în 
funcție de importanța lor. Pentru evaluarea multi-criterială a proiectelor au fost stabilite 8 criterii de 
evaluare, care reflectă elemente de bază pentru îndeplinirea viziunii și obiectivelor instituționale și, nu în 
ultimul rând, vizează fezabilitatea investițiilor. Pentru fiecare criteriu, proiectele vor fi notate de la 1 la 10, 
conform modului de notare descris în tabelul de mai jos. Punctajul total va fi calculat în funcție de ponderea 
fiecărui criteriu, în cadrul matricei de prioritizare.  

TABEL 92 - SISTEMUL DE PRIORITIZARE A PROIECTELOR 

CRITERIU MOD DE NOTARE PONDERE 

Dimensiunea grupului țintă - proiectul vizează întregul municipiu/ un grup 
țintă extins (5-10 puncte, în funcție de 
dimensiunea grupului țintă) 

- proiect cu impact la nivelul unei zone 
restrânse / grup țintă specific, restrâns (1-5 
puncte, în funcție de dimensiunea grupului 
țintă) 

10% 

Disponibilitatea resurselor financiare - din surse nerambursabile (10 puncte) 

- din bugetul propriu (6 puncte) 

- din împrumuturi contractate (3 puncte) 

22.5% 
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CRITERIU MOD DE NOTARE PONDERE 

Complementaritatea cu alte proiecte - condiționează alte proiecte (8-10 puncte) 

- completează acțiuni deja implementate (3-7 
puncte) 

- nu se corelează cu alte proiecte de investiții 
(1-2 puncte) 

10% 

Maturitatea proiectului - proiectul este matur (gata de implementare, 
documentațiile tehnice sunt pregătite etc.) (8-
10 puncte) 

- este în curs de pregătire (4-7 puncte) 

- este la nivel de idee/schiță (1-3 puncte) 

22.5% 

Poziția în agenda publică/urgența - este pe agenda publică, necesită acțiune 
imediată (8-10 puncte) 

- nu este pe agenda publică, dar poate deveni 
o problemă urgentă/ oportunitate importantă 
(4-7 puncte) 

- este pe agenda publică, dar nu necesită 
acțiune imediată (1-3 puncte) 

5% 

Impactul social (afectează grupuri vulnerabile din 
UAT) - se completează cu criteriul 1 

- vizează grupurile vulnerabile (8-10 puncte) 

- atinge problematica grupurilor vulnerabile 
(4-7 puncte) 

- nu vizează grupuri vulnerabile (1-3 puncte)  

10% 

Impactul asupra dezvoltării durabile, eficiența 
utilizării resurselor și protecției mediului 

- vizează explicit acest impact (8-10 puncte) 

- atinge problematica (4-7 puncte) 

- nu contribuie deloc (1-3 puncte) 

15% 

Transferabilitate/potențial de a testa o 
soluție/abordare care să servească ca exemplu 
pentru intervenții ulterioare  

- în mare măsură (8-10 puncte) 

- în mică măsură (4-7 puncte) 

- nu este transferabil (1-3 puncte) 

5% 

Sursa: Prelucrare proprie 

În paralel cu prioritizarea proiectelor în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, vor fi consultați populația și 
actorii locali relevanți, care vor putea la rândul lor propune ordinea de prioritate a proiectelor. Prioritizarea 
propusă de populație și actorii locali va contribui cu 10% la prioritizarea finală, contribuția criteriilor de mai 
sus fiind ponderată în matricea de prioritizare astfel încât să totalizeze 90%.  

TABEL 93 - MATRICEA DE PRIORITIZARE 

PROIECTE CRITERIU 1 .... .... CRITERIU 8 
PRIORITATE CF. 
CONSULTĂRII 

PUBLICE 

 Scor (1-
10) 

Pondere 
(%) 

Total 
(Scor X 

.... .... Scor (1-
10) 

Pondere 
(%) 

Total 
(Scor X 

Total (Scor X 10%) 
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PROIECTE CRITERIU 1 .... .... CRITERIU 8 
PRIORITATE CF. 
CONSULTĂRII 

PUBLICE 

Pondere
) 

Pondere
) 

Proiect 1 Va fi 
complet
at 

        

Proiect 2          

............          

Proiect n          

Sursa: Prelucrare proprie 
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18. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE, 
MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

18.1. CADRUL PARTENERIAL PENTRU 
IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 
STRATEGIEI 

 

Implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
Durabilă a Municipiului Sibiu nu stă în responsabilitatea unei 
singure persoane sau a unei instituții, ci necesită implicarea 
întregii comunități locale – instituții publice, organizații ale 
societății civile și mediului de afaceri, mediul universitar și 
cetățeni, printr-o abordare participativă și centrată pe cetățean/ 
utilizator. Implicarea unor astfel de parteneri este necesară atât 
în designul inițiativelor/ proiectelor/ serviciilor, în mobilizarea 
de resurse, în implementare, cât și în monitorizarea și evaluarea 
implementării de ansamblu a strategiei.  

În acest scop, ca parte a demersului de elaborare a Strategiei a 
fost identificată o serie de parteneri locali potențiali pentru 
implementarea SIDU, respectiv dezvoltarea și implementarea 
proiectelor din cadrul portofoliului de proiecte, din cadrul administrației publice, reprezentanți ai mediului 
academic, profesional, non-profit și cetățeni. Unii dintre aceștia au fost implicați încă din faza inițială, de 
analiză a nevoilor, fie prin solicitări de date și informații, fie prin chestionare. Mai mult, aceștia vor fi 
consultați în cadrul grupurilor de lucru tematice. Participanții la grupurile de lucru pot constitui un grup 
consultativ valoros în implementarea SIDU, asigurându-se astfel dialogul cu toate categoriile de actori 
relevanți pentru dezvoltare urbană integrată și inovare, pe baza modelului de cvadruplu helix.    

În ceea ce privește implementarea, monitorizarea și evaluarea propriu-zisă a strategiei, întrucât teritoriul 
acoperit de SIDU acoperă numai teritoriul administrativ al municipiului, acestea se vor face la nivelul 
Primăriei Municipiului Sibiu. Totodată, pe tot parcursul etapelor ce decurg după elaborarea SIDU: 
prioritizarea și selecția proiectelor pentru finanțare, pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
proiectelor, municipiul Sibiu va consulta Agenția pentru Dezvoltare Centru, care începând cu perioada de 
programare 2021-2027, va deveni autoritate de management a Programului Operațional Regional (POR) 
Vest. 

În scopul implementării SIDU, la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu se va constitui Unitatea de 
monitorizare și evaluare a SIDU (UME SIDU), cu rolul de coordonare a implementării, de monitorizare și 
evaluare a SIDU. Unitatea de monitorizare și evaluare a SIDU va fi constituită la nivelul Direcției Strategii, 
Programe și Prognoze (incluzând, după caz, și personal din alte direcții ale Primăriei). UME ar urma să fie 
condusă de un Responsabil SIDU cu experiență relevantă în domeniu și ar cuprinde o echipă mixtă, formată 
din reprezentanți ai direcțiilor/ compartimentelor cu un rol decisiv în implementarea strategiei.  

Mediul 
universitar

Societatea 
civilă, 

comunitatea, 
utilizatorii

Comunitatea 
de afaceri

Administrația 
publică, 

factori de 
decizie

FIGURA 236 - CATEGORIILE DE ACTORI 
DIN CVADRUPLU HELIX 
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FIGURA 237 - STRUCTURA PROPUSĂ PENTRU IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA SIDU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

Având în vedere aria de acoperire largă a SIDU, implementarea propriu-zisă a măsurilor și proiectelor ar 
urma să se facă la nivelul direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, al serviciilor și instituțiilor 
subordonate, al întreprinderilor publice sau al parteneriatelor dintre acestea și/sau cu parteneri externi, 
prin echipe de proiect dedicate. Echipele de proiect vor raporta progresul către UME a SIDU.  

Responsabilitățile UME SIDU vor consta în: 

• Monitorizarea proiectelor și inițiativelor planificate, implementate sau în curs de implementare;  

• Consilierea echipelor de proiect în implementarea proiectelor; 

• Colectarea datelor necesare monitorizării; 

• Evaluarea periodică a implementării SIDU - va propune actualizări ale SIDU pe baza rezultatelor 
monitorizării și evaluării; 

• Recomandări privind pașii următori la finalul perioadei de programare 2021-2027.  
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UME va avea un rol important în implementarea SIDU. În acest context, va fi formată o echipă constituită 
din personalul propriu al Primăriei Municipiului Sibiu, având cunoștințele de specialitate necesare și 
experiență relevantă atât în planificare strategică, cât și în implementarea de proiecte finanțate din fonduri 
europene. Din punct de vedere al resurselor umane implicate, echipa UME va include:  

• Responsabil SIDU – va coordona UME și procesul de monitorizare și evaluare a implementării SIDU, 
va asigura coordonarea SIDU cu restul documentelor strategice – PMUD, Strategia de 
Transformare Digitală, PAED, PUG etc., va contribui la prioritizarea și selecția proiectelor pentru 
finanțare și la coordonarea echipelor de proiect; 

• Responsabil tehnic – va urmări implementarea SIDU din punct de vedere tehnic, va urmări 
implementarea proiectelor și va consilia, dacă este necesar, echipele de proiect, va contribui la 
prioritizarea și selecția proiectelor pentru finanțare; 

• Asistent SIDU – va asista echipa în ceea ce privește sarcinile administrative, comunicarea și 
coordonarea echipelor de proiect etc. 

 

18.2. PLANUL DE ACȚIUNE 

Planul de acțiune pentru implementarea SIDU Sibiu pentru perioada 2021-2027 include activități grupate 
în cadrul a patru etape principale, după cum urmează: 

Etapa 1: Finalizarea și aprobarea SIDU – 2022 – include activitățile referitoare la finalizarea SIDU pe baza 
observațiilor primite în etapa de transparență, parcurgerea procedurii de mediu și aprobarea în Consiliul 
Local. În paralel se are în vedere finalizarea și aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), 
ale cărui propuneri trebuie preluate în versiunea finală a SIDU. Activitățile aferente acestei etape includ: 

• E1.1 Finalizarea draftului SIDU (corelat cu PMUD); 

• E1.2 Parcurgerea etapei de transparență și colectarea observațiilor publicului; 

• E1.3 Depunerea SIDU la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu și parcurgerea pașilor conform 
procedurii de mediu; 

• E1.4 Aprobarea versiunii finale a SIDU în Consiliul Local al Municipiului Sibiu. 

Etapa 2: Formularea și depunerea cererilor de finanțare – 2022 (semestrul 2) - 2023 (calendar 
orientativ) 328 – include activitățile necesare pregătirii și realizării cererilor de finanțare, conform 
instrucțiunilor privind conținutul și procedura de depunere și verificare cuprinse în ghidurile specifice. 
Activitățile aferente acestei etape includ: 

• E2.1 Selecția proiectelor prioritare spre a fi depuse pentru finanțare, pe baza cerințelor 
programelor de finanțare și ale ghidurilor specifice. În cazul în care prin ghidurile specifice nu 
va fi propusă o procedură specifică de prioritizare a proiectelor, similar perioadei de 
programare 2014-2020, aceasta se va realiza la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru a 

 

328 Activitățile acestei etape sunt condiționate de publicarea versiunilor finale și a ghidurilor de finanțare 
aferente Programelor Operaționale pentru perioada de programare 2021-2027 
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asigura o abordare coerentă și a maximiza impactul intervențiilor selectate pe baza 
portofoliului de proiecte extins prezentat în cadrul SIDU;  

• E2.2 Stabilirea planului de lucru, monitorizare și evaluare a proiectelor (tipul activității, 
responsabilități, sarcini, termen, conformitate, etc. de la faza de demarare a procesului de 
achiziții publice până la aprobarea documentațiilor tehnice;  

• E2.3 Elaborarea cererilor de finanțare; 

• E2.4 Urmărirea stadiului procesului de evaluare a proiectelor aflate în procedura de evaluare 
pentru pregătirea de activități necesare îndeplinirii condițiilor de admisibilitate; 

• E2.5 Stabilirea căilor de comunicare/raportare cu Autoritatea de Management, între 
beneficiarii finali locali ai proiectelor depuse spre finanțare și a formatului de raportare  
semestrială/ anuală.  

Etapa 3: Semnarea contractelor de finanțare cu autoritățile de management ale fiecărui PO și derularea 
procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii – 2023 – 2024 (calendar orientativ). 
Procedura de contractare se va realiza în conformitate cu condițiile menționate de autoritățile de 
management ale fiecărui program operațional. Activitățile aferente acestei etape includ: 

• E3.1 Semnarea contractelor de finanțare și monitorizarea procesului de semnare a 
contractelor de finanțare pentru fiecare beneficiar și program operațional; 

• E3.2 Demararea achizițiilor publice pentru realizarea de lucrări și servicii; 

• E3.3 Raportare periodică, în funcție de proiect. 

Etapa 4: Realizarea și finalizarea lucrărilor și serviciilor contractate – 2024 - 2027 – include monitorizarea 
stadiului de realizare și condițiilor de finalizare a proiectelor în coordonare cu atingerea obiectivelor SIDU 
și a indicatorilor specifici conținuți în documentațiile tehnice aprobate în contractul de finanțare. 
Activitățile aferente acestei etape includ: 

• E4.1 Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii 
prevăzute în contractul de finanțare; 

• E4.2 Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate conform graficului din planul 
de lucru; 

• E4.3 Raportare periodică, în funcție de proiect. 

În cadrul acestor etape sunt identificate 4 momente – cheie pentru evaluare, descrise în continuare. 

TABEL 94 - CALENDARUL ȘI ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE PENTRU IMPLEMENTAREA SIDU 

ACTIVITĂȚI 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

E1.1               

E1.2               

E1.3               

E1.4               

E2.1               
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E2.2               

E2.3               

E2.4               

E2.5               

E3.1               

E3.2               

E3.3               

E4.1               

E4.2               

E4.3               

Sursa: Prelucrare proprie 

 

18.3. MECANISM DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Având în vedere faptul că Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu propune 
un portofoliu extins de proiecte, setând ambițiile municipalității pentru perioada 2021 – 2027 și post-2027, 
monitorizarea și evaluarea implementării strategiei este extrem de importantă în economia proiectului. 
Acest demers va fi coordonat de Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Implementării SIDU (UME SIDU) 
și ar fi oportun să ia parte la acest proces, pe cât posibil, persoane care au fost implicate în elaborarea SIDU 
și în procesul de structurare a portofoliului de proiecte, respectiv actorii locali implicați în procesul de 
elaborare și/ sau parteneri în proiecte și inițiative incluse în Strategie (ex. actorii cu rol consultativ 
evidențiați în Fig. 236). 

UME SIDU va evalua periodic implementarea SIDU, și va monitoriza, pe baza rapoartelor echipelor de 
proiect și ale celorlalte direcții/ compartimente de specialitate, implementarea portofoliului de proiecte.  

18.3.1. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII SIDU 

În ceea ce privește evaluarea, pentru a remedia eventuale probleme de management sau de coerență în 
derularea activităților,  abordarea metodologică se bazează pe 4 etape, după cum urmează:  

1) Evaluarea ex-ante, în etapa de prioritizare a proiectelor și definire a listei scurte de proiecte, cu 

scopul de a asigura o alocare potrivită a resurselor și un design adecvat, corelat cu obiectivele de 

dezvoltare stabilite; 

2) Evaluarea intermediară (1), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, dacă poate fi 

îmbunătățit managementul acesteia - având în vedere stadiul elaborării programelor operaționale, 

un orizont de timp oportun ar fi anul 2023, pentru a se evalua situația proiectelor contractate/în 

implementare, actualitatea obiectivelor strategice și specifice și eventualele nevoi de actualizare a 

SIDU.  
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3) Evaluarea intermediară (2), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, dacă poate fi 

îmbunătățit managementul acesteia - un orizont de timp oportun ar fi 2026-2027. La finalul 

perioadei de programare se va evalua gradul de îndeplinire a indicatorilor propuși pentru orizontul 

de timp asociat anului 2027, iar pe baza informațiilor disponibile privind următorul ciclu financiar 

multianual al UE se vor propune eventuale modificări ale strategiei, țintelor și/sau portofoliului de 

proiecte.  

4) Evaluarea ex-post, cu scopul de a analiza care a fost impactul implementării strategiei –  post 2035. 

18.3.2. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII SIDU 

Monitorizarea implementării SIDU va reprezenta un proces permanent, coordonat de Unitatea de 
Monitorizare și Evaluare a Implementării SIDU (UME SIDU), pe baza rapoartelor echipelor de proiect și 
ale celorlalte direcții/ compartimente de specialitate, implicate în implementarea SIDU și portofoliului de 
proiecte. Totodată, prin raportarea la indicatorii de monitorizare și evaluare UME SIDU va putea aprecia, 
la orice moment, evoluția implementării SIDU către îndeplinirea obiectivelor propuse.  

18.4. INDICATORI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Vor fi adăugați ulterior consultării publice, ținând cont de observațiile și propunerile primite.  

18.5. RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE A RISCURILOR 

Implementarea proiectelor poate fi afectată de o serie de riscuri de natură tehnică sau financiară, ca de 
exemplu:  

• Riscuri tehnice: 

o Întârzieri în execuția lucrărilor și depășirea graficului de lucrări;  

o Neconcordanțe între execuție și documentația tehnică care stă la baza proiectului; 

• Riscuri financiare: 

o Depășirea bugetelor alocate pe activități sau lucrări;  

o Creșteri ale prețului materialelor de construcții care nu au fost previzionate, ceea ce determină 

insuficiența resurselor financiare comparativ cu bugetul; 

• Riscuri privind calitatea: 

o Neconcordanța între specificațiile tehnice ale materialelor și calitatea materialelor folosite la 

lucrări. 

 

Preîntâmpinarea și atenuarea acestor riscuri trebuie să fie asigurată pe de-o parte, prin clauze 
contractuale, cum ar fi: 

• Perceperea garanției de bună execuție, a garanției pentru plata avansului, garanții pentru 

rețineri etc.;  
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• Prevederea de penalități la plata executanților/ furnizorilor în caz de întârzieri în execuția 

contractului; 

• Prezentarea certificatelor de calitate ale materialelor achiziționate (care vor fi analizate și 

aprobate de către Beneficiar);  

• Asigurarea personalului și echipamentelor constructorului precum și asigurarea pentru terțe 

persoane; 

precum și prin: 

• Analiza și avizarea situațiilor de lucrări în vederea efectuării plăților; 

• Prin cunoașterea, înțelegerea și aplicarea corectă a clauzelor contractuale,  

• Printr-o activitate susținută a membrilor UME SIDU și o colaborare strânsă cu managerii de 

proiect din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, echipa de experți tehnici, consultanți, diriginți 

de șantier, astfel încât să se realizeze monitorizarea foarte atentă a contractelor de lucrări. 

Succesul implementării SIDU depinde nu numai de resursele financiare alocate, ci și de calitatea resursei 
umane care are atribuții în ceea ce privește managementul Strategiei. De aceea, atât din cadrul UME, cât 
și din cadrul echipelor de proiect, vor face parte persoane cu experiență în implementarea proiectelor și 
cu pregătire în domeniile în care activează. 
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19. CADRUL PARTENERIAL PENTRU 
ELABORAREA/ACTUALIZAREA SIDU 

Prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu se stabilesc direcțiile clare de 
acțiune pe care va trebui să se concentreze dezvoltarea municipiului în perioada următoare. Pentru a 
contura o imagine de ansamblu reală a dinamicii dezvoltării municipiului și a identifica provocările locale 
relevante și actuale, procesul de elaborare a SIDU a fost unul participativ, bazat pe consultarea și implicarea 
comunității și actorilor locali. Ca instrument de planificare, strategia de dezvoltare trebuie să răspundă la 
nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanță, 
colaborarea și implicarea comunității să reprezinte piloni de dezvoltare și să asigure continuitatea pe 
termen lung a viziunii de dezvoltare. 

Mecanismul de colaborare și consultare publică utilizat în procesul de elaborare a SIDU Sibiu și-a propus să 
aducă valoare adăugată în ceea ce privește asigurarea alinierii la ultimele tendințe și nevoi în domeniile de 
dezvoltare, astfel încât comunitatea locală să fie prezentă activ în procesul de elaborare a direcțiilor 
viitoare. În acest sens, în procesul de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a 
Municipiului Sibiu, s-au realizat sondaje de opinie și s-au desfășurat grupuri de lucru cu actorii relevanți. 
Totodată, în demersul de elaborare a Strategiei a fost identificată o serie de parteneri locali potențiali 
pentru implementarea SIDU, din cadrul administrației publice, reprezentanți ai mediului academic, 
profesional, non-profit și cetățeni. Unii dintre aceștia au fost implicați încă din faza inițială, de analiză a 
nevoilor, fie prin solicitări de date și informații, fie prin chestionare. 

În acest context, realizarea grupurilor de lucru reprezintă o formă a angajamentului civic și un exercițiu al 
unei cetățenii active în procesul de dezvoltare și de îmbunătățire a calității vieții în cadrul teritoriului.  

Sondajul de opinie reprezintă o metodă cantitativă și se realizează pe baza unui chestionar aplicat unui 
public-țintă stabilit anterior. Acesta este urmat de interpretarea sociologică a datelor obținute. Printre 
instrumentele utilizate în realizarea prezentelor sondaje se numără platforma Survey Monkey. 
Chestionarele au fost adresate cetățenilor și mediului de afaceri din municipiul Sibiu. Acestea au fost create 
astfel încât să permită exprimarea punctelor de vedere pe diferite paliere de interes, în corelare cu 
domeniile urmărite în cadrul analizei situației existente și a domeniilor prioritare din cadrul strategiei de 
dezvoltare. 

19.1. GRUPURI DE LUCRU TEMATICE 

Grupurile de lucru reprezintă formațiuni de dezbatere în care mai mulți actori care prezintă interes asupra 
tematicii abordate discută împreună, exprimă opinii, expun situații și formulează concluzii, scopul acestora 
fiind de colectare a informațiilor din perspective diferite și de stabilire a obiectivelor comune pentru 
includerea acestora în analiza situației existente și în planificarea strategică viitoare. În procesul de 
elaborare a strategiei s-a organizat o serie de grupuri de lucru în cadrul cărora s-au dezbătut provocările și 
oportunitățile de dezvoltare ale municipiul Sibiu în cadrul mai multor domenii tematice, după cum 
urmează: 

• Grup de lucru – Infrastructură și protecția mediului; 
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• Grup de lucru – Educație și economie; 

• Grup de lucru –  Cooperare teritorială; 

• Grup de lucru – Dezvoltare socială, sănătate, sport; 

• Grup de lucru – Cultură, turism, timp liber și patrimoniu; 

• Grup de lucru – Consultarea membrilor Consiliului Local Sibiu. 

Minutele grupurilor de lucru se regăsesc în cadrul Anexei 4.  

 

19.1.1. INFRASTRUCTURA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  

Grupul de lucru dedicat infrastructurii și protecției mediului din municipiul Sibiu s-a desfășurat în data de 
1 martie 2022, iar în cadrul acestuia au participat 25 de actori relevanți. Agenda întâlnirii a prevăzut o parte 
introductivă de context, prezentarea subiectelor ce urmau să fie dezbătute, respectiv prezentarea situației 
actuale de la nivelul municipiului Sibiu în raport cu infrastructura și protecția mediului, probleme și nevoi, 
prioritățile în dezvoltarea infrastructurii și protecției mediului pentru următorii ani. În final s-au 
concluzionat cele discutate și s-au stabilit următorii pași.  

Printre cele mai importante idei care au fost menționate în cadrul grupului de lucru se numără și 
următoarele: 

• Necesitatea unui portofoliu de proiecte cât mai integrat, cu proiecte diverse și domenii 
transversale, inclusiv includerea componentei smart pentru a dezvolta municipiul Sibiu ca 
un exemplu de bune practici la nivel național; 

• Actualizarea datelor ce țin de capitolul de management al deșeurilor de la nivelul analizei 
situației existente; 

• Se dorește dezvoltarea unei zone atractive pentru comunitate în spațiul delimitat între Zoo 
și Parcul Sub Arini; 

• Se are în vedere continuarea proiectului de modernizare a corpurilor de iluminat (cu becuri 
LED) și se are în vedere reducerea la jumătate a consumului de energie din prezent; 

• Se are în vedere și se dorește realizarea mai multor proiecte ce țin de extinderea rețelei de 
piste de biciclete după modelul pistelor de biciclete de pe râul Cibin și la nivelul celorlalte 
cursuri de ape din municipiu; 

• Se propune rectificarea datelor privind alimentarea cu apă și canalizare din municipiul 
Sibiu. 

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de 
lucru, aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor prezentate, precum și orice alte date 
și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic.  
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19.1.2. EDUCAȚIE ȘI ECONOMIE 

Grupul de lucru dedicat economiei și educației din municipiul Sibiu s-a desfășurat în data de 2 martie 2022, 
iar la acesta au participat 26 de actori relevanți. Agenda întâlnirii a prevăzut o parte introductivă de context, 
prezentarea subiectelor ce urmau să fie dezbătute, respectiv prezentarea situației actuale de la nivelul 
municipiului Sibiu în raport cu educația și economia, probleme și nevoi, prioritățile în dezvoltarea educației 
și economiei pentru următorii ani. În final s-au concluzionat cele discutate și s-au stabilit următorii pași.  

În cadrul acestui grup de lucru au fost discutate următoarele subiecte: 

• Se propune distribuirea materialelor prezentate participanților grupurilor de lucru și altor 
actori locali interesați în vederea formulării unor puncte de vedere și propuneri adecvate; 

• Se evidențiază nevoia de forță de muncă adecvată pentru mediul economic și sporirea 
atractivității municipiului; 

• Se propune promovarea Sibiului în funcție de oportunitățile de dezvoltare în mediul 
economic; 

• Se propune organizarea unor grupuri de lucru constante pe teme/domenii sau realizarea 
unui consiliu de dezvoltare strategică (cu reprezentanți din mediul privat, universități și 
societatea civilă – cu rol strategic și operațional); 

• Este remarcată nevoia nu doar de modernizare și dotare a liceelor tehnologice, ci și 
extinderea infrastructurii pentru acest nivel educațional; 

• Se aduce în vedere propunerea recentă de constituire a unui cluster pe învățământul 
tehnic care este oportună în special pentru a permite un cadru de dialog specializat și 
posibilitatea de accesare directă a fondurilor, precum și pentru angrenarea IMM-urilor în 
procesul de specializare a forței de muncă, acestea neavând posibilități financiare de 
susținere a unor proiecte mari; 

• Este propusă ideea de implementare a unui proiect inspirat din țări precum Austria sau 
Franța, unde există centre de reorientare, care în parteneriat cu agenții economici 
organizează programe de învățământ dual pentru susținerea elevilor aflați în risc de 
abandon școlar; 

• La nivelul mediului de afaceri, se consideră util un proiect mai ales pentru micii 
întreprinzători (PFA,II) prin care aceștia să fie consiliați de reprezentanți ai instituțiilor cu 
privire la drepturile si obligațiile lor; 

• Se consideră pentru antreprenoriat și cercetare-dezvoltare în domenii strategice foarte 
importantă dezvoltarea unui incubator de afaceri; 

• Se propune includerea în analiză a unor informații despre proiectul de dezvoltare a unui 
city pass pentru Sibiu (municipiu și județ) în vederea creșterii numărului de atracții / 
obiective turistice; 

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a strategiei și a modului 
de colaborare dintre actorii locali și administrația publică. În următoarele etape ale proiectului se dorește 
menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de lucru, aceștia fiind invitați să trimită comentarii 
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asupra materialelor prezentate, precum și orice alte date și informații pe care le consideră necesare pentru 
fundamentarea demersului strategic. 

19.1.3. COOPERARE TERITORIALĂ 

Grupul de lucru dedicat cooperării teritoriale din municipiul Sibiu s-a desfășurat în data de 2 martie 2022, 
iar la acesta au participat 18 actori relevanți. Agenda întâlnirii a prevăzut o parte introductivă de context, 
prezentarea subiectelor ce urmau să fie dezbătute, respectiv prezentarea situației actuale din perspectiva 
cooperării teritoriale, probleme și nevoi, prioritățile în dezvoltarea cooperării. În final s-au concluzionat 
cele discutate și s-au stabilit următorii pași.  

Principalele concluzii rezultate sunt: 

• Abordarea funcțională (metropolitană) reprezintă un instrument eficient pentru 
dezvoltarea teritorială sustenabilă; 

• Este recomandată încurajarea cooperării metropolitane/periurbane; 

• Este recomandară identificarea și implementarea proiectelor cu impact 
metropolitan/teritorial; 

• Valoarea adăugată a abordării funcționale (metropolitane) este cea mai semnificativă în 
domeniile planificării spațiale, dezvoltării economice și îmbunătățirii 
accesibilității/mobilitate; 

• Expansiunea urbană pune presiune pe legăturile/arterele cele mai solicitate; 

• Viziunea pentru orizontul de timp asociat anului 2030 vizează dezvoltarea Sibiului în jurul 
a 4 piloni principali: destinație turistică de excelență, oraș magnet, oraș inteligent, hub 
regional. 

S-a discutat inclusiv faptul că nevoile de dezvoltare se referă în special la nevoia de definire a unor noi 
soluții de guvernare bazate pe cooperare, nevoia de dezvoltare de programe de finanțare care să poată 
susține o infrastructură oportună pentru mobilitatea persoanelor și informației, nevoia de colaborare 
pentru generarea competitivității la nivel regional, național, european sau global, nevoia de corelare a 
PUG-urilor UAT-urilor din zona periurbană în contextul unei bune cooperări teritoriale, nevoia de realizare 
a investițiilor în infrastructură și programele de creștere a calității sistemului de învățământ în zona 
periurbană a municipiului Sibiu, nevoia de dezvoltare a conexiunilor dintre Sibiu și centrele urbane majore 
ale României, nevoia de adresare a problemelor ce țin de legăturile congestionate dintre municipiul Sibiu 
și zona periurbană, precum și nevoia de dezvoltare a mediului de afaceri.  

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de 
lucru, aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor prezentate, precum și orice alte date 
și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic.   

19.1.4. DEZVOLTARE SOCIALA, SĂNĂTATE, SPORT 

Grupul de lucru dedicat dezvoltării sociale, sănătății și sportului  din municipiul Sibiu s-a desfășurat în data 
de 3 martie 2022, iar la acesta au participat 23 de actori relevanți. Agenda întâlnirii a prevăzut o parte 
introductivă de context, prezentarea subiectelor ce urmau să fie dezbătute, respectiv prezentarea situației 
actuale de la nivelul municipiului Sibiu în raport cu dezvoltarea socială, sănătate și sportul, probleme și 
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nevoi, prioritățile în dezvoltarea socială, a infrastructurii și serviciilor de sănătate și sportive pentru 
următorii ani. În final s-au concluzionat cele discutate și s-au stabilit următorii pași. 

Printre cele mai importante idei care au fost menționate în cadrul grupului se numără următoarele:  

• Necesitatea unui portofoliu de proiecte cât mai integrat, cu proiecte diverse și axate pe 
teme punctuale și nu numai; 

• Dezvoltarea Sibiului spre energii verzi și sustenabilitate;  

• Susținerea cluburilor sportive de mici dimensiuni și realizarea unor baze sportive de cartier 
în toate cartierele municipiului Sibiu;  

• Realizarea unei agende sportive integrate;  

• Importanța realizării pistelor de biciclete și contribuția acestora la bună starea comunității. 

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de 
lucru, aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor prezentate, precum și orice alte date 
și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic.  

19.1.5. CULTURĂ, TURISM, TIMP LIBER ȘI PATRIMONIU 

Grupul de lucru dedicat culturii, turismului, timpului liber și patrimoniului din municipiul Sibiu s-a 
desfășurat în data de 3 martie 2022, iar la acesta au participat 36 de actori relevanți. Temele de discuție 
care au fost abordate în cadrul grupului de lucru au fost provocările, nevoile și elementele de potențial 
privind infrastructura culturală, de patrimoniu, turistică și de petrecere a timpului liber, viziunea de 
dezvoltare, precum și identificarea unor soluții și direcții de dezvoltare/proiecte. A fost prezentată inclusiv 
abordarea procesului de elaborare a strategiei, urmată de o scurtă prezentare a viziunii de dezvoltare a 
Sibiului pentru anul 2030 și a setului de 6 obiective strategice care susțin viziunea. 

Printre cele mai importante idei care au fost menționate în cadrul grupului de lucru se numără 
următoarele:  

• Se lucrează la înființarea unui masterat în ceea ce privește formarea profesională la nivel 
de regie tehnică; 

• Descentralizarea ofertei culturale și turistice și axarea pe realizarea unor trasee integrate 
la nivel județean care să favorizeze o tendință de creștere a sejurului turiștilor veniți în 
Sibiu; 

• Necesitatea realizării unu PUZ Zonă construită protejată (CP); 

• Utilizarea culturii ca suport în dezvoltarea comunității și societății sibiene;  

• Nevoie de implementarea unor programe periodice de formare profesională;  

• Necesitatea de realizare a unei strategii culturale locale sau județene care să fie abordată 
integral împreună cu celelalte strategii realizate până în prezent;  

• Sunt necesare programe de încurajare profesională, workshop-uri și training-uri prin 
Agenda Culturală și Agenda Comunitară și pus accent pe valoarea educațională;  
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• Încurajarea unui conținut cultural axat pe excelență artistică și internațională, fiind 
promovate produse culturale adresate unui public de calitate;  

• Sibiul – o destinație de excelență verde și sustenabilă cu accent pe dezvoltarea armonioasă 
a comunității și a unui turism responsabil. 

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de 
lucru, aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor prezentate, precum și orice alte date 
și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic. 

19.1.6. CONSULTAREA MEMBRILOR CONSILIULUI LOCAL SIBIU 

Grupul de lucru dedicat consultării membrilor din Consiliul Local al municipiului Sibiu s-a desfășurat în data 
de 28 februarie 2022, iar la acesta au participat 22 de membri. Agenda întâlnirii a prevăzut o parte 
introductivă de context, prezentarea subiectelor ce urmau să fie dezbătute, respectiv prezentarea situației 
actuale de la nivelul municipiului Sibiu (pe temele dezvoltare economică, serviciile de educație, 
oportunitățile de petrecere a timpului liber, serviciile de sănătate, serviciile sociale, cultura și turismul, 
valorificarea patrimoniului, mobilitate, mediu și utilități publice, capacitate administrativă, Sibiu – oraș 
inteligent – abordare transversală), probleme și nevoi, prioritățile de dezvoltare. În final s-au concluzionat 
cele discutate și s-au stabilit următorii pași.  

S-a punctat ca următoarele aspecte să fie integrate în cadrul strategiei elaborate: 

• Educația – aspect important deoarece se pune problema în prezent ca Sibiul să fie o 
destinație atractivă pentru tineri – un hub regional / Servicii sociale – Sibiul să reprezinte 
un centru urban unde nimeni nu rămâne în urmă / Sănătate – să fie urmărită extinderea 
capacității de spitalizare, astfel încât să poată fi combătută pandemia actuală, dar să se 
realizeze și o pregătire mai bună pentru alte eventuale situații sanitare de urgență; 

• La nivelul analizei municipiului ar fi necesară expunerea unui model/analiză demografică 
amplă, cu date referitoare la piramida vârstelor și eventual la nivel de cartier. În acest sens 
a fost clarificat faptul că în versiunea draft există o astfel de analiză, însă nu există în 
prezent date la nivel de cartiere; 

• Se consideră faptul că ar trebui urmărită și atingerea independentei energetice prin 
identificarea unor surse alternative de energie sau surse de back-up; 

• S-a evidențiat nevoia de realizare a unei platforme online de promovare a municipiului 
Sibiu, unde să fie prezentate informații centralizat din partea mai multor agenți economici 
și actori locali; 

• Este importantă dezvoltarea unui incubator de afaceri sau a unui hub de inovare în vederea 
creșterii nivelului de inovare din mediul economic local.  

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de 
lucru, aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor prezentate, precum și orice alte date 
și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic. 
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19.2. SONDAJE DE OPINIE 

Sondajul reprezintă o metodă cantitativă și se realizează pe baza unui chestionar aplicat unui public-țintă 
stabilit anterior. Sondajele de opinie prezente în cadrul elaborării Strategiei Integrate de Dezvolatare 
Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu  au fost adresate cetățenilor și mediului de afaceri din municipiul Sibiu 
și au fost create astfel încât să permită exprimarea punctelor de vedere pe diferite paliere de interes, în 
corelare cu domeniile urmărite în cadrul analizei situației existente și a domeniilor prioritare din cadrul 
strategiei de dezvoltare. Metodologia de elaborare și distribuire a chestionarelor a fost stabilită și aplicată 
în parteneriat cu Beneficiarul și adaptată situației actuale cauzate de pandemia de COVID-19, chestionarele 
fiind aplicate online, utilizând platforma Survey Monkey. Cele 2 sondaje au fost disponibile pentru 
completare 8 săptămâni, timp în care au fost completate de către 2.226 de cetățeni și de către 91 de 
reprezentanți ai mediului de afaceri. 

19.2.1. CHESTIONAR DEDICAT CETĂȚENILOR  

Chestionarul dedicat cetățenilor din municipiul Sibiu a urmărit să evalueze gradul de deservire și calitatea 
serviciilor socio-culturale (sănătate, asistență socială, educație, cultură, sport și petrecerea timpului liber), 
a infrastructurii tehnico-edilitare și a infrastructurii de transport, precum și opinia și gradul de mulțumire 
a cetățenilor față de serviciile oferite de administrația publică locală și măsurile de inovare și digitalizare 
întreprinse. Principalele concluzii care au rezultat din sondajul de opinie dedicat cetățenilor din municipiul 
Sibiu se referă la: 

• Cele mai accesibile dotări din municipiu sunt dotările sportive, activitățile culturale, piețele 

agroalimentare, spațiile publice/spațiile verzi/spațiile de recreere și unitățile de alimentație 

publică; 

• Cartierele centrale prezintă o deservire mai favorabilă din perspectiva dotărilor publice, spre 

deosebire de cele periferice și cartierele noi; 

• Cele mai mari nevoi de intervenții se remarcă în cazul creșelor și grădinițelor din municipiu (în 

special din perspectiva locurilor insuficiente), a zonele verzi (care sunt în continuă scădere), a 

parcurilor pentru copii (există zone din municipiu nedeservite de acestea), precum și a parcurilor 

dedicate animalelor de companie (nu prea există); 

• Un interes sporit la nivelul municipalității se observă pentru pistele de biciclete, pentru dotările 

sportive (în special cele de tipul bazinelor de înot și diferitelor terenuri sportive) și pentru dotări 

ce țin de infrastructură (sporirea locurilor de parcare); 

• Serviciile/dotările de care locuitorii sunt cei mai mulțumiți în municipiul Sibiu sunt: serviciile de 

telecomunicații, serviciile de alimentare cu energie electrică, iluminatul public și managementul 

apei (tratarea și furnizarea apei/canalizare); 

• Nivelul de mulțumire din perspectiva infrastructurii de transport este în general mediu; 

• Elementele componente ale infrastructurii de transport față de care se manifestă cel mai mare 

grad de satisfacție sunt: iluminatul public, elementele de siguranță rutieră și oferta de transport 

public; 

• Locurile de parcare generează în rândul cetățenilor cel mai scăzut nivel de mulțumire din 

perspectiva infrastructurii de transport; 
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• În ceea ce privește sistemul de învățământ, cel mai sporit nivel de mulțumire este înregistrat în 

cazul calității actului didactic și al numărului de școli/locuri în școli și licee/locuri în licee; 

• Numărul de grădinițe/locuri în grădinițe și de creșe/locuri în creșe este considerat de cei mai mulți 

cetățeni nemulțumiți ca fiind insuficiente, dar există și nivel scăzut de satisfacție referitor la 

infrastructura și dotările din cadrul școlilor și a grădinițelor; 

• Infrastructura privată de sănătate este considerată mult mai atractivă față de cea publică (atât în 

cazul calității serviciilor și dotărilor publice de sănătate oferite de Spitalul de Pediatrie, a ofertei 

serviciilor publice de sănătate oferite de Spitalul de Pediatrie, a calității serviciilor și dotărilor 

publice de sănătate oferite de Spitalul Județean, a ofertei serviciilor publice de sănătate oferite de 

Spitalul Județean dar și a existenței cadrelor medicale specializate în cadrul dotărilor publice); 

• Calitatea serviciilor și dotărilor publice de sănătate oferite de Spitalul Județean reprezintă palierul 

cu cel mai scăzut nivel de mulțumire; 

• Cele mai necesare servicii sociale de la nivelul municipiului sunt considerate ca fiind cele 

referitoare la asistența pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoane vârstnice și pentru 

minori proveniți din familii în dificultate; 

• În cea mai mare măsură, locuitorii municipiului Sibiu sunt mulțumiți de muzee, evenimentele 

culturale și artistice, respectiv de teatre; 

• Cele mai mari nemulțumiri în ceea ce privește oferta de petrecere a timpului liber sunt referitoare 

la parcuri și grădini publice, la sălile și terenurile de sport, respectiv la locurile de joacă pentru 

copii; 

• Interacțiunea cu Primăria Municipiului Sibiu poate să fie îmbunătățită din perspectiva interacțiunii 

în mediul online și din perspectiva digitalizării și a disponibilității datelor publice pe pagina web a 

instituției/platforme online; 

• Din perspectiva serviciilor digitale oferite în cadrul primăriei, cea mai mare parte dintre 

respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți; 

• Printre cele mai importante aspecte pozitive ale municipiului Sibiu identificate de către cetățeni 

sunt: 

o Oferta culturală; 

o Centru istoric; 

o Istoria; 

o Siguranța; 

o Curățenia; 

o Liniștea; 

o Dezvoltarea economică; 

o Turismul; 

o Poziționarea geografică;  

• Printre cele mai importante probleme ale municipiului Sibiu identificate de către cetățeni sunt: 

o Parcările insuficiente; 

o Locurile insuficiente în cadrul grădinițelor/creșelor; 

o Infrastructura de sănătate; 

o Traficul aglomerat; 
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o Spațiile verzi insuficiente; 

o Parcuri insuficiente pentru copii; 

• În scopul dezvoltării durabile, cele mai importante măsuri sunt considerate a fi modernizarea 

infrastructurii de sănătate, reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi, îmbunătățirea planificării 

și controlului asupra noilor dezvoltări imobiliare, construcția de noi unități de învățământ și 

modernizarea celor existente, construcția de noi trasee de piste pentru bicicliști și alei pietonale, 

precum și modernizarea celor existente, respectiv modernizarea infrastructurii de servicii sociale. 

Rezultatele chestionarului dedicat cetățenilor din municipiul Sibiu pot fi consultate în totalitate, inclusiv 
întrebările adresate, răspunsurile aferente, interpretarea acestora și reprezentarea grafică a răspunsurilor 
în cadrul Anexei 3  – Procesarea răspunsurilor din cadrul chestionarelor aplicate. 

19.2.2. CHESTIONAR DEDICAT MEDIULUI DE AFACERI 

Chestionarul dedicat mediului de afaceri a urmărit identificarea principalelor avantaje și dezavantaje în 
ceea ce privește desfășurarea activității economice în municipiul Sibiu și privind oferta de forță de muncă, 
interacțiunea cu Primăria Municipiului Sibiu și prioritățile de dezvoltare la nivelul municipiului Sibiu. 
Principalele concluzii care au rezultat din sondajul de opinie dedicat mediului de afaceri din municipiul Sibiu 
includ: 

• Cele mai importante avantaje pe care mediul de afaceri le are în urma desfășurării activităților 

economice în municipiul Sibiu sunt acoperirea broadband adecvată, atractivitatea generală a 

zonei, accesul către legăturile de transport și accesul la forța de muncă calificată superior; 

• Birocrația excesivă din sectorul public și calitatea vieții reprezintă principalele provocări 

întâmpinate în desfășurarea activităților economice la nivelul municipiului Sibiu; 

• Corelarea calificărilor disponibile cu necesitățile companiei și nivelul de pregătire/competență al 

forței de muncă locală reprezintă aspectele mai puțin satisfăcătoare din perspectiva accesului la 

forța de muncă din municipiul Sibiu; 

• Se manifestă un nivel mediu de mulțumire în raport cu interacțiunea cu personalul primăriei în 

mediul fizic și online, iar principalele nemulțumiri menționate au fost referitoare la nivelul de 

birocrație, transparența deciziilor și deschiderea către mediul de afaceri și interacțiunea cu 

personalul instituției în mediul fizic; 

• Din perspectiva transformării digitale, cele mai importante măsuri ce ar trebui implementate sunt 

referitoare la optimizarea măsurilor de digitalizare existente, facilitarea accesului la 

departamentele primăriei și a eliberărilor de documente într-un timp mai favorabil, digitalizarea 

tuturor serviciilor (precum depunerea și eliberarea documentelor, realizarea plăților, 

centralizarea furnizorilor de servicii esențiale etc), dezvoltarea conceptului de semnătură digitală, 

dezvoltarea conceptului de ghișeu unic și crearea unei secțiuni dedicate firmelor în cadrul Sibiu 

CityApp pentru actualizarea constantă a informațiilor privind deciziile ce vizează mediul de afaceri; 

• Principalele domenii economice cu rol de potențiale motoare de dezvoltare economică sunt IT & 

C, hoteluri, restaurante, turism, cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de marketing, 

publicitate, management etc, industria constructoare de mașini, utilaje, echipamente și mijloace 

de transport și activități de recreere, artistice, culturale, divertisment; 
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• Investițiile în infrastructură și servicii publice de calitate, în educație și formarea forței de muncă, 

respectiv în reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de afaceri reprezintă principalele 

măsuri necesare pentru a crește gradul de atractivitate al municipiului din perspectiva mediului 

de afaceri. 

Rezultatele chestionarului dedicat mediului de afaceri din municipiul Sibiu pot fi consultate în totalitate, 

inclusiv întrebările adresate, răspunsurile aferente, interpretarea acestora și reprezentarea grafică a 

răspunsurilor în cadrul Anexei Procesarea răspunsurilor din cadrul chestionarelor aplicate. 

 

20. ANEXE 

20.1. ANEXA 1 - VENITURI PER LOCUITOR LA NIVELUL 
MUNICIPIILOR REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ ÎN PERIOADA 
2014-2018 
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20.2. ANEXA 2 - VENITURI PROPRII PER LOCUITOR329 LA 
NIVELUL MUNICIPIILOR REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ 

 

 

 

329 Veniturile proprii includ și cotele defalcate din impozitul pe venit 
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20.3. ANEXA 3 – PROCESAREA RĂSPUNSURILOR DIN 
CADRUL CHESTIONARELOR APLICATE 

În conținutul „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă în cadrul proiectului Strategie inteligentă 
bazată pe integrare și urbanizare smart- SIBIU SMART” se stabilesc direcțiile clare de acțiune pe care va 
trebui să se concentreze dezvoltarea municipiului în perioada 2021-2030. Pentru ca acest proces să 
contureze o imagine de ansamblu reală a dinamicii dezvoltării municipiului și să identifice provocările de 
dezvoltare relevante și actuale, este extrem de important mecanismul de consultare publică. Ca instrument 
de planificare, o strategie de dezvoltare trebuie să răspundă nevoilor locale de dezvoltare prin 
implementarea unui proces participativ în care buna guvernanță, colaborarea și implicarea comunității să 
reprezinte piloni de dezvoltare și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare.  

Într-o perioadă în care transformările unui teritoriu se întâmplă într-un ritm din ce în ce mai alert, având o 
miză ridicată, asupra căreia deciziile trebuie luate cu rapiditate, contribuțiile cetățenilor și ale actorilor 
specifici municipiului Sibiu cu privire la planificarea și stabilirea direcțiilor de dezvoltare devin tot mai 
importante pentru a asigura că este respectat interesul comun general.  

Pe măsură ce procesele participative sunt din ce în ce mai prezente în gestionarea unui teritoriu, ies la 
iveală o serie de provocări și deficiențe care fac obiectul unor sugestii constructive de acțiune. În același 
timp, lipsa de exercițiu a comunității de a-și exprima opinia într-un mod constructiv și de a fi implicată în 
dezvoltarea unui areal/oraș/județ, conduc de multe ori la o reticență de participare activă și, în cele din 
urmă, un dezacord față de deciziile luate de autorități.  

Pornind de la astfel de considerente, mecanismul de consultare publică în procesul de elaborare a 
„Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă în cadrul proiectului Strategie inteligentă bazată pe 
integrare și urbanizare smart- SIBIU SMART”  este un aspect esențial și cu valoare adăugată mare în scopul 
asigurării alinierii la ultimele tendințe și nevoi în domeniile de dezvoltare, astfel încât comunitatea locală 
să fie prezentă activ în procesul de elaborare a direcțiilor viitoare. În acest sens, în procesul de elaborare a  
„Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă în cadrul proiectului Strategie inteligentă bazată pe 
integrare și urbanizare smart- SIBIU SMART”, s-au realizat grupuri de lucru cu actorii relevanți și s-au 
realizat sondaje de opinie în rândul populației. 

Realizarea grupurilor de lucru reprezintă o formă a angajamentului civic și un exercițiu al unei cetățenii 
active în procesul de dezvoltare și de îmbunătățire a calității vieții în cadrul teritoriului.  

Sondajul de opinie reprezintă o metodă cantitativă și se realizează pe baza unui chestionar aplicat unui 
public-țintă stabilit anterior. Acesta este urmat de interpretarea sociologică a datelor obținute. Printre 
instrumentele utilizate în realizarea chestionarelor aplicate se numără platforma Survey Monkey. 
Sondajele de opinie prezente în cadrul elaborării „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă în 
cadrul proiectului Strategie inteligentă bazată pe integrare și urbanizare smart- SIBIU SMART” au fost 
adresate cetățenilor și mediului de afaceri din municipiul Sibiu. Acestea au fost create astfel încât să 
permită exprimarea punctelor de vedere pe diferite paliere de interes, în corelare cu domeniile urmărite 
în cadrul analizei situației existente și a domeniilor prioritare din cadrul strategiei de dezvoltare.   

În cadrul următoarelor subcapitole este sunt prezentate concluziile fiecărui sondaj aplicat, începând cu 
metodologia abordată, secțiunile și domeniile urmărite, prezentarea întrebărilor și interpretarea 
sociologică a răspunsurilor și datelor obținute, precum și prezentarea grafică și vizuală a rezultatelor.  
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20.3.1. ANALIZA RĂSPUNSURILOR DIN CADRUL 
CHESTIONARULUI DEDICAT CETĂȚENILOR DIN MUNICIPIUL 
SIBIU 

Metodologie și informații generale 

Răspunsurile din cadrul chestionarului dedicat cetățenilor, ca parte a procesului consultativ-participativ, 
au scopul de a asigura suport pentru întregul proces de elaborare a documentului strategic.  

Opiniile exprimate de locuitori au rolul de a contribui la identificarea competențelor distinctive, a măsurilor 
dorite de către cetățeni și la identificarea priorităților de dezvoltare ale municipiului pentru următoarea 
perioadă de programare.  

Chestionarul a fost creat astfel încât să permită exprimarea punctelor de vedere ale cetățenilor pe diferite 
paliere de interes, în corelare cu domeniile urmărite în cadrul analizei situației existente și a domeniilor 
prioritare din cadrul strategiei de dezvoltare. Chestionarul a fost structurat în patru secțiuni principale, 
după cum urmează: 

• Informații generale despre respondenți, secțiune în cadrul căreia respondenții au fost rugați să 
ofere informații referitoare la cartierul în care locuiesc, nivelul de educație, vârsta și alți indicatori 
demografici. Scopul acestei secțiuni este de a contura un profil al respondenților; 

• Informații generale despre municipiul Sibiu, accesul la dotări și servicii publice și dezvoltarea 
durabilă a municipiului, secțiune în cadrul căreia s-a urmărit: 

o Gradul de deservire și calitatea serviciilor socio-culturale (sănătate, asistență socială, 
educație, cultură, sport și petrecerea timpului liber), a infrastructurii tehnico-edilitare și a 
infrastructurii de transport; 

o Opinia și gradul de mulțumire a cetățenilor față de serviciile oferite de administrația 
publică locală și măsurile de inovare și digitalizare întreprinse; 

o Aspectele favorabile și aspectele negative raportate la municipiul Sibiu; 

Metodologia de elaborare, de distribuire a chestionarelor către locuitori și de colectare a răspunsurilor, 
realizată și aplicată în parteneriat cu Beneficiarul, a constat în următorii pași principali: 

• Elaborarea chestionarului de către Consultant, în format Word și Survey Monkey și aprobarea 
acestuia de către Beneficiar;  

• Elaborarea materialului grafic de prezentare a mesajelor și anunțurilor de promovare a 
chestionarului în mediul online (pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu și pe pagina de Facebook a 
Primăriei), precum și aprobarea acestora de către Beneficiar;  

• Stabilirea modului de completare și transmitere a chestionarelor: metoda de completare a 
formularelor, fiind atât online, utilizând platforma Survey Monkey, cât și fizic; 

• Stabilirea termenelor de completare și transmitere a chestionarelor destinate populației, urmând 
ca ulterior să fie trimise înștiințări periodice de completare pe măsură ce se apropia termenul limită 
de completare;  

• Diseminarea chestionarului către populație, de către reprezentanții Beneficiarului, pe căile de 
comunicare stabilite anterior, colectarea chestionarelor completate în format online și fizic și 
prelucrarea și interpretarea răspunsurilor primite. 



 

 

 
www.poca.ro 

642 
 

Chestionarul a fost disponibil pentru completare timp de 56 de zile, în perioada  16.07.2021 – 09.09.2021. 
În acest interval de timp chestionarul a fost completat de 2.226 de persoane. 

 

Profilul respondenților. Date socio-demografice 

ÎN CE ZONĂ LOCUIȚI ÎN PREZENT? 

În harta de mai jos se poate observa ponderea respondenților care au participat în cadrul acestui proces 
de consultare, defalcată pe fiecare cartier din municipiul Sibiu. 

PONDEREA RESPONDENȚILOR DIN FIECARE CARTIER AL MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

DE CÂT TIMP LOCUIȚI ÎN MUNICIPIUL SIBIU? 

Circa jumătate dintre respondenți sunt nativi ai municipiului Sibiu, 22,4% locuiesc în municipiul Sibiu de 
peste 20 de ani, iar 13% locuiesc aici de o perioada cuprinsă între 10 și 20 de ani. Persoanele care locuiesc 
în municipiul Sibiu de o perioada mai scurtă de timp, respectiv între 5 și 10 ani sau de mai puțin de 5 ani, 
reprezintă 8,3% și 6,8% dintre participanții care au oferit răspunsuri în cadrul chestionarului. 



 

 

 
www.poca.ro 

643 
 

PROFILUL RESPONDENȚILOR DIN PERSPECTIVA PERIOADEI DIN CARE LOCUIESC ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

 

 

VÂRSTA DUMNEAVOASTRĂ: 

Se observă faptul că o mare parte dintre  respondenți se încadrează în grupele de vârstă asociate 
intervalului 35-44 de ani (34,8%) și între 25-34 de ani (22,7%). Aceștia reprezintă puțin peste jumătate, 
respectiv  57,5% din totalul acestora. Persoanele cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani reprezintă o 
pondere de 20,0% dintre respondenți, iar cele cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, 10,7%. Un număr 
mai redus de respondenți, și anume 6,8% din total, au vârste de peste 65 de ani și 4,7% între 15 și 24 de 
ani. Tinerii sub 15 ani reprezintă doar 0,2% din respondenții acestui chestionar. 

PROFILUL RESPONDENȚILOR DIN PERSPECTIVA VÂRSTEI  

 

CARE ESTE ULTIMA FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE CARE AȚI ABSOLVIT-O? 

Din perspectiva nivelului de educație al respondenților, o mare parte au beneficiat de studii superioare: 
studii universitare (48,0%) și studii postuniversitare (30,7%). Liceul este ultima formă de învățământ 

6.8%

8.3%

13.0%

22.4%

49.5%

De mai puțin de 5 ani

Între 5 și 10 ani

Între 10 și 20 de ani

De peste 20 de ani

Nativ din municipiul Sibiu

34.8%

22.7%

20.0%

10.7%

6.8%

4.7%

0.2%

Între 35-44 ani

Între 25-34 ani

Între 45-54 ani

Între 55-64 ani

Peste 65 ani

Între 15-24 ani

Sub 15 ani



 

 

 
www.poca.ro 

644 
 

absolvită de către aproape 1/5 din respondenți, respectiv 18,5%, iar un număr mai redus de persoane au 
absolvit ultima formă de învățământ școala gimnazială (2,5%) sau școala primară (0,4%). 

PROFILUL  RESPONDENȚILOR DIN PERSPECTIVA NIVELULUI DE EDUCAȚIE 

 

 

CARE ESTE OCUPAȚIA DUMNEAVOASTRĂ ÎN PREZENT? 

În ceea ce privește locul de muncă al respondenților, 51,8% dintre aceștia sunt angajați în sistemul privat. 
Aceștia sunt urmați de respondenții care sunt angajați în sistemul bugetar – 18% și de respondenții care 
sunt pensionari –  9,2%. Directorii sau antreprenorii reprezintă, de asemenea, 8,1% din total, aceeași 
situație fiind prezentă și în cadrul lucrătorilor pe cont propriu (PFA, II, freelancer, etc.) - 8,1%. Restul 
categoriilor reprezintă o pondere mai scăzută, respectiv 2,9% studenți sau elevi, 1,5% persoane inactive și 
0,4% șomeri. 

PROFILUL RESPONDENȚILOR DIN PERSPECTIVA LOCULUI DE MUNCĂ  

 

 

 

CARE SUNT PRINCIPALELE AVANTAJE PE CARE LE AVEȚI LOCUIND ÎN ZONA / CARTIERUL 
DUMNEAVOASTRĂ? VĂ RUGĂM SĂ ACORDAȚI O NOTĂ DE LA 1 (CEL MAI PUȚIN IMPORTANT) LA 5 (CEL 
MAI IMPORTANT) PENTRU URMĂTOARELE CRITERII: 

În ierarhia principalelor avantaje de a fi locuitor în municipiul Sibiu, respondenții au poziționat pe primele 
locuri: calitatea locuirii (locuință individuală, curte, garaj etc.) - 3,48/5 media notelor acordate, 
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infrastructura de transport (auto, biciclete, transport public) - 3,37/5 media notelor acordate și prețul 
locuinței - 3,20/5 media notelor acordate. 

PRINCIPALELE AVANTAJE PE CARE LOCUITORII MUNICIPIULUI SIBIU LE AU ÎN CARTIERUL ÎN CARE LOCUIESC  

 

 

Se remarcă faptul că în această ierarhie niciunul dintre aspecte nu a întrunit medii ridicate spre maxime, 
toate aceasta fiind situate între nota 2,68 și 3,48, ceea ce sugerează mai degrabă rezultatul experienței 
individuale, raportată și adaptată la fiecare zonă de locuințe și cu particularități specifice acestora, iar o 
repartiție a acestor avantaje pe cartierele municipiului Sibiu poate să fie observată în figura de mai jos.  

Se remarcă, de asemene nivelul mai scăzut de alegere a indicatorilor privind accesul la servicii de educație 
(2,96/5 media notelor acordate), mediul curat (spații verzi, păduri, lacuri, etc.) (2,95/5 media notelor 
acordate) și apropierea față de locul de muncă (2,68/5 media notelor acordate).  
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CLASAMENTUL AVANTAJELOR PE CARE RESPONDENȚII FIECĂRUI CARTIER DIN MUNICIPIUL SIBIU LE AU CA LOCUITORI ÎN ZONĂ, DE LA CELE MAI IMPORTANTE, 
LA CELE MAI PUȚIN IMPORTANTE ȘI MEDIA NOTELOR (DE LA 1 - CEL MAI PUȚIN IMPORTANT LA 5 -CEL MAI IMPORTANT)  ATRIBUITE FIECĂRUI ASPECT 
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BROSCĂRIE & ZONA INDUSTRIALĂ EST 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

4,52 4,37 4,26 4,26 4,11 4,08 3,91 3,87 3,58 3,55 3,36 

DUMBRĂVII 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

 Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

4,54 4,35 4,33 3,99 3,88 3,81 3,69 3,68 3,57 3,40 3,21 

GARĂ 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Infrastructur
a de 
transport 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 

 Accesul la 
servicii de 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 

Mediul curat 
(spații verzi, 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
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(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

recreere și 
agrement 

oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

păduri, lacuri 
etc.) 

taxe și 
impozite 
locale) 

4,47 4,39 4,11 3,80 3,79 3,59 3,52 3,35 3,28 3,22 3,21 

GENERAL VASILE MILEA & HIPODROM I 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Prețul 
locuinței 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

4,25 4,07 4,06 3,95 3,93 3,91 3,87 3,86 3,83 3,63 3,55 

GUȘTERIȚA 
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Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Prețul 
locuinței 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

4,16 4,05 3,66 3,59 3,54 3,53 3,48 3,46 3,36 3,32 3,28 

HIPODROM II 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 



 

 

 
www.poca.ro 

650 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4,24 4,09 4,05 3,91 3,76 3,64 3,59 3,59 3,53 3,49 3,33 

HIPODROM III 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Prețul 
locuinței 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

4,10 3,91 3,89 3,78 3,71 3,69 3,69 3,63 3,61 3,49 3,44 

HIPODROM IV 

Accesul la 
servicii de 
educație 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
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organizare a 
proprietarilo
r) 

4,00 3,90 3,79 3,73 3,66 3,53 3,49 3,45 3,35 3,32 3,16 

LAZARET 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Prețul 
locuinței 

Costul mai 
redus al 
vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

4,23 3,74 3,69 3,67 3,65 3,61 3,47 3,46 3,30 3,30 3,24 

LUPENI 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 

Prețul 
locuinței 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
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curte, garaj 
etc.) 

biciclete, 
transport 
public) 

impozite 
locale) 

e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

4,28 4,11 3,99 3,85 3,78 3,53 3,51 3,48 3,41 3,40 3,29 

MARMELADA 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Prețul 
locuinței 

Accesul la 
servicii de 
educație 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Costul mai 
redus al 
vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

4,44 4,10 3,79 3,76 3,74 3,33 3,32 3,31 3,26 3,18 3,09 

POPLĂCII 
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Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Prețul 
locuinței 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

4,46 4,35 4,27 3,96 3,83 3,77 3,62 3,56 3,44 3,38 2,98 

ȘTRAND 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 
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3,98 3,95 3,91 3,90 3,88 3,81 3,67 3,65 3,54 3,45 3,28 

TEREZIAN 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Prețul 
locuinței 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

4,12 3,99 3,80 3,68 3,67 3,62 3,58 3,56 3,45 3,37 3,20 

TILIȘCA 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Prețul 
locuinței 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 
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organizare a 
proprietarilo
r) 

4,31 4,21 4,07 3,84 3,68 3,65 3,63 3,53 3,33 3,28 3,15 

TINERETULUI 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Prețul 
locuinței 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

4,44 3,95 3,87 3,87 3,83 3,82 3,78 3,54 3,53 3,40 3,25 

TREI STEJARI 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
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curte, garaj 
etc.) 

biciclete, 
transport 
public) 

e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

impozite 
locale) 

4,56 4,41 4,36 4,28 3,96 3,76 3,71 3,63 3,61 3,50 3,31 

TURNIȘOR 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Prețul 
locuinței 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Costul mai 
redus al 
vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

4,04 3,84 3,83 3,62 3,44 3,31 3,27 3,19 3,12 3,11 2,99 

ȚIGLARI 
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Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Prețul 
locuinței 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

4,18 4,06 3,83 3,82 3,69 3,61 3,47 3,45 3,45 3,36 3,33 

VALEA AURIE 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Prețul 
locuinței 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Costul mai 
redus al 
vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Accesul la 
evenimente 
culturale 
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4,56 4,36 4,18 3,96 3,56 3,56 3,47 3,35 3,30 3,27 3,13 

VASILE AARON 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Prețul 
locuinței 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

 Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

3,90 3,73 3,69 3,61 3,56 3,47 3,33 3,30 3,28 3,21 3,14 

VETERANILOR 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Costul mai 
redus al 
vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 

Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Accesul la 
evenimente 
culturale 
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organizare a 
proprietarilo
r) 

4,58 4,29 4,23 4,00 3,97 3,96 3,78 3,70 3,70 3,50 3,42 

VIILE SIBIULUI 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, taxe 
și impozite 
locale) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

4,45 4,20 3,50 3,50 3,48 3,47 3,40 2,91 2,74 2,62 2,40 

ZONA ARHITECȚILOR 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 

Prețul 
locuinței 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

curte, garaj 
etc.) 

e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

impozite 
locale) 

biciclete, 
transport 
public) 

4,18 3,83 3,42 3,35 3,28 3,04 3,02 2,92 2,83 2,72 2,65 

ZONA CALEA ȘURII MICIZONA CĂII ȘURII MICI 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Prețul 
locuinței 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, lacuri 
etc.) 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

4,11 3,85 3,83 3,72 3,67 3,54 3,43 3,13 3,02 2,91 2,85 

ZONA INDUSTRIALĂ VEST 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Apropierea 
de locul de 
muncă 

Mediul curat 
(spații verzi, 
păduri, 
lacuri etc.) 

Prețul 
locuinței 

Accesul la 
servicii de 
sănătate 

Accesul la 
servicii de 
educație 

Calitatea 
locuirii 
(locuință 
individuală, 
curte, garaj 
etc.) 

Costul mai 
redus al vieții 
(utilități, 
taxe și 
impozite 
locale) 

Infrastructur
a de 
transport 
(auto, 
biciclete, 
transport 
public) 

Accesul la 
servicii de 
recreere și 
agrement 

Accesul la 
evenimente 
culturale 

Viața socială 
a comunității 
(de ex. 
oportunitățil
e de 
socializare cu 
vecinii, 
modul de 
organizare a 
proprietarilo
r) 

4,44 4,40 4,33 4,06 3,67 3,59 3,43 3,38 3,29 3,00 2,82 
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MENȚIONAȚI ȘI ALTE AVANTAJE PE CARE CONSIDERAȚI CĂ LE AVEȚI LOCUIND ÎN ZONA/CARTIERUL 
DUMNEAVOASTRĂ 

Alte avantaje sau mențiuni pe care respondenții le-au punctat raportat la zona în care locuiesc sunt 
următoarele: 

• Broscărie & Zona Industrială Est: accesul facil către autostradă, zonă liniștită, zonă în 
dezvoltare, prețul mediu al locuințelor, accesibilitatea punctelor de interes; 

• Centru: accesul facil către toate punctele de interes, parc, școli, magazine, cabinete 
medicale, evenimente culturale, etc., arhitectura centrului istoric, densitatea redusă a 
populației; 

• Dumbrăvii: accesul facil către zona centrală, către parcuri, zone verzi și către serviciile 
necesare, existența pistelor de biciclete, zona relativ liniștită; 

• Gară: apropierea față de zona centrală, accesul facil la piață și mijloace de transport; 

• General Vasile Milea & Hipodrom I: acces facil la piață, centre comerciale și alte zone de 
interes, zonă relative liniștită; 

• Gușterița: zonă liniștită, trafic relativ redus; 

• Hipodrom II: acces facil către zone de interes, către parcuri și zone verzi, zonă curată și 
liniștită; 

• Hipodrom III: acces facil către zone de interes, către parcuri, către magazine și zone 
comerciale, zonă curată și liniștită; 

• Hipodrom IV: apropierea față de parcul Sub Arini, cartier aerisit, liniștit și accesul la locuri 
de joacă pentru copii; 

• Lazaret: accesul facil către autostradă, locuri de parcare suficiente, zonă liniștită; 

• Lupeni: distanța redusă față de zonele de interes, trafic redus; 

• Marmelada: zonă curată și liniștită; 

• Poplăcii: trafic relativ redus, zonă liniștită, prezența zonelor verzi; 

• Ștrand: zonă liniștită, diversitatea magazinelor, trafic relativ redus; 

• Terezian: apropierea față de zone de interes- piața Cibin, centura Sibiului, Târgul Obor, 
centru, zone comerciale; 

• Tilișca: cartier liniștit, spații verzi, locuri de parcare; 

• Tineretului: infrastructura rutieră decentă, zonă liniștită; 

• Trei Stejari: zonă liniștită, acces facil la majoritatea reperelor de interes, densitatea 
populației bună raportat la proximitatea față de centrul orașului, locuri de parcare 
suficiente; 

• Turnișor: aerul curat, apropierea față de autogara internațională, față de aeroport și față 
de ieșirea de pe autostradă, unități comerciale în apropiere, zonă predominată de case, 
cartier liniștit, lipsa blocurilor înalte; 
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• Țiglari: acces facil la lacul Binder, la autostradă, la centrul istoric, zonă predominată de 
case; 

• Valea Aurie: accesul la spații de recreere, aer curat, apropierea față de natură, apropierea 
față de grădina zoologică, zonă liniștită, locuri de parcare relativ suficiente; 

• Vasile Aaron: acces facil către puncte de interes- centru comercial, piață, bănci, 
autostradă; 

• Veteranilor: existența zonelor verzi; 

• Viile Sibiului: zonă cu mult spațiu verde, teren deschis; 

• Zona Arhitecților: accesul facil cu mijloacele de transport în comun sau bicicleta către orice 
zone ale orașului, construcții recente, zonă liniștită, lipsită de poluare fonică; 

• Zona Calea Șurii Mici: aerul curat, zonă liniștită; 

• Zona Industrială Vest: accesul facil către autostradă. 

 

Informații generale despre municipiul Sibiu, accesul la dotări și servicii publice și dezvoltarea durabilă a 
municipiului 

AVEȚI ACCES LA URMĂTOARELE CATEGORII DE DOTĂRI ÎN ZONA ÎN CARE LOCUIȚI? 

În funcție de datele furnizate de către respondenți, de la cele mai accesibile dotări, la cele mai puțin 
accesibile, aceștia au evidențiat următoarea ierarhizare : 

1. Magazin de cartier (4,77%  dintre respondenți le consideră dificil accesibile sau fără acces); 

2. Farmacie (7,28%  dintre respondenți le consideră dificil accesibile sau fără acces); 

3. Stații de transport în comun (10,27%  dintre respondenți le consideră dificil accesibile sau 
fără acces); 

4. Școală (11,85% dintre respondenți le  consideră dificil accesibile sau fără acces); 

5. Magazine de tip supermarket și/sau hypermarket (11,92%  dintre respondenți le 
consideră dificil accesibile sau fără acces); 

6. Grădiniță/creșă (14,84%  dintre respondenți le consideră dificil accesibile sau fără acces); 

7. Cabinet medical (19,27% dintre respondenți le consideră dificil accesibile sau fără acces); 

8. Alimentație publică (restaurant, bar, cafenea, patiserie etc.) (30,20% dintre respondenți 
le consideră dificil accesibile sau fără acces);  

9. Spații publice / spații verzi / spații de recreere (32,26%  dintre respondenți le consideră 
dificil accesibile sau fără acces); 

10. Piață agroalimentară (37,09%  dintre respondenți le consideră dificil accesibile sau fără 
acces); 

11. Activități culturale (42,05%  dintre respondenți le consideră dificil accesibile sau fără 
acces); 
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12. Dotări sportive (53,04% dintre respondenți le consideră dificil accesibile sau fără acces);  

ACCESUL LA DOTĂRILE DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Respondenții au caracterizat dotările în funcție de accesibilitatea acestora, raportat la zona în care locuiesc. 
Rezultatele obținute pot fi observate în continuare, în funcție de ponderile în care aceștia consideră aceste 
dotări ca fiind accesibile sau mai puțin accesibile, respectiv lipsa accesului la acestea. În urma analizei 
datelor furnizate, se observă următoarele în cadrul fiecărui tip de dotare prezentat: 

• Grădinița/creșă - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Cartierul 
Arhitecților, Broscărie & Zona Industrială Est, Viile Sibiului, Zona Calea Șurii Mici și 
Tineretului; 

• Școală - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Zona Arhitecților, Trei 
Stejari, Viile Sibiului, Zona Calea Șurii Mici și Broscărie & Zona Industrială Est; 

• Cabinet medical - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Zona Calea 
Șurii Mici, Broscărie & Zona Industrială Est, Zona Arhitecților, Viile Sibiului, Poplăcii și 
Tilișca; 

35.2%

42.7%

45.2%

77.3%

82.5%

39.3%

63.1%

33.3%

68.4%

39.0%

22.0%

13.8%

9.7%

10.8%

21.0%

12.0%

10.3%

20.0%

21.7%

29.7%

14.3%

25.4%

29.4%

22.9%

8.2%

6.8%

10.5%

13.6%

6.9%

14.0%

5.7%

16.0%

18.9%

22.1%

6.7%

5.1%

8.8%

23.5%

16.2%

16.2%

23.2%

31.7%

27.9%

27.0%

10.1%

4.5%

5.5%

4.3%

12.3%

7.7%

4.5%

5.2%

Grădiniță/ creșă

Școală

Cabinet medical

Farmacie

Magazin de cartier

Piață agroalimentară

Magazine de tip supermarket și/sau 
hypermarket

Alimentație publică (restaurant, bar, 
cafenea, patiserie etc.)

Stații de transport în comun

Spații publice / spații verzi / spații de 
recreere

Activități culturale

Dotări sportive

Acces facil Acces mai puțin facil Acces dificil Nu am acces Am acces, dar nu le folosesc Nu știu/Nu răspund



 

 

 
www.poca.ro 

665 
 

• Farmacie - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Zona Calea Șurii 
Mici și Viile Sibiului;  

• Magazin de cartier - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Tineretului 
și Viile Sibiului; 

• Piața agroalimentară - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Lazaret, 
Veteranilor, Zona Arhitecților, Gușterița, Tineretului, Poplăcii, Tilișca, Turnișor, Ștrand, 
Țiglari, Lupeni și Broscărie & Zona Industrială Est; 

• Magazine de tip supermarket și/sau hypermarket - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar 
lipsa accesului sunt Tilișca, Zona Calea Șurii Mici, Tineretului și Broscărie & Zona Industrială 
Est; 

• Alimentație publica (restaurant, bar, cafenea, patiserie etc.) - zonele cu cel mai dificil 
acces sau chiar lipsa accesului sunt Broscărie & Zona Industrială Est, Tineretului, Zona Calea 
Șurii Mici, Tilișca, Lazaret, Poplăcii, Veteranilor, Țiglari, Zona Arhitecților, Ștrand și 
Terezian; 

• Stații de transport in comun - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: 
Zona Arhitecților și Veteranilor; 

• Spații publice / spații verzi / spații de recreere-  zonele cu cel mai dificil acces sau chiar 
lipsa accesului sunt: Veteranilor, Zona Arhitecților, Turnișor, Lazaret, Broscărie & Zona 
Industrială Est, Lupeni, Gușterița, Tineretului,  Vasile Aaron, Zona Calea Șurii Mici; 

• Activități culturale - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Zona 
Arhitecților, Tineretului, Veteranilor, Țiglari, Turnișor, Zona Calea Șurii Mici, Broscărie & 
Zona Industrială Est, Vasile Aaron, Lupeni, Valea Aurie, Lazaret, Gușterița, Poplăcii, Ștrand 
și Viile Sibiului;  

• Dotări sportive - zonele cu cel mai dificil acces sau chiar lipsa accesului sunt: Marmelada, 
Tineretului, Turnișor, Zona Arhitecților, Zona Calea Șurii Mici, Țiglari, Lupeni, Lazaret, 
Gușterița, Broscărie & Zona Industrială Est, Gară, Terezian, Trei Stejari, Poplăcii, Vasile 
Aaron, General Vasile Milea & Hipodrom I, Hipodrom IV, Veteranilor, Centru, Viile Sibiului, 
Valea Aurie și Ștrand. 

Mai mult, de la zonele cu cel mai facil acces la dotări, la zonele cu accesul cel mai dificil și lipsa accesului, 
acestea pot fi observate în harta de mai jos: 
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PONDEREA ÎN CARE DOTĂRILE SUNT CONSIDERATE DIFICIL ACCESIBILE SAU FĂRĂ ACCES PE FIECARE 
CARTIER AL MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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ACCESUL LA DOTĂRILE DIN FIECARE CARTIER DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Broscărie & Zona Industrială Est 

Acces 
dificil 

24% 6% 24% 6% 0% 18% 29% 41% 12% 24% 18% 6% 

Acces 
facil 

18% 18% 12% 53% 82% 18% 24% 18% 82% 18% 18% 6% 

Acces 
mai puțin 
facil 

18% 35% 18% 29% 12% 41% 35% 6% 0% 24% 18% 24% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

6% 6% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nu am 
acces 

29% 29% 41% 6% 6% 24% 12% 35% 6% 35% 47% 65% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Centru  

Acces 
dificil 

3% 0% 3% 0% 6% 13% 4% 1% 5% 12% 4% 28% 

Acces 
facil 

40% 54% 49% 85% 74% 51% 67% 83% 54% 56% 79% 20% 

Acces 
mai puțin 
facil 

10% 13% 27% 10% 15% 22% 23% 14% 23% 25% 13% 24% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

27% 26% 10% 3% 3% 1% 1% 1% 10% 2% 2% 6% 

Nu am 
acces 

2% 1% 3% 1% 1% 8% 3% 0% 2% 3% 1% 16% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

17% 6% 7% 1% 1% 5% 2% 1% 6% 2% 1% 5% 

Dumbrăvii  
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

8% 5% 6% 2% 0% 16% 15% 3% 6% 0% 10% 13% 

Acces 
facil 

32% 50% 61% 82% 79% 39% 47% 48% 63% 77% 37% 45% 

Acces 
mai puțin 
facil 

6% 6% 18% 11% 18% 29% 31% 34% 21% 18% 40% 23% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

39% 34% 6% 2% 0% 2% 2% 10% 6% 2% 11% 8% 

Nu am 
acces 

3% 3% 6% 3% 3% 13% 6% 0% 2% 3% 2% 10% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

11% 2% 2% 0% 0% 2% 0% 5% 2% 0% 0% 2% 

Gară 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

4% 7% 14% 0% 4% 14% 11% 7% 0% 21% 4% 32% 

Acces 
facil 

18% 29% 57% 82% 75% 29% 71% 64% 79% 39% 50% 4% 

Acces 
mai puțin 
facil 

18% 18% 14% 7% 11% 32% 7% 14% 14% 25% 21% 21% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

29% 36% 0% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 0% 7% 7% 

Nu am 
acces 

7% 4% 7% 4% 7% 21% 7% 7% 4% 14% 18% 32% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

25% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 

General Vasile Milea & Hipodrom I 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

11% 4% 7% 2% 2% 7% 4% 4% 2% 20% 4% 28% 

Acces 
facil 

46% 61% 67% 85% 87% 72% 72% 63% 87% 33% 30% 15% 

Acces 
mai puțin 
facil 

9% 7% 13% 7% 7% 22% 17% 28% 9% 30% 46% 28% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

28% 26% 9% 4% 4% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 2% 

Nu am 
acces 

2% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 17% 20% 26% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

4% 2% 2% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 

Gușterița 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

31% 12% 15% 8% 0% 15% 4% 31% 15% 8% 19% 19% 

Acces 
facil 

19% 23% 27% 42% 73% 4% 38% 8% 62% 27% 8% 0% 

Acces 
mai puțin 
facil 

19% 35% 35% 27% 23% 15% 38% 23% 15% 27% 35% 19% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

15% 23% 19% 0% 4% 0% 4% 8% 8% 0% 4% 4% 

Nu am 
acces 

0% 0% 4% 23% 0% 58% 15% 0% 0% 38% 31% 54% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

15% 8% 0% 0% 0% 8% 0% 31% 0% 0% 4% 4% 

Hipodrom II 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

11% 5% 6% 2% 2% 13% 6% 6% 3% 19% 21% 17% 

Acces 
facil 

40% 51% 67% 92% 90% 56% 70% 41% 68% 43% 19% 17% 

Acces 
mai puțin 
facil 

8% 5% 13% 2% 5% 24% 16% 38% 17% 22% 40% 32% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

30% 30% 8% 3% 2% 2% 2% 11% 5% 2% 3% 8% 

Nu am 
acces 

3% 2% 3% 0% 0% 2% 2% 2% 3% 10% 11% 21% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

8% 8% 3% 2% 2% 5% 5% 2% 3% 5% 6% 5% 

Hipodrom III 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

1% 1% 6% 0% 1% 4% 5% 7% 2% 14% 19% 19% 

Acces 
facil 

50% 57% 65% 89% 91% 73% 66% 44% 84% 39% 23% 21% 

Acces 
mai puțin 
facil 

8% 7% 17% 7% 5% 16% 18% 31% 6% 32% 32% 26% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

25% 25% 6% 1% 0% 2% 4% 7% 4% 3% 9% 10% 

Nu am 
acces 

1% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 4% 1% 7% 9% 13% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

15% 10% 4% 2% 1% 4% 4% 7% 3% 5% 9% 11% 

Hipodrom IV  
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

8% 5% 8% 5% 5% 8% 8% 18% 3% 25% 25% 25% 

Acces 
facil 

48% 55% 40% 90% 93% 55% 73% 20% 80% 50% 10% 13% 

Acces 
mai puțin 
facil 

5% 10% 35% 0% 0% 30% 20% 43% 8% 20% 48% 25% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

33% 25% 10% 3% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 3% 3% 

Nu am 
acces 

3% 0% 3% 0% 0% 8% 0% 13% 3% 5% 0% 28% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

5% 5% 5% 3% 3% 0% 0% 3% 3% 0% 15% 8% 

Lazaret  



 

 

 
www.poca.ro 

676 
 

 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

11% 5% 12% 4% 0% 27% 4% 16% 7% 21% 23% 22% 

Acces 
facil 

36% 42% 40% 86% 90% 4% 79% 11% 70% 8% 14% 4% 

Acces 
mai puțin 
facil 

11% 11% 25% 8% 8% 15% 14% 34% 19% 27% 32% 14% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

32% 38% 14% 1% 1% 0% 3% 3% 4% 0% 1% 0% 

Nu am 
acces 

3% 0% 7% 0% 0% 52% 0% 34% 0% 41% 27% 53% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

8% 3% 3% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 3% 3% 7% 

Lupeni  
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

0% 0% 4% 4% 0% 4% 0% 17% 9% 22% 22% 13% 

Acces 
facil 

48% 57% 48% 83% 91% 13% 74% 17% 57% 13% 22% 4% 

Acces 
mai puțin 
facil 

4% 0% 26% 9% 4% 30% 13% 39% 26% 35% 22% 13% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

48% 43% 13% 4% 4% 4% 4% 4% 9% 0% 0% 0% 

Nu am 
acces 

0% 0% 4% 0% 0% 43% 9% 17% 0% 26% 35% 65% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 4% 0% 4% 

Marmelada 



 

 

 
www.poca.ro 

678 
 

 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 17% 0% 17% 33% 50% 

Acces 
facil 

33% 50% 17% 100% 83% 17% 100% 33% 83% 17% 17% 0% 

Acces 
mai puțin 
facil 

0% 50% 67% 0% 0% 67% 0% 33% 17% 50% 50% 17% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

67% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nu am 
acces 

0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 17% 0% 17% 0% 33% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Poplăcii 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

12% 14% 24% 21% 14% 21% 17% 19% 0% 7% 14% 19% 

Acces 
facil 

40% 31% 24% 50% 62% 12% 31% 24% 76% 71% 17% 17% 

Acces 
mai puțin 
facil 

7% 17% 26% 21% 21% 17% 31% 19% 10% 17% 38% 17% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

33% 33% 10% 0% 0% 0% 2% 7% 10% 0% 0% 7% 

Nu am 
acces 

0% 0% 14% 7% 2% 50% 17% 31% 2% 5% 31% 38% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

7% 5% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 

Ștrand 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

3% 5% 7% 1% 3% 22% 6% 17% 6% 14% 21% 22% 

Acces 
facil 

36% 43% 51% 88% 82% 11% 66% 17% 64% 44% 13% 14% 

Acces 
mai puțin 
facil 

7% 12% 18% 9% 12% 21% 19% 38% 19% 32% 40% 37% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

35% 32% 17% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 2% 3% 4% 

Nu am 
acces 

7% 0% 2% 2% 2% 44% 7% 26% 1% 7% 21% 21% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

13% 8% 4% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 3% 

Terezian 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

8% 6% 11% 4% 3% 6% 2% 28% 9% 19% 23% 29% 

Acces 
facil 

48% 55% 39% 76% 83% 59% 69% 22% 66% 33% 21% 8% 

Acces 
mai puțin 
facil 

9% 9% 22% 13% 10% 27% 25% 29% 18% 33% 34% 21% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

28% 26% 8% 4% 3% 3% 3% 5% 6% 5% 3% 5% 

Nu am 
acces 

1% 1% 13% 3% 1% 4% 2% 15% 1% 10% 18% 33% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

8% 3% 8% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 3% 

Tilișca 



 

 

 
www.poca.ro 

682 
 

 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

15% 15% 23% 15% 0% 23% 31% 31% 8% 0% 15% 23% 

Acces 
facil 

46% 23% 8% 23% 62% 8% 15% 8% 69% 62% 0% 23% 

Acces 
mai puțin 
facil 

38% 46% 46% 46% 38% 23% 38% 31% 23% 38% 62% 38% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nu am 
acces 

0% 0% 15% 15% 0% 46% 15% 31% 0% 0% 15% 0% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 15% 

Tineretului 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

10% 5% 15% 15% 20% 30% 10% 10% 5% 30% 35% 25% 

Acces 
facil 

20% 25% 20% 45% 50% 10% 30% 15% 70% 25% 10% 5% 

Acces 
mai puțin 
facil 

5% 5% 15% 15% 20% 15% 30% 15% 10% 30% 10% 15% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

30% 40% 25% 10% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 

Nu am 
acces 

20% 20% 20% 15% 10% 40% 30% 60% 5% 15% 45% 55% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

15% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Trei Stejari 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

10% 62% 4% 4% 8% 28% 6% 12% 10% 14% 16% 34% 

Acces 
facil 

36% 4% 66% 80% 80% 28% 82% 46% 60% 32% 52% 10% 

Acces 
mai puțin 
facil 

6% 30% 16% 16% 8% 24% 10% 30% 20% 44% 26% 20% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

38% 0% 8% 0% 2% 2% 0% 0% 8% 2% 0% 4% 

Nu am 
acces 

0% 0% 2% 0% 2% 18% 2% 12% 2% 8% 2% 28% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

10% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 

Turnișor 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

11% 17% 21% 10% 5% 16% 10% 14% 7% 28% 22% 21% 

Acces 
facil 

16% 11% 15% 60% 76% 15% 53% 13% 66% 15% 6% 3% 

Acces 
mai puțin 
facil 

13% 17% 21% 21% 13% 21% 30% 38% 18% 14% 19% 12% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

27% 33% 15% 4% 3% 0% 1% 4% 5% 0% 0% 1% 

Nu am 
acces 

16% 9% 16% 4% 1% 47% 6% 28% 4% 42% 47% 56% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

16% 13% 12% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 6% 7% 

Țiglari 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

9% 9% 4% 0% 4% 13% 9% 17% 17% 9% 30% 30% 

Acces 
facil 

39% 43% 22% 70% 70% 17% 52% 13% 43% 26% 9% 4% 

Acces 
mai puțin 
facil 

13% 13% 26% 17% 13% 22% 26% 22% 22% 26% 13% 17% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

26% 26% 35% 4% 4% 4% 4% 13% 13% 13% 9% 4% 

Nu am 
acces 

4% 4% 13% 4% 9% 43% 9% 30% 4% 26% 39% 43% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

9% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 

Valea Aurie 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

4% 4% 5% 0% 0% 8% 5% 10% 0% 0% 21% 11% 

Acces 
facil 

32% 45% 58% 85% 95% 45% 73% 44% 90% 88% 15% 18% 

Acces 
mai puțin 
facil 

9% 3% 22% 10% 4% 8% 17% 27% 6% 8% 27% 26% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

25% 25% 10% 3% 0% 1% 2% 6% 3% 1% 1% 3% 

Nu am 
acces 

5% 3% 5% 0% 1% 36% 2% 10% 0% 2% 29% 31% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

26% 21% 0% 2% 0% 3% 1% 4% 1% 1% 8% 12% 

Vasile Aaron 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

9% 5% 12% 0% 0% 0% 1% 23% 4% 21% 24% 23% 

Acces 
facil 

39% 57% 60% 97% 95% 91% 80% 44% 87% 23% 13% 13% 

Acces 
mai puțin 
facil 

12% 5% 17% 1% 4% 3% 17% 24% 7% 31% 23% 23% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

31% 28% 5% 0% 0% 5% 0% 4% 1% 1% 3% 4% 

Nu am 
acces 

4% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 23% 33% 35% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

5% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 3% 

Veteranilor 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 50% 25% 25% 0% 

Acces 
facil 

0% 25% 0% 50% 75% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Acces 
mai puțin 
facil 

25% 50% 75% 25% 0% 0% 0% 50% 25% 25% 25% 50% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

75% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 

Nu am 
acces 

0% 25% 0% 25% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 50% 50% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Viile Sibiului 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

14% 14% 14% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 29% 0% 

Acces 
facil 

0% 14% 14% 43% 43% 14% 57% 14% 29% 14% 14% 14% 

Acces 
mai puțin 
facil 

29% 29% 29% 14% 14% 43% 29% 43% 43% 43% 43% 29% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

14% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 

Nu am 
acces 

29% 43% 43% 43% 29% 43% 14% 14% 14% 29% 14% 43% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 0% 0% 14% 

Zona Arhitecților 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

25% 27% 20% 2% 0% 31% 10% 22% 10% 24% 22% 25% 

Acces 
facil 

3% 8% 10% 56% 78% 5% 53% 19% 7% 15% 3% 7% 

Acces 
mai puțin 
facil 

8% 0% 19% 31% 20% 20% 31% 29% 7% 12% 8% 19% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

7% 3% 3% 7% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 

Nu am 
acces 

47% 54% 44% 5% 0% 44% 7% 25% 75% 49% 66% 49% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

8% 7% 3% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

Zona Calea Șurii Mici 
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 TIP DE 
ACCES 

GRĂDINI-
ȚĂ/ CREȘĂ 

ȘCOALĂ 
 
CABINET 
MEDICAL 

FARMACIE 
MAGAZIN 
DE 
CARTIER 

 PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ 

 MAGAZINE DE 
TIP 
SUPERMARKET 
ȘI/SAU 
HYPERMARKET 

 ALIMENTAȚIE 
PUBLICA 
(RESTAURANT, 
BAR, 
CAFENEA, 
PATISERIE 
ETC.) 

 STAȚII DE 
TRANSPORT 
IN COMUN 

 SPAȚII 
PUBLICE / 
SPAȚII 
VERZI / 
SPAȚII DE 
RECREERE 

 
ACTIVITĂȚI 
CULTURALE 

 DOTĂRI 
SPORTIVE 

Acces 
dificil 

15% 18% 29% 26% 9% 21% 18% 21% 18% 24% 24% 29% 

Acces 
facil 

15% 12% 12% 18% 59% 29% 24% 12% 56% 32% 9% 12% 

Acces 
mai puțin 
facil 

15% 15% 18% 21% 18% 21% 26% 21% 15% 21% 24% 9% 

Am 
acces, 
dar nu le 
folosesc 

15% 12% 3% 0% 9% 3% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 

Nu am 
acces 

24% 26% 35% 32% 3% 24% 26% 44% 6% 18% 41% 44% 

Nu 
știu/Nu 
răspund 

18% 18% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 
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CELE MAI DEFICITARE DOTĂRI  DIN CARTIERELE MUNICIPIULUI SIBIU 
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Sursa: Prelucrare proprie
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DACĂ SUNT ȘI ALTE DOTĂRI LA CARE AVEȚI/NU AVEȚI ACCES, VĂ RUGĂM SĂ DETALIAȚI: 

Alte dotări la care respondenții au făcut referire sunt următoarele: 

• Broscărie & Zona Industrială Est: lipsa spațiilor verzi, a serviciilor bancare, a spațiilor de 
prezentare produse locale;  

• Centru: nevoia de suplimentare a toaletelor publice, a zonelor de sport, a zonelor de 
recreere, a dotărilor de tipul parcărilor;   

• Dumbrăvii:  dotările de tipul pistelor de biciclete necesită să fie conectate corespunzător 
cu alte trasee; 

• Gară: lipsa dotărilor sportive de tipul piscinelor și terenurilor de sport; 

• General Vasile Milea & Hipodrom I: dotările de tipul spațiilor de parcare insuficiente, 
dotări sportive și locuri de recreere insuficiente;  

• Gușterița:  lipsa dotărilor de tipul parcurilor pentru copii; 

• Hipodrom II: lipsa platformei speciale pentru colectarea deșeurilor, spații verzi 
insuficiente; 

• Hipodrom III: dotări de tipul locurilor de parcare insuficiente, spații verzi și locuri de 
recreere insuficiente; 

• Hipodrom IV: nevoia suplimentării dotărilor sportive și suplimentării dotărilor de tipul 
parcurilor pentru copii; 

• Lazaret: dotările destinate accesului pietonal deficitare, lipsa dotărilor sportive de tipul 
bazinelor pentru înot, lipsa dotărilor de tipul parcurilor; 

• Lupeni: dotări sportive insuficiente, lipsă parcuri pentru copii și spații verzi; 

• Poplăcii: lipsa dotărilor de recreere de tipul sălilor și terenurilor sportive, cinema, parcuri 
pentru copii, lipsă locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități; 

• Ștrand: zone de agrement insuficiente, zone dedicate sportului, precum și cele de apă 
insuficiente, locuri insuficiente în școli, lipsă creșe, lipsă parcuri pentru animale de 
companie; 

• Terezian: lipsa dotărilor dedicate colectării selective, lipsă acces piste pentru biciclete, 
dotări de tipul parcurilor pentru copii și zone verzi insuficiente; 

• Tilișca: lipsa pistelor pentru biciclete; 

• Trei Stejari: acces facil la dotările de transport în comun, lipsa dotărilor de colectare a 
deșeurilor stradale, lipsa spațiilor pentru animale de companie, lipsa accesului la locuri în 
creșe; 

• Turnișor:  dotările de tipul parcurilor insuficiente, extinderea spațiilor verzi și spațiilor de 
recreere, precum și dotările sportive, lipsa locurilor în creșe, lipsa dotărilor de alimentație 
publică; 

• Țiglari: lipsa stațiilor de autobuz în zona str. Tractorului - Str. Granitului - Str. Varului; 
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• Valea Aurie: lipsa locurilor în creșe, în grădinițe; 

• Vasile Aaron: lipsa locurilor în creșe, grădinițe, dotările de tipul locurilor de parcare 
insuficiente, lipsă dotări sportive; 

• Veteranilor: lipsa dotărilor de tipul serviciilor de canalizare; 

• Zona Arhitecților: lipsa dotărilor sportive, lipsă dotări financiare de tipul bancomatelor, 
transportul în comun deficitar; 

• Zona Calea Șurii Mici: lipsa zonelor verzi, a dotărilor sportive și pistelor pentru bicicletele, 
lipsa dotărilor de tipul farmaciilor. 

Așadar, pe lângă întrebarea anterioară în cadrul căreia pentru fiecare cartier s-au prezentat deficiențele 
din perspectiva dotărilor, în răspunsurile acordate de către respondenții prezentei întrebări, se mai 
evidențiază anumite necesități comune, și anumite potențiale puncte de reper generale pentru 
următoarele direcții de acțiune. Din această perspectivă, dotările care prezintă cea mai mare nevoie de 
intervenție în majoritatea zonelor din municipiul Sibiu sunt: creșele și grădinițele, în special din perspectiva 
locurilor insuficiente, zonele verzi din municipiul Sibiu care în momentul actual sunt deficitare și în continuă 
să scadă, parcurile pentru copii care nu acoperă toate zonele, precum și lipsa parcurilor care să fie dedicate 
animalelor de companie. Pe lângă acestea, se manifestă un interes sporit asupra pistelor pentru biciclete 
și asupra altor dotări sportive, în special cele de tipul bazinelor de înot și diferitelor terenuri sportive. Din 
categoria dotărilor ce țin de infrastructură, se observă un deficit destul de ridicat în ceea ce privește locurile 
de parcare.   

 

CÂT DE MULȚUMIT/Ă SUNTEȚI DE URMĂTOARELE ASPECTE REFERITOARE LA DEZVOLTAREA 
MUNICIPIULUI SIBIU: 

Respondenții acestui sondaj tind să fie în cea mai mare măsură mai mulțumiți de serviciile de 
telecomunicații, de serviciile de alimentare cu energie electrică, de iluminatul public și de managementul 
apei, iar o pondere mai scăzută dintre aceștia sunt mulțumiți raportat la starea clădirilor publice și raportat 
la reabilitarea blocurilor de locuințe colective în vederea creștere eficienței energetice. În funcție de nivelul 
de mulțumire al respondenților, aspectele dezbătute au fost ierarhizate după cum este prezentat în 
continuare, de la cele mai satisfăcătoare la cele mai puțin satisfăcătoare: 

1. Telecomunicații (de exemplu telefonie, internet, TV) (81,9%  dintre respondenți se declară 
mulțumiți și foarte mulțumiți); 

2. Alimentarea cu energie electrică (72,2%  dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

3. Iluminatul public  (66,8% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 

4. Managementul apei (tratarea și furnizarea apei/canalizare) (60,5%  dintre respondenți se 
declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 

5. Serviciile de urgență (55,7%  dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 

6. Calitatea vieții  (51,8% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 

7. Transportul în comun (49,2%  dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 
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8. Siguranța și ordinea publică (44,8% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

9. Calitatea aerului (33,9% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 

10. Administrarea parcurilor/spațiilor verzi, protecția naturii și a biodiversității (34,5%  
dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 

11. Curățenie și gestionarea deșeurilor (33,6% dintre respondenți se declară mulțumiți și 
foarte mulțumiți); 

12. Protecția împotriva zgomotului  (23,6% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

13. Managementul riscurilor legate de climă (inundații, valuri de căldură/secetă, furtuni sau 
vreme extremă)  (20,9% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 

14. Starea clădirilor publice (de exemplu, renovate în vederea creșterii eficienței energetice) 
(18,5% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți); 

15. Reabilitarea blocurilor de locuințe colective în vederea creșterii eficienței energetice 
(17,4% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți). 
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NIVELUL GENERAL DE MULȚUMIRE AL RESPONDENȚILOR, RAPORTAT LA DIFERITE ASPECTE REFERITOARE 
LA DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI SIBIU 

 

Ierarhizarea prezentată anterior marchează nivelul general de mulțumire al respondenților din municipiul 
Sibiu, dar nivelul de mulțumire exprimat de către aceștia în funcție de zona în care aceștia locuiesc, 
respectiv cartierul, poate să fie observat detaliat în tabelul următor. Este de menționat faptul că pe lângă 
ponderile respondenților care au oferit aceste informații, există o pondere scăzută de respondenți care nu 
cunosc aspectele menționate sau nu doresc să ofere informații (aceștia nu se regăsesc în tabelul următor).

5.3%

9.3%

5.0%

4.8%

2.8%

9.8%

4.6%

9.4%

13.5%

23.1%

10.7%

3.3%

2.5%

2.9%

4.5%

39.4%

40.0%

29.5%

30.0%

20.8%

57.0%

29.0%

51.1%

58.7%

58.8%

42.0%

14.1%

16.0%

17.9%

47.3%

22.4%

24.0%

20.6%

23.3%

24.0%

16.7%

15.6%

19.3%

15.3%

9.9%

27.0%

32.1%

34.5%

35.1%

28.7%

23.7%

14.1%

27.6%

29.8%

32.3%

11.3%

27.8%

12.0%

7.8%

7.9%

20.8%

24.8%

18.8%

13.4%

8.4%

15.6%

10.5%

18.3%

4.7%

22.0%

6.4%

11.0%

9.7%

10.4%

18.7%

12.5%

14.9%

Siguranța și ordinea publică

Transportul în comun

Administrarea parcurilor/ spațiilor verzi, protecția naturii …

Calitatea aerului

Protecția împotriva zgomotului

Iluminatul public

Curățenie și gestionarea deșeurilor

Managementul apei (tratarea și furnizarea apei / canalizare)

Alimentarea cu energie electrică

Telecomunicații (ex. telefonie, internet, TV)

Serviciile de urgență

Reabilitarea blocurilor de locuințe colective în vederea …

Starea clădirilor publice (de ex. renovate în vederea …

Managementul riscurilor legate de climă (inundații, valuri …

Calitatea vieții

Foarte mulțumit/ă Mulțumit/ă Neutru
Nemulțumit/ă Foarte nemulțumit/ă Nu știu/Nu răspund
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NIVELUL DE MULȚUMIRE AL RESPONDENȚILOR PE CARTIERE DE LOCUINȚE, RAPORTAT LA DIFERITE ASPECTE REFERITOARE LA DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI 
SIBIU 

*evidențiat cu culoarea verde se regăsesc acele situații în care peste 25% dintre respondenții dintr-un anumit cartier tind să fie nemulțumiți sau foarte nemulțumiți 
de anumite aspect 

SIGURANȚA ȘI ORDINEA PUBLICĂ 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom II   Ștrand   Valea Aurie   

Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 5% 

Foarte nemulțumit/ă 0% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 6% 

Mulțumit/ă 47% Mulțumit/ă 43% Mulțumit/ă 42% Mulțumit/ă 41% 

Nemulțumit/ă 35% Nemulțumit/ă 21% Nemulțumit/ă 22% Nemulțumit/ă 23% 

Neutru 12% Neutru 25% Neutru 25% Neutru 25% 

Centru   Hipodrom III   Terezian   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 5% 

Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 8% 

Mulțumit/ă 35% Mulțumit/ă 38% Mulțumit/ă 43% Mulțumit/ă 36% 

Nemulțumit/ă 21% Nemulțumit/ă 30% Nemulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 33% 

Neutru 18% Neutru 15% Neutru 25% Neutru 17% 

Dumbrăvii   Hipodrom IV   Tilișca   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 5% Mulțumit/ă 46% Mulțumit/ă 50% 

Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 3% Neutru 54% Nemulțumit/ă 25% 

Mulțumit/ă 40% Mulțumit/ă 55%     Neutru 25% 

Nemulțumit/ă 26% Nemulțumit/ă 20%         

Neutru 19% Neutru 18%         

Gară   Lazaret   Tineretului   Viile Sibiului   
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Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 14% 

Foarte nemulțumit/ă 14% Foarte nemulțumit/ă 7% Mulțumit/ă 30% Mulțumit/ă 43% 

Mulțumit/ă 46% Mulțumit/ă 47% Nemulțumit/ă 40% Nemulțumit/ă 29% 

Nemulțumit/ă 32% Nemulțumit/ă 18% Neutru 20% Neutru 14% 

Neutru 4% Neutru 19%         

General Vasile Milea & Hipodrom I   Lupeni   Trei Stejari   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 9% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 7% 

Foarte nemulțumit/ă 7% Mulțumit/ă 35% Foarte nemulțumit/ă 6% Foarte nemulțumit/ă 7% 

Mulțumit/ă 39% Nemulțumit/ă 13% Mulțumit/ă 42% Mulțumit/ă 37% 

Nemulțumit/ă 22% Neutru 43% Nemulțumit/ă 16% Nemulțumit/ă 15% 

Neutru 26%     Neutru 26% Neutru 34% 

Gușterița   Marmelada   Turnișor   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte mulțumit/ă 9% 

Foarte nemulțumit/ă 19% Nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 9% Foarte nemulțumit/ă 15% 

Mulțumit/ă 23% Neutru 67% Mulțumit/ă 33% Mulțumit/ă 41% 

Nemulțumit/ă 15%     Nemulțumit/ă 31% Nemulțumit/ă 21% 

Neutru 35%     Neutru 24% Neutru 12% 

Poplăcii   Țiglari   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 4% -       

Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 4% -       

Mulțumit/ă 36% Mulțumit/ă 43% -       

Nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 26% -       

Neutru 31% Neutru 17% -       

TRANSPORTUL ÎN COMUN 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom III   Terezian   Valea Aurie   
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Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 24% 

Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 1% 

Mulțumit/ă 53% Mulțumit/ă 46% Mulțumit/ă 31% Mulțumit/ă 48% 

Nemulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 11% Nemulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 8% 

Neutru 12% Neutru 21% Neutru 28% Neutru 18% 

Centru   Hipodrom IV   Tilișca   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 11% 

Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 3% Mulțumit/ă 62% Foarte nemulțumit/ă 4% 

Mulțumit/ă 33% Mulțumit/ă 38% Neutru 31% Mulțumit/ă 40% 

Nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 18%     Nemulțumit/ă 12% 

Neutru 20% Neutru 20%     Neutru 27% 

Dumbrăvii   Lazaret   Tineretului   Veteranilor   

Foarte nemulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 5% Mulțumit/ă 50% 

Mulțumit/ă 44% Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 5% Neutru 25% 

Nemulțumit/ă 7% Mulțumit/ă 43% Mulțumit/ă 45%     

Neutru 25% Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 25%     

    Neutru 33% Neutru 10%     

Gară   Lupeni   Trei Stejari   Viile Sibiului   

Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 4% Mulțumit/ă 29% 

Mulțumit/ă 57% Mulțumit/ă 57% Mulțumit/ă 30% Nemulțumit/ă 14% 

Nemulțumit/ă 14% Nemulțumit/ă 9% Nemulțumit/ă 20% Neutru 43% 

Neutru 14% Neutru 26% Neutru 32%     

General Vasile Milea & Hipodrom I   Marmelada   Turnișor   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 9% Foarte nemulțumit/ă 22% 

Foarte nemulțumit/ă 2% Mulțumit/ă 33% Foarte nemulțumit/ă 6% Mulțumit/ă 19% 
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Mulțumit/ă 52% Nemulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 34% Nemulțumit/ă 34% 

Nemulțumit/ă 15%     Nemulțumit/ă 18% Neutru 22% 

Neutru 22% Neutru 33% Neutru 30%     

Gușterița   Poplăcii   Țiglari   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 13% Foarte mulțumit/ă 9% 

Mulțumit/ă 31% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 9% Foarte nemulțumit/ă 18% 

Nemulțumit/ă 19% Mulțumit/ă 55% Mulțumit/ă 26% Mulțumit/ă 38% 

    Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 12% 

Neutru 23% Neutru 26% Neutru 22% Neutru 18% 

Hipodrom II   Ștrand   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 11% Foarte mulțumit/ă 7%  -       

Foarte nemulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 4%  -       

Mulțumit/ă 37% Mulțumit/ă 42%  -       

Nemulțumit/ă 14% Nemulțumit/ă 13%  -       

Neutru 25% Neutru 24%  -       

ADMINISTRAREA PARCURILOR/ SPAȚIILOR VERZI, PROTECȚIA NATURII ȘI A BIODIVERSITĂȚII 

Broscărie & Zona Industrială Est   Gușterița   Marmelada   Tineretului   

Foarte nemulțumit/ă 24% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 10% 

Mulțumit/ă 24% Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 45% 

Nemulțumit/ă 29% Mulțumit/ă 27% Mulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 30% 

Neutru 24% Nemulțumit/ă 31% Nemulțumit/ă 17% Neutru 15% 

    Neutru 23% Neutru 33%     

Centru   Hipodrom II   Poplăcii   Trei Stejari   

Foarte mulțumit/ă 9% Foarte mulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 4% 

Foarte nemulțumit/ă 19% Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 14% Foarte nemulțumit/ă 14% 
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Mulțumit/ă 33% Mulțumit/ă 32% Mulțumit/ă 33% Mulțumit/ă 36% 

Nemulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 25% Nemulțumit/ă 29% Nemulțumit/ă 24% 

Neutru 19% Neutru 19% Neutru 19% Neutru 22% 

Dumbrăvii   Hipodrom III   Ștrand   Turnișor   

Foarte nemulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 4% 

Mulțumit/ă 39% Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 20% Foarte nemulțumit/ă 21% 

Nemulțumit/ă 23% Mulțumit/ă 28% Mulțumit/ă 24% Mulțumit/ă 30% 

Neutru 20% Nemulțumit/ă 25% Nemulțumit/ă 35% Nemulțumit/ă 25% 

    Neutru 25% Neutru 16% Neutru 20% 

Gară   Hipodrom IV   Terezian   Țiglari   

Foarte nemulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 9% 

Mulțumit/ă 43% Foarte nemulțumit/ă 18% Foarte nemulțumit/ă 22% Foarte nemulțumit/ă 9% 

Nemulțumit/ă 25% Mulțumit/ă 25% Mulțumit/ă 23% Mulțumit/ă 30% 

Neutru 11% Nemulțumit/ă 20% Nemulțumit/ă 27% Nemulțumit/ă 26% 

    Neutru 30% Neutru 23% Neutru 13% 

General Vasile Milea & Hipodrom I   Lazaret   Tilișca   Valea Aurie   

Foarte mulțumit/ă 2% Foarte mulțumit/ă 3% Mulțumit/ă 54% Foarte mulțumit/ă 5% 

Foarte nemulțumit/ă 20% Foarte nemulțumit/ă 11% Nemulțumit/ă 23% Foarte nemulțumit/ă 5% 

Mulțumit/ă 24% Mulțumit/ă 32% Neutru 23% Mulțumit/ă 38% 

Nemulțumit/ă 33% Nemulțumit/ă 26%     Nemulțumit/ă 32% 

Neutru 22% Neutru 25%     Neutru 20% 

Vasile Aaron   Lupeni   Veteranilor   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 25% Foarte mulțumit/ă 8% 

Foarte nemulțumit/ă 19% Foarte nemulțumit/ă 9% Mulțumit/ă 25% Foarte nemulțumit/ă 20% 

Mulțumit/ă 19% Mulțumit/ă 26% Neutru 50% Mulțumit/ă 25% 
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Nemulțumit/ă 41% Nemulțumit/ă 39%     Nemulțumit/ă 31% 

Neutru 15% Neutru 22%     Neutru 15% 

Zona Calea Șurii Mici   Viile Sibiului   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 14%  -       

Foarte nemulțumit/ă 18% Foarte nemulțumit/ă 14%  -       

Mulțumit/ă 24% Mulțumit/ă 43%  -       

Nemulțumit/ă 29% Nemulțumit/ă 14%  -       

Neutru 24% Neutru 14%  -       

CALITATEA AERULUI 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom III   Terezian   Valea Aurie   

Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 1% Foarte mulțumit/ă 17% 

Mulțumit/ă 18% Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Nemulțumit/ă 41% Mulțumit/ă 25% Mulțumit/ă 23% Mulțumit/ă 49% 

Neutru 29% Nemulțumit/ă 39% Nemulțumit/ă 32% Nemulțumit/ă 9% 

    Neutru 21% Neutru 33% Neutru 23% 

Centru   Hipodrom IV   Tilișca   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 3% 

Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 77% Foarte nemulțumit/ă 15% 

Mulțumit/ă 27% Mulțumit/ă 38% Nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 23% 

Nemulțumit/ă 32% Nemulțumit/ă 30% Neutru 8% Nemulțumit/ă 37% 

Neutru 23% Neutru 8%     Neutru 21% 

Dumbrăvii   Lazaret   Tineretului   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 1% Foarte nemulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 25% 

Foarte nemulțumit/ă 16% Foarte nemulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 25% Nemulțumit/ă 25% 

Mulțumit/ă 31% Mulțumit/ă 26% Nemulțumit/ă 20% Neutru 50% 
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Nemulțumit/ă 27% Nemulțumit/ă 37% Neutru 40%     

Neutru 15% Neutru 22%         

Gară   Lupeni   Trei Stejari   Viile Sibiului   

Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 14% 

Mulțumit/ă 25% Mulțumit/ă 41% Foarte nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 57% 

Nemulțumit/ă 43% Nemulțumit/ă 9% Mulțumit/ă 32% Nemulțumit/ă 29% 

Neutru 25% Neutru 45% Nemulțumit/ă 28%     

        Neutru 28%     

General Vasile Milea & Hipodrom I   Marmelada   Turnișor   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 4% Nemulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 5% 

Foarte nemulțumit/ă 15% Neutru 83% Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 10% 

Mulțumit/ă 15%     Mulțumit/ă 28% Mulțumit/ă 27% 

Nemulțumit/ă 39%     Nemulțumit/ă 30% Nemulțumit/ă 25% 

Neutru 26%     Neutru 25% Neutru 31% 

Gușterița   Poplăcii   Țiglari   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte nemulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 9% 

Mulțumit/ă 27% Foarte nemulțumit/ă 2% Mulțumit/ă 43% Foarte nemulțumit/ă 15% 

Nemulțumit/ă 19% Mulțumit/ă 43% Nemulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 24% 

Neutru 38% Nemulțumit/ă 19% Neutru 26% Nemulțumit/ă 32% 

    Neutru 24%     Neutru 21% 

Hipodrom II   Ștrand   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 4%  -       

Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 15%  -       

Mulțumit/ă 25% Mulțumit/ă 38%  -       

Nemulțumit/ă 27% Nemulțumit/ă 32%  -       
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Neutru 24% Neutru 10%  -       

 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom III   Terezian   Vasile Aaron   

Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 1% 

Mulțumit/ă 24% Foarte nemulțumit/ă 25% Foarte nemulțumit/ă 22% Foarte nemulțumit/ă 25% 

Nemulțumit/ă 47% Mulțumit/ă 18% Mulțumit/ă 18% Mulțumit/ă 17% 

Neutru 18% Nemulțumit/ă 32% Nemulțumit/ă 35% Nemulțumit/ă 37% 

    Neutru 18% Neutru 22% Neutru 19% 

Centru   Hipodrom IV   Tilișca   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 75% 

Foarte nemulțumit/ă 18% Foarte nemulțumit/ă 18% Mulțumit/ă 31% Neutru 25% 

Mulțumit/ă 19% Mulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 31%     

Nemulțumit/ă 37% Nemulțumit/ă 28% Neutru 31%     

Neutru 19% Neutru 23%         

Dumbrăvii   Lazaret   Tineretului   Viile Sibiului   

Foarte mulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 15% Foarte nemulțumit/ă 15% Foarte nemulțumit/ă 14% 

Foarte nemulțumit/ă 28% Mulțumit/ă 26% Mulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 43% 

Mulțumit/ă 16% Nemulțumit/ă 23% Nemulțumit/ă 20% Nemulțumit/ă 14% 

Nemulțumit/ă 34% Neutru 36% Neutru 45% Neutru 29% 

Neutru 18%             

Gară   Lupeni   Trei Stejari   Zona Arhitecților   

Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 8% 

Mulțumit/ă 14% Mulțumit/ă 35% Foarte nemulțumit/ă 16% Mulțumit/ă 20% 

Nemulțumit/ă 50% Nemulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 16% Nemulțumit/ă 44% 

Neutru 25% Neutru 43% Nemulțumit/ă 32% Neutru 25% 
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        Neutru 34%     

General Vasile Milea & Hipodrom I   Marmelada   Turnișor   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 9% 

Foarte nemulțumit/ă 26% Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 19% Foarte nemulțumit/ă 21% 

Mulțumit/ă 11% Nemulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 16% Mulțumit/ă 21% 

Nemulțumit/ă 39% Neutru 50% Nemulțumit/ă 34% Nemulțumit/ă 24% 

Neutru 20%     Neutru 27% Neutru 26% 

Gușterița   Poplăcii   Țiglari   Zona Industrială Vest   

Foarte nemulțumit/ă 23% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 5%  -   

Mulțumit/ă 23% Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 14%  -   

Nemulțumit/ă 23% Mulțumit/ă 33% Mulțumit/ă 18%  -   

Neutru 27% Nemulțumit/ă 33% Nemulțumit/ă 36%  -   

    Neutru 19% Neutru 23%  -   

Hipodrom II   Ștrand   Valea Aurie       

Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 1% Foarte mulțumit/ă 5%     

Foarte nemulțumit/ă 16% Foarte nemulțumit/ă 21% Foarte nemulțumit/ă 5%     

Mulțumit/ă 24% Mulțumit/ă 24% Mulțumit/ă 32%     

Nemulțumit/ă 30% Nemulțumit/ă 34% Nemulțumit/ă 21%     

Neutru 21% Neutru 18% Neutru 36%     

ILUMINATUL PUBLIC 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom II   Poplăcii   Turnișor   

Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 22% Foarte mulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 6% 

Mulțumit/ă 59% Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Nemulțumit/ă 6% Mulțumit/ă 44% Mulțumit/ă 62% Mulțumit/ă 61% 

Neutru 29% Nemulțumit/ă 13% Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 13% 
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    Neutru 16% Neutru 17% Neutru 18% 

Centru   Hipodrom III   Ștrand   Țiglari   

Foarte mulțumit/ă 14% Foarte mulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 13% Foarte mulțumit/ă 9% 

Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 9% 

Mulțumit/ă 58% Mulțumit/ă 62% Mulțumit/ă 46% Mulțumit/ă 48% 

Nemulțumit/ă 6% Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 16% Nemulțumit/ă 9% 

Neutru 18% Neutru 11% Neutru 17% Neutru 22% 

Dumbrăvii   Hipodrom IV   Terezian   Valea Aurie   

Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 9% 

Foarte nemulțumit/ă 6% Mulțumit/ă 65% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 1% 

Mulțumit/ă 66% Nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 52% Mulțumit/ă 65% 

Nemulțumit/ă 11% Neutru 13% Nemulțumit/ă 14% Nemulțumit/ă 10% 

Neutru 8%     Neutru 23% Neutru 14% 

Gară   Lazaret   Tilișca   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 8% 

Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 5% 

Mulțumit/ă 54% Mulțumit/ă 63% Mulțumit/ă 69% Mulțumit/ă 61% 

Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 5% Neutru 15% Nemulțumit/ă 11% 

Neutru   Neutru 22%     Neutru 15% 

General Vasile Milea & Hipodrom I   Lupeni   Tineretului   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 13% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 25% 

Mulțumit/ă 57% Mulțumit/ă 61% Foarte nemulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 25% 

Nemulțumit/ă 9% Nemulțumit/ă 22% Mulțumit/ă 45% Nemulțumit/ă 50% 

Neutru 22% Neutru 13% Nemulțumit/ă 15%     

        Neutru 10%     
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Gușterița   Marmelada   Trei Stejari   Viile Sibiului   

Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 14% 

Foarte nemulțumit/ă 4% Mulțumit/ă 33% Foarte nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 43% 

Mulțumit/ă 58% Neutru 50% Mulțumit/ă 52% Nemulțumit/ă 43% 

Nemulțumit/ă 12%     Nemulțumit/ă 14%     

Neutru 19%     Neutru 18%     

Zona Arhitecților   Zona Calea Șurii Mici   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 12%  -       

Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 6%  -       

Mulțumit/ă 53% Mulțumit/ă 50%  -       

Nemulțumit/ă 15% Nemulțumit/ă 21%  -       

Neutru 24% Neutru 12%  -       

 CURĂȚENIE ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom II   Poplăcii   Valea Aurie   

Foarte nemulțumit/ă 24% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 6% 

Mulțumit/ă 18% Foarte nemulțumit/ă 16% Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 13% 

Nemulțumit/ă 35% Mulțumit/ă 19% Mulțumit/ă 29% Mulțumit/ă 39% 

Neutru 24% Nemulțumit/ă 29% Nemulțumit/ă 29% Nemulțumit/ă 28% 

    Neutru 21% Neutru 19% Neutru 15% 

Centru   Hipodrom III   Ștrand   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 1% Foarte mulțumit/ă 1% 

Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 21% Foarte nemulțumit/ă 35% Foarte nemulțumit/ă 25% 

Mulțumit/ă 26% Mulțumit/ă 26% Mulțumit/ă 25% Mulțumit/ă 24% 

Nemulțumit/ă 33% Nemulțumit/ă 25% Nemulțumit/ă 31% Nemulțumit/ă 32% 

Neutru 13% Neutru 17% Neutru 8% Neutru 17% 
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Dumbrăvii   Hipodrom IV   Terezian   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 3% Mulțumit/ă 50% 

Foarte nemulțumit/ă 16% Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 24% Nemulțumit/ă 25% 

Mulțumit/ă 37% Mulțumit/ă 43% Mulțumit/ă 27% Neutru 25% 

Nemulțumit/ă 32% Nemulțumit/ă 25% Nemulțumit/ă 27%     

Neutru 10% Neutru 13% Neutru 19%     

Gară   Lazaret   Tilișca   Viile Sibiului   

Foarte nemulțumit/ă 32% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 43% 

Mulțumit/ă 29% Foarte nemulțumit/ă 27% Mulțumit/ă 15% Nemulțumit/ă 29% 

Nemulțumit/ă 25% Mulțumit/ă 41% Nemulțumit/ă 54% Neutru 29% 

Neutru 14% Nemulțumit/ă 15% Neutru 15%     

    Neutru 14%         

General Vasile Milea & Hipodrom I   Lupeni   Tineretului   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 3% 

Foarte nemulțumit/ă 29% Mulțumit/ă 39% Mulțumit/ă 50% Foarte nemulțumit/ă 17% 

Mulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 22% Nemulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 31% 

Nemulțumit/ă 40% Neutru 22% Neutru 20% Nemulțumit/ă 32% 

Neutru 11%         Neutru 17% 

Gușterița   Marmelada   Trei Stejari   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 6% 

Foarte nemulțumit/ă 15% Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 16% Foarte nemulțumit/ă 35% 

Mulțumit/ă 23% Mulțumit/ă 67% Mulțumit/ă 32% Mulțumit/ă 35% 

Nemulțumit/ă 42%     Nemulțumit/ă 22% Nemulțumit/ă 15% 

Neutru 12%     Neutru 22% Neutru 9% 

Țiglari   Turnișor   Zona Industrială Vest       
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Foarte mulțumit/ă 9% Foarte mulțumit/ă 3%  -       

Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 28%  -       

Mulțumit/ă 22% Mulțumit/ă 24%  -       

Nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 28%  -       

Neutru 26% Neutru 16%  -       

MANAGEMENTUL APEI (TRATAREA ȘI FURNIZAREA APEI/CANALIZARE) 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom III   Terezian   Valea Aurie   

Foarte mulțumit/ă 13% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 13% 

Mulțumit/ă 31% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Nemulțumit/ă 31% Mulțumit/ă 48% Mulțumit/ă 49% Mulțumit/ă 49% 

Neutru 25% Nemulțumit/ă 15% Nemulțumit/ă 10% Nemulțumit/ă 8% 

    Neutru 22% Neutru 21% Neutru 26% 

Centru   Hipodrom IV   Tilișca   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 15% Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 9% 

Foarte nemulțumit/ă 3% Mulțumit/ă 53% Mulțumit/ă 62% Foarte nemulțumit/ă 8% 

Mulțumit/ă 51% Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 23% Mulțumit/ă 49% 

Nemulțumit/ă 10% Neutru 20% Neutru 8% Nemulțumit/ă 13% 

Neutru 18%         Neutru 16% 

Dumbrăvii   Lazaret   Tineretului   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 50% 

Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 5% Mulțumit/ă 60% Nemulțumit/ă 3% 

Mulțumit/ă 63% Mulțumit/ă 56% Nemulțumit/ă 10%     

Nemulțumit/ă 5% Nemulțumit/ă 14% Neutru 20%     

Neutru 16% Neutru 15%         

Gară   Lupeni   Trei Stejari   Viile Sibiului   
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Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 86% 

Mulțumit/ă 64% Mulțumit/ă 70% Foarte nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 14% 

Nemulțumit/ă 14% Nemulțumit/ă 13% Mulțumit/ă 48%     

Neutru 14% Neutru 13% Nemulțumit/ă 10%     

        Neutru 20%     

General Vasile Milea & Hipodrom I   Marmelada   Turnișor   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 9% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 5% 

Foarte nemulțumit/ă 11% Mulțumit/ă 50% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 8% 

Mulțumit/ă 48% Neutru 33% Mulțumit/ă 51% Mulțumit/ă 41% 

Nemulțumit/ă 9%     Nemulțumit/ă 12% Nemulțumit/ă 17% 

Neutru 24%     Neutru 24% Neutru 27% 

Gușterița   Poplăcii   Țiglari   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 14% Foarte mulțumit/ă 9% Foarte mulțumit/ă 3% 

Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 12% 

Mulțumit/ă 42% Mulțumit/ă 62% Mulțumit/ă 65% Mulțumit/ă 41% 

Nemulțumit/ă 12% Nemulțumit/ă 5% Nemulțumit/ă 4% Nemulțumit/ă 26% 

Neutru 19% Neutru 14% Neutru 13% Neutru 18% 

Hipodrom II   Ștrand   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 16% Foarte mulțumit/ă 10%  -       

Foarte nemulțumit/ă 6% Foarte nemulțumit/ă 11%  -       

Mulțumit/ă 57% Mulțumit/ă 49%  -       

Nemulțumit/ă 10% Nemulțumit/ă 13%  -       

Neutru 10% Neutru 16%  -       

 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom II   Poplăcii   Turnișor   
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Foarte mulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 21% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 10% 

Foarte nemulțumit/ă 6% Foarte nemulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 7% 

Mulțumit/ă 53% Mulțumit/ă 63% Mulțumit/ă 52% Mulțumit/ă 59% 

Nemulțumit/ă 6% Nemulțumit/ă 5% Nemulțumit/ă 10% Nemulțumit/ă 14% 

Neutru 18% Neutru 6% Neutru 14% Neutru 10% 

Centru   Hipodrom III   Ștrand   Țiglari   

Foarte mulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 13% Foarte mulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 9% 

Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 0% Foarte nemulțumit/ă 6% Foarte nemulțumit/ă 4% 

Mulțumit/ă 55% Mulțumit/ă 63% Mulțumit/ă 57% Mulțumit/ă 61% 

Nemulțumit/ă 6% Nemulțumit/ă 3% Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 4% 

Neutru 17% Neutru 19% Neutru 18% Neutru 17% 

Dumbrăvii   Hipodrom IV   Terezian   Valea Aurie   

Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 14% 

Foarte nemulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 50% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Mulțumit/ă 56% Nemulțumit/ă 13% Mulțumit/ă 60% Mulțumit/ă 62% 

Nemulțumit/ă 8% Neutru 23% Nemulțumit/ă 6% Nemulțumit/ă 3% 

Neutru 11%     Neutru 14% Neutru 17% 

Gară   Lazaret   Tilișca   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 14% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 16% 

Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 69% Foarte nemulțumit/ă 1% 

Mulțumit/ă 57% Mulțumit/ă 59% Nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 59% 

Nemulțumit/ă 14% Nemulțumit/ă 16% Neutru 15% Nemulțumit/ă 4% 

Neutru 11% Neutru 8%     Neutru 17% 

General Vasile Milea & Hipodrom I   Lupeni   Tineretului   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 78% Foarte mulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 50% 
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Foarte nemulțumit/ă 4% Nemulțumit/ă 13% Foarte nemulțumit/ă 5% Nemulțumit/ă 25% 

Mulțumit/ă 54% Neutru 9% Mulțumit/ă 55% Neutru 25% 

Nemulțumit/ă 4%     Nemulțumit/ă 15%     

Neutru 20%     Neutru 5%     

Gușterița   Marmelada   Trei Stejari   Viile Sibiului   

Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 33% Foarte mulțumit/ă 16% Foarte nemulțumit/ă 14% 

Foarte nemulțumit/ă 4% Mulțumit/ă 33% Foarte nemulțumit/ă 2% Mulțumit/ă 71% 

Mulțumit/ă 50% Nemulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 52% Nemulțumit/ă 14% 

Nemulțumit/ă 23% Neutru 17% Nemulțumit/ă 10%     

Neutru 15%     Neutru 18%     

Zona Arhitecților   Zona Calea Șurii Mici   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 12%  -       

Foarte nemulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 9%  -       

Mulțumit/ă 66% Mulțumit/ă 50%  -       

Neutru 20% Nemulțumit/ă 12%  -       

    Neutru 18%  -       

TELECOMUNICAȚII (EX. TELEFONIE, INTERNET, TV) 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom II   Poplăcii   Țiglari   

Foarte mulțumit/ă 41% Foarte mulțumit/ă 32% Foarte mulțumit/ă 26% Foarte mulțumit/ă 22% 

Mulțumit/ă 47% Mulțumit/ă 56% Mulțumit/ă 64% Mulțumit/ă 61% 

Nemulțumit/ă 6% Nemulțumit/ă 2% Nemulțumit/ă 2%     

Neutru 6% Neutru 10% Neutru 7% Neutru 13% 

Centru   Hipodrom III   Ștrand   Valea Aurie   

Foarte mulțumit/ă 26% Foarte mulțumit/ă 27% Foarte mulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 24% 

Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 1% Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 1% 



 

 

 
www.poca.ro 

715 
 

Mulțumit/ă 58% Mulțumit/ă 55% Mulțumit/ă 63% Mulțumit/ă 56% 

Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 4% Nemulțumit/ă 6% Nemulțumit/ă 4% 

Neutru 6% Neutru 11% Neutru 8% Neutru 15% 

Dumbrăvii   Hipodrom IV   Terezian   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 24% Foarte mulțumit/ă 30% Foarte mulțumit/ă 24% Foarte mulțumit/ă 25% 

Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 1% Foarte nemulțumit/ă 1% 

Mulțumit/ă 58% Mulțumit/ă 50% Mulțumit/ă 57% Mulțumit/ă 63% 

Nemulțumit/ă 2% Nemulțumit/ă 3% Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 4% 

Neutru 11% Neutru 13% Neutru 10% Neutru 7% 

Gară   Lazaret   Tilișca   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 25% 

Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 3% Mulțumit/ă 85% Mulțumit/ă 25% 

Mulțumit/ă 64% Mulțumit/ă 62% Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 25% 

Neutru 14% Nemulțumit/ă 8%     Neutru 25% 

    Neutru 10%         

General Vasile Milea & Hipodrom I   Lupeni   Tineretului   Viile Sibiului   

Foarte mulțumit/ă 24% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 71% 

Mulțumit/ă 65% Mulțumit/ă 70% Foarte nemulțumit/ă 20% Nemulțumit/ă 14% 

Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 9% Mulțumit/ă 40% Neutru 14% 

Neutru 4% Neutru 4% Nemulțumit/ă 5%     

        Neutru 15%     

Gușterița   Marmelada   Trei Stejari   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 27% Foarte mulțumit/ă 33% Foarte mulțumit/ă 24% Foarte mulțumit/ă 17% 

Foarte nemulțumit/ă 4% Mulțumit/ă 67% Mulțumit/ă 52% Foarte nemulțumit/ă 5% 

Mulțumit/ă 50%     Nemulțumit/ă 4% Mulțumit/ă 56% 
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Nemulțumit/ă 4%     Neutru 20% Nemulțumit/ă 8% 

Neutru 15%         Neutru 14% 

Turnișor   Zona Calea Șurii Mici   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 19% Foarte mulțumit/ă 18%  -       

Foarte nemulțumit/ă 1% Foarte nemulțumit/ă 6%  -       

Mulțumit/ă 68% Mulțumit/ă 50%  -       

Nemulțumit/ă 6% Nemulțumit/ă 15%  -       

Neutru 6% Neutru 12%  -       

SERVICIILE DE URGENȚĂ 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom II   Ștrand   Valea Aurie   

Foarte mulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 14% Foarte mulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 11% 

Mulțumit/ă 41% Mulțumit/ă 35% Foarte nemulțumit/ă 1% Foarte nemulțumit/ă 2% 

Nemulțumit/ă 6% Nemulțumit/ă 11% Mulțumit/ă 42% Mulțumit/ă 38% 

Neutru 29% Neutru 27% Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 10% 

        Neutru 26% Neutru 30% 

Centru   Hipodrom III   Terezian   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 11% Foarte mulțumit/ă 8% 

Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 6% Foarte nemulțumit/ă 4% 

Mulțumit/ă 41% Mulțumit/ă 43% Mulțumit/ă 38% Mulțumit/ă 37% 

Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 8% 

Neutru 21% Neutru 21% Neutru 24% Neutru 36% 

Dumbrăvii   Hipodrom IV   Tilișca   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 50% 

Foarte nemulțumit/ă 6% Mulțumit/ă 55% Mulțumit/ă 31% Neutru 50% 

Mulțumit/ă 42% Nemulțumit/ă 3% Neutru 46%     
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Nemulțumit/ă 10% Neutru 20%         

Neutru 27%             

Gară   Lazaret   Tineretului   Viile Sibiului   

Foarte mulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 5% Mulțumit/ă 57% 

Foarte nemulțumit/ă 4% Mulțumit/ă 60% Foarte nemulțumit/ă 15% Nemulțumit/ă 14% 

Mulțumit/ă 64% Nemulțumit/ă 7% Mulțumit/ă 40% Neutru 14% 

Nemulțumit/ă 4% Neutru 23% Nemulțumit/ă 5%     

Neutru 18%     Neutru 25%     

General Vasile Milea & Hipodrom I   Lupeni   Trei Stejari   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 14% Foarte mulțumit/ă 2% 

Foarte nemulțumit/ă 7% Mulțumit/ă 57% Mulțumit/ă 46% Foarte nemulțumit/ă 5% 

Mulțumit/ă 41% Neutru 35% Nemulțumit/ă 4% Mulțumit/ă 33% 

Nemulțumit/ă 4%     Neutru 26% Nemulțumit/ă 12% 

Neutru 30%         Neutru 40% 

Gușterița   Marmelada   Turnișor   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 15% 

Mulțumit/ă 35% Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Nemulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 50% Mulțumit/ă 43% Mulțumit/ă 24% 

Neutru 35% Neutru 17% Nemulțumit/ă 7% Nemulțumit/ă 21% 

        Neutru 30% Neutru 35% 

Poplăcii   Țiglari   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 13%  -       

Mulțumit/ă 39% Foarte nemulțumit/ă 4%  -       

Nemulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 39%  -       

Neutru 24% Nemulțumit/ă 9%  -       
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    Neutru 26%  -       

REABILITAREA BLOCURILOR DE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom III   Terezian   Vasile Aaron   

Foarte nemulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 5% 

Mulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 13% Foarte nemulțumit/ă 9% 

Nemulțumit/ă 24% Mulțumit/ă 20% Mulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 15% 

Neutru 53% Nemulțumit/ă 19% Nemulțumit/ă 22% Nemulțumit/ă 28% 

    Neutru 31% Neutru 30% Neutru 35% 

Centru   Hipodrom IV   Tilișca   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 25% 

Foarte nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 28% Mulțumit/ă 15% Neutru 50% 

Mulțumit/ă 12% Nemulțumit/ă 20% Nemulțumit/ă 23%     

Nemulțumit/ă 22% Neutru 28% Neutru 54%     

Neutru 24%             

Dumbrăvii   Lazaret   Tineretului   Viile Sibiului   

Foarte nemulțumit/ă 19% Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 5% Mulțumit/ă 29% 

Mulțumit/ă 13% Mulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 15% Nemulțumit/ă 14% 

Nemulțumit/ă 16% Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 10% Neutru 14% 

Neutru 29% Neutru 44% Neutru 30%     

Gară   Lupeni   Trei Stejari   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 13% Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 2% 

Foarte nemulțumit/ă 14% Mulțumit/ă 9% Mulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 10% 

Mulțumit/ă 21% Nemulțumit/ă 9% Nemulțumit/ă 20% Nemulțumit/ă 20% 

Nemulțumit/ă 39% Neutru 57% Neutru 34% Neutru 51% 

Neutru 14%             
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General Vasile Milea & Hipodrom I   Marmelada   Turnișor   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 7% Mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 6% 

Foarte nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 14% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Mulțumit/ă 17% Neutru 17% Mulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 15% 

Nemulțumit/ă 26%     Nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 18% 

Neutru 24%     Neutru 36% Neutru 44% 

Gușterița   Poplăcii   Țiglari   Zona Industrială Vest   

Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 22%  -   

Mulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 17%  -   

Nemulțumit/ă 19% Mulțumit/ă 10% Nemulțumit/ă 4%  -   

Neutru 27% Nemulțumit/ă 7% Neutru 30%  -   

    Neutru 38%      -   

Hipodrom II   Ștrand   Valea Aurie       

Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte mulțumit/ă 3%     

Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 18% Foarte nemulțumit/ă 11%     

Mulțumit/ă 22% Mulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 15%     

Nemulțumit/ă 32% Nemulțumit/ă 21% Nemulțumit/ă 36%     

Neutru 17% Neutru 28% Neutru 29%     

STAREA CLĂDIRILOR PUBLICE (DE EX. RENOVATE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE) 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom III   Terezian   Vasile Aaron   

Mulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte mulțumit/ă 4% 

Nemulțumit/ă 41% Foarte nemulțumit/ă 9% Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 8% 

Neutru 35% Mulțumit/ă 16% Mulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 13% 

    Nemulțumit/ă 23% Nemulțumit/ă 22% Nemulțumit/ă 32% 

    Neutru 37% Neutru 42% Neutru 36% 



 

 

 
www.poca.ro 

720 
 

Centru   Hipodrom IV   Tilișca   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 2% Foarte mulțumit/ă 3% Mulțumit/ă 23% Nemulțumit/ă 25% 

Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 5% Nemulțumit/ă 15% Neutru 50% 

Mulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 23% Neutru 46%     

Nemulțumit/ă 31% Nemulțumit/ă 28%         

Neutru 30% Neutru 33%         

Dumbrăvii   Lazaret   Tineretului   Viile Sibiului   

Foarte nemulțumit/ă 23% Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 5% Mulțumit/ă 43% 

Mulțumit/ă 24% Mulțumit/ă 18% Foarte nemulțumit/ă 10% Nemulțumit/ă 14% 

Nemulțumit/ă 19% Nemulțumit/ă 14% Mulțumit/ă 10% Neutru 14% 

Neutru 24% Neutru 45% Nemulțumit/ă 15%     

        Neutru 35%     

Gară   Lupeni   Trei Stejari   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 13% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 2% 

Foarte nemulțumit/ă 18% Mulțumit/ă 26% Foarte nemulțumit/ă 6% Mulțumit/ă 15% 

Mulțumit/ă 25% Nemulțumit/ă 30% Mulțumit/ă 14% Nemulțumit/ă 27% 

Nemulțumit/ă 21% Neutru 30% Nemulțumit/ă 32% Neutru 42% 

Neutru 25%     Neutru 32%     

General Vasile Milea & Hipodrom I   Marmelada   Turnișor   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 1% Foarte mulțumit/ă 3% 

Foarte nemulțumit/ă 13% Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Mulțumit/ă 16% Nemulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 18% 

Nemulțumit/ă 24% Neutru 17% Nemulțumit/ă 26% Nemulțumit/ă 15% 

Neutru 33%     Neutru 32% Neutru 50% 

Gușterița   Poplăcii   Țiglari   Zona Industrială Vest   
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Foarte mulțumit/ă 8% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 4%  -   

Foarte nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 13%  -   

Mulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 12% Nemulțumit/ă 4%  -   

Nemulțumit/ă 27% Nemulțumit/ă 14% Neutru 43%  -   

Neutru 23% Neutru 36%      -   

Hipodrom II   Ștrand   Valea Aurie       

Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 1% Foarte mulțumit/ă 1%     

Foarte nemulțumit/ă 10% Foarte nemulțumit/ă 16% Foarte nemulțumit/ă 6%     

Mulțumit/ă 27% Mulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 14%     

Nemulțumit/ă 22% Nemulțumit/ă 23% Nemulțumit/ă 43%     

Neutru 25% Neutru 30% Neutru 33%     

MANAGEMENTUL RISCURILOR LEGATE DE CLIMĂ (INUNDAȚII, VALURI DE CĂLDURĂ/SECETĂ, FURTUNI SAU VREME EXTREMĂ) 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom III   Ștrand   Valea Aurie   

Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 18% Foarte mulțumit/ă 2% 

Mulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 11% Mulțumit/ă 22% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Nemulțumit/ă 6% Mulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 24% Mulțumit/ă 29% 

Neutru 71% Nemulțumit/ă 17% Neutru 24% Nemulțumit/ă 18% 

    Neutru 38%     Neutru 40% 

Centru   Hipodrom IV   Terezian   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 5% 

Foarte nemulțumit/ă 9% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 13% 

Mulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 28% Mulțumit/ă 12% Mulțumit/ă 17% 

Nemulțumit/ă 21% Nemulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 20% 

Neutru 35% Neutru 33% Neutru 41% Neutru 35% 

Dumbrăvii   Lazaret   Tilișca   Veteranilor   
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Foarte nemulțumit/ă 15% Foarte mulțumit/ă 1% Foarte nemulțumit/ă 15% Nemulțumit/ă 50% 

Mulțumit/ă 23% Foarte nemulțumit/ă 5% Mulțumit/ă 23% Neutru 25% 

Nemulțumit/ă 16% Mulțumit/ă 16% Nemulțumit/ă 8%     

Neutru 29% Nemulțumit/ă 15% Neutru 46%     

    Neutru 37%         

Gară   Lupeni   Tineretului   Viile Sibiului   

Foarte nemulțumit/ă 19% Foarte nemulțumit/ă 9% Foarte nemulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 29% 

Mulțumit/ă 26% Mulțumit/ă 9% Mulțumit/ă 10% Nemulțumit/ă 29% 

Nemulțumit/ă 22% Nemulțumit/ă 9% Nemulțumit/ă 10% Neutru 29% 

Neutru 19% Neutru 65% Neutru 45%     

General Vasile Milea & Hipodrom I   Marmelada   Trei Stejari   Zona Arhitecților   

Foarte mulțumit/ă 11% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 8% 

Foarte nemulțumit/ă 11% Foarte nemulțumit/ă 17% Foarte nemulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 12% 

Mulțumit/ă 13% Mulțumit/ă 17% Mulțumit/ă 14% Nemulțumit/ă 29% 

Nemulțumit/ă 20% Neutru 17% Nemulțumit/ă 22% Neutru 39% 

Neutru 33%     Neutru 37%     

Gușterița   Poplăcii   Turnișor   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 3% 

Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 14% Foarte nemulțumit/ă 12% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Mulțumit/ă 23% Mulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 14% Mulțumit/ă 12% 

Nemulțumit/ă 15% Nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 38% 

Neutru 31% Neutru 36% Neutru 36% Neutru 26% 

Hipodrom II   Țiglari   Zona Industrială Vest       

Foarte mulțumit/ă 6% Foarte nemulțumit/ă 9%  -       

Foarte nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 17%  -       



 

 

 
www.poca.ro 

723 
 

Mulțumit/ă 29% Nemulțumit/ă 13%  -       

Nemulțumit/ă 13% Neutru 35%  -       

Neutru 25%      -       

 CALITATEA VIEȚII 

Broscărie & Zona Industrială Est   Hipodrom III   Terezian   Vasile Aaron   

Foarte mulțumit/ă 12% Foarte mulțumit/ă 5% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 4% 

Foarte nemulțumit/ă 6% Foarte nemulțumit/ă 7% Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 5% 

Mulțumit/ă 29% Mulțumit/ă 42% Mulțumit/ă 49% Mulțumit/ă 47% 

Nemulțumit/ă 35% Nemulțumit/ă 13% Nemulțumit/ă 11% Nemulțumit/ă 17% 

Neutru 18% Neutru 30% Neutru 31% Neutru 27% 

Centru   Hipodrom IV   Tilișca   Veteranilor   

Foarte mulțumit/ă 6% Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 25% 

Foarte nemulțumit/ă 2% Mulțumit/ă 55% Foarte nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 50% 

Mulțumit/ă 52% Nemulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 62% Neutru 25% 

Nemulțumit/ă 12% Neutru 30% Nemulțumit/ă 8%     

Neutru 28%     Neutru       

Dumbrăvii   Lazaret   Tineretului   Viile Sibiului   

Foarte mulțumit/ă 3% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 10% Mulțumit/ă 71% 

Foarte nemulțumit/ă 8% Foarte nemulțumit/ă 8% Mulțumit/ă 65% Nemulțumit/ă 14% 

Mulțumit/ă 58% Mulțumit/ă 58% Neutru 25% Neutru 14% 

Nemulțumit/ă 11% Nemulțumit/ă 7%         

Neutru 19% Neutru 23%         

Gară   Lupeni   Trei Stejari   Zona Arhitecților   

Foarte nemulțumit/ă 4% Mulțumit/ă 74% Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 3% 

Mulțumit/ă 41% Nemulțumit/ă 4% Foarte nemulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 8% 
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Nemulțumit/ă 7% Neutru 22% Mulțumit/ă 52% Mulțumit/ă 49% 

Neutru 44%     Nemulțumit/ă 18% Nemulțumit/ă 12% 

        Neutru 24% Neutru 27% 

General Vasile Milea & Hipodrom I   Marmelada   Turnișor   Zona Calea Șurii Mici   

Foarte mulțumit/ă 7% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 3% 

Foarte nemulțumit/ă 9% Neutru 83% Foarte nemulțumit/ă 5% Mulțumit/ă 45% 

Mulțumit/ă 37%     Mulțumit/ă 42% Nemulțumit/ă 24% 

Nemulțumit/ă 15%     Nemulțumit/ă 19% Neutru 24% 

Neutru 30%     Neutru 31%     

Gușterița   Poplăcii   Țiglari   Zona Industrială Vest   

Foarte mulțumit/ă 4% Foarte mulțumit/ă 17% Foarte mulțumit/ă 4%  -   

Mulțumit/ă 50% Foarte nemulțumit/ă 2% Foarte nemulțumit/ă 4%  -   

Nemulțumit/ă 15% Mulțumit/ă 40% Mulțumit/ă 30%  -   

Neutru 31% Nemulțumit/ă 10% Nemulțumit/ă 26%  -   

    Neutru 31% Neutru 30%  -   

Hipodrom II   Ștrand   Valea Aurie       

Foarte mulțumit/ă 10% Foarte mulțumit/ă 2% Foarte mulțumit/ă 5%     

Foarte nemulțumit/ă 5% Foarte nemulțumit/ă 3% Foarte nemulțumit/ă 2%     

Mulțumit/ă 43% Mulțumit/ă 53% Mulțumit/ă 40%     

Nemulțumit/ă 8% Nemulțumit/ă 17% Nemulțumit/ă 13%     

Neutru 29% Neutru 24% Neutru 40%     



 

 

 
www.poca.ro 

725 
 

CÂT DE MULȚUMIT/Ă SUNTEȚI DE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DIN MUNICIPIUL SIBIU? 

În cadrul acestei întrebări se observă un nivel de mulțumire mediu față de infrastructura de transport din 
municipiul Sibiu.  Respondenții sunt mulțumiți și foarte mulțumiți în proporții cuprinse între 19,5% și 67,8% 
de aspectele ce țin de infrastructura de transport. Elementele cele mai satisfăcătoare, despre care cele mai 
multe persoane susțin că sunt mulțumite sau foarte mulțumite sunt iluminatul public (67,8%), elementele 
de siguranță rutieră, inclusiv semafoare (49,5%) și oferta de transport public (45,4%). Elementele raportat 
la care mai puțin de 40% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți sunt în următoarea ordine: 
străzile și carosabilul (36,4%), trotuarele și pistele pentru bicicliști (24,3%), iar locurile de parcare 
insuficiente generează cel mai scăzut nivel de mulțumire (19,5%) 

NIVELUL DE SATISFACȚIE (MULȚUMIT ȘI FOARTE MULȚUMIT) RAPORTAT LA ELEMENTELE 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

 

DACĂ UTILIZAȚI/AȚI UTILIZAT SERVICIILE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL SIBIU, BAZAT 
PE EXPERIENȚA DUMNEAVOASTRĂ DIRECTĂ SAU CA PĂRINTE, CÂT DE MULȚUMIT/Ă SUNTEȚI DE: 

Referitor la satisfacția față de sistemul de învățământ din municipiul Sibiu, cel mai mare grad de mulțumire 
(mulțumit și foarte mulțumit) este manifestat față de calitatea actului didactic (39,5% dintre respondenți), 
numărul de școli/locuri în școli (31% dintre respondenți) și numărul de licee/locuri în licee (28,5% dintre 
respondenți).  Gradul cel mai mare de nemulțumire (nemulțumit și foarte nemulțumit) este manifestat față 
de numărul de grădinițe/locuri în grădinițe (37% dintre respondenți), numărul de creșe/locuri în creșe 
(36,9% dintre respondenți), infrastructura și dotările din cadrul școlilor (36,2% dintre respondenți), 
infrastructura și dotările din cadrul grădinițelor (27,9% dintre respondenți).  

67.8%

49.5%

45.4%

36.4%

35.2%

24.3%

19.5%

Iluminat public

Elemente de siguranță rutieră, inclusiv semafoare

Oferta de transport public

Străzi/carosabil

Mobilier urban

Trotuare și piste pentru bicicliști

Locuri de parcare
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NIVELUL DE SATISFACȚIE RAPORTAT LA SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Numărul de grădinițe/ locuri în grădinițe

Numărul de creșe/ locuri în creșe

Infrastructura și dotările din cadrul școlilor

Infrastructura și dotările din cadrul grădinițelor

Infrastructura și dotările din cadrul liceelor

Numărul de școli/ locuri în școli

Infrastructura și dotările din cadrul creșelor

Calitatea actului didactic

Numărul de licee/ locuri în licee

Foarte mulțumit/ă +  mulțumit/ă Foarte nemulțumit/ă +  nemulțumit/ă
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DACĂ UTILIZAȚI/AȚI UTILIZAT SERVICIILE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN MUNICIPIUL SIBIU, BAZAT PE 
EXPERIENȚA DUMNEAVOASTRĂ DIRECTĂ, CÂT DE MULȚUMIT/Ă SUNTEȚI DE: 

NIVELUL DE SATISFACȚIE (MULȚUMIT ȘI FOARTE MULȚUMIT) RAPORTAT LA SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN 
MUNICIPIUL SIBIU 

 

 

CÂT DE NECESARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT URMĂTOARELE SERVICII SOCIALE: 

Această întrebare are în vedere opinia respondenților privind necesitatea serviciilor sociale. În general, 
serviciile de asistență socială sunt considerate necesare și foarte necesare, toate serviciile depășind pragul 
de 61% dintre respondenți care consideră acest lucru. Dintre datele furnizate de către respondenți și 
raportat la nivelul de necesitate al acestora, serviciile sociale au fost ierarhizate în următorul fel în funcție 
de nivelul de necesitate: 

72.7%

72.5%

71.4%

47.8%

46.6%

46.3%

39.7%

36.6%

Calitatea serviciilor și dotărilor PRIVATE de sănătate

Oferta serviciilor PRIVATE de sănătate

Existența cadrelor medicale specializate în cadrul 
dotărilor PRIVATE

Existența cadrelor medicale specializate în cadrul 
dotărilor PUBLICE

Calitatea serviciilor și dotărilor PUBLICE de 
sănătate oferite de Spitalul de Pediatrie

Oferta serviciilor PUBLICE de sănătate oferite de
Spitalul de Pediatrie

Oferta serviciilor PUBLICE de sănătate oferite de 
Spitalul Județean

Calitatea serviciilor și dotărilor PUBLICE de sănătate 
oferite de Spitalul Județean
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IERARHIZAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN FUNCIE DE NECESITATEA ACESTORA 

 

NECESITATEA SERVICIILOR SOCIALE ÎN MUNICIPIUL SIBIU  

 

 

 

•94,5% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Asistență pentru persoane cu 
dizabilități 

•93,5% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Asistență pentru persoane vârstnice

•93,0% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Asistență pentru minori proveniți din 
familii în dificultate

•92,4% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Servicii destinate integrării 
persoanelor cu nevoi speciale

•82,0% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Cantina săracilor

•78,4% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Servicii pentru persoane cu risc de 
sărăcie

•61,6% dintre respondenți consideră acest serviciu social ca 
fiind necesar și foarte necesar

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

64.5%

60.4%

59.1%

58.2%

38.5%

37.2%

27.2%

30.0%

32.6%

33.3%

35.3%

43.5%

41.2%

34.4%

8.1%

9.5%

20.8%

Asistență pentru persoane cu dizabilități

Asistență pentru minori proveniți din familii în 
dificultate

Servicii destinate integrării persoanelor cu nevoi
speciale

Asistență pentru persoane vârstnice

Cantina săracilor

Servicii pentru persoane cu risc de sărăcie

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

Foarte necesară Necesară Neutru Puțin necesară Nu este necesară Nu știu/Nu răspund
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DACĂ CONSIDERAȚI CĂ SUNT NECESARE ȘI ALTE TIPURI DE SERVICII SOCIALE, VĂ RUGĂM SĂ DETALIAȚI: 

Alte tipuri de servicii sociale necesare, amintite de către respondenți, sunt următoarele: 

• Servicii de coordonare și susținere a persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă 
sau în tranziția de la un loc de muncă la altul; 

• Servicii de suport psihologic pentru copii proveniți din familii cu probleme și implicit al 
părinților acestora; 

• Programe de integrare în câmpul muncii, orientare profesională sau suport pentru 
adolescenții de la casele de copii, pentru copiii cu abandon școlar, pentru copiii proveniți 
din familii cu  risc de sărăcie sau cu dizabilități; 

• Servicii de susținere în continuare pentru o perioada de timp a orfanilor după împlinirea 
vârstei de 18 ani; 

• Servicii de integrare socială a oamenilor străzii și a minorităților; 

• Servicii de asistență pentru părinții care cresc singuri copiii; 

• Servicii pentru protecția și susținerea victimelor diferitelor traume; 

• Extindere infrastructurii pentru persoane cu dizabilități; 

• Suplimentarea centrelor de terapie pentru persoanele cu dizabilități; 

• Servicii de consiliere în carieră pentru tineri; 

• Servicii stomatologice gratuite pentru copii și familiile cu venituri scăzute; 

• Realizarea căminelor pentru persoanele vârstnice. 

 

CÂT DE MULȚUMIT/Ă SUNTEȚI DE OFERTA PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER DIN MUNICIPIUL 
SIBIU? 

Respondenții, din perspectiva ofertei privind petrecerea timpului liber sunt în cea mai mare măsură 
mulțumiți și foarte mulțumiți  (proporții de peste 50%) în privința următoarelor aspecte:  

• Muzee  (82,1% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Evenimente culturale și artistice (71,9% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

• Teatre (71,0% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Concerte (65,7% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Biblioteci (65,1% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Cinematografe (59,7% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți). 

Aspectele despre care o pondere mai scăzută dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți (în 
proporții de sub 50%): 
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• Parcuri și grădini publice  (41,1% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

• Săli și terenuri de sport (35,4% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

• Locuri de joacă pentru copii (30,6% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

• Zone de agrement (27,3% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

• Ștranduri/bazine de înot (18,6% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte 
mulțumiți); 

• Patinoare (13,9% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți). 

IERARHIZAREA OFERTEI PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER DIN MUNICIPIUL SIBIU DIN PERSPECTIVA 
NIVELULUI DE SATISFACȚIE (MULȚUMIT/Ă ȘI FOARTE MULȚUMIT/Ă)  

 

1. Muzee

2. Evenimente culturale și artistice

3. Teatre

4. Concerte

5. Biblioteci

6. Cinematografe

7. Parcuri și grădini publice

8. Săli și terenuri de sport

9. Locuri de joacă pentru copii

10. Zone de agrement

11. Ștranduri/bazine de înot

12. Patinoare
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CUM AȚI EVALUA URMĂTOARELE ASPECTE PRIVIND INTERACȚIUNEA CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU 
ȘI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTEIA? 

Informațiile furnizate de către respondenți surprind atât aspectele cele mai satisfăcătoare referitoare la 
interacțiunea cu Primăria Municipiului Sibiu și Serviciile Publice din subordinea acesteia, cât și cele mai 
puțin satisfăcătoare și care necesită îmbunătățiri. În acest sens, din perspectiva nivelului de mulțumire, s-
a evidențiat următoarea ierarhizare: 

1. Interacțiunea cu Primăria Municipiului Sibiu în mediul online  (46,4% dintre respondenți se 
declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

2. Digitalizarea și disponibilitatea datelor publice pe pagina web a instituției / platforme 
online (42,1% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

3. Accesul facil la informațiile publice (33,6% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte 
mulțumiți);  

4. Transparența deciziilor și deschiderea către cetățeni (30,3% dintre respondenți se declara 
mulțumiți și foarte mulțumiți); 

5. Interacțiunea fizică cu personalul instituției (25,2% dintre respondenți se declara mulțumiți 
și foarte mulțumiți); 

6. Participarea și implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor (24,5% dintre 
respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți); 

7. Nivelul de birocrație (8,7% dintre respondenți se declara mulțumiți și foarte mulțumiți). 
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NIVELUL DE SATISFACȚIE PRIVIND INTERACȚIUNEA CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU ȘI SERVICIILE 
PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTEIA  

 

CARE DINTRE SERVICIILE DIGITALE/ONLINE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU LE UTILIZAȚI ÎN MOD 
FRECVENT? 

Serviciile digitale sau online ale Primăriei Municipiului Sibiu cel mai frecvent utilizate sunt Portalul e-
administrație (38,3% dintre respondenți utilizează acest serviciu), Sibiu City App (18,5% dintre respondenți 
utilizează acest serviciu) și Parcare Sibiu (11,1% dintre respondenți utilizează acest serviciu). Sub 10% dintre 
respondenți, respectiv 8,7% dintre aceștia utilizează metoda programărilor online, 6,7% utilizează paginile 
de social media ale Primăriei Municipiului Sibiu, 19,% utilizează hărțile interactive, iar doar 0,9% dintre 
aceștia utilizează Plata Xpress.  

4.1%

2.9%

9.2%

3.8%

1.1%

3.4%

7.3%

26.2%

22.3%

37.2%

20.7%

7.6%

30.2%

34.8%

24.7%

28.9%

24.6%

27.2%

22.0%

28.0%

26.8%

24.4%

22.7%

14.2%

24.8%

30.7%

20.1%

14.9%

15.9%

13.4%

7.2%

16.1%

32.9%

12.3%

9.1%

4.7%

9.8%

7.6%

7.4%

5.8%

6.0%

7.2%

Transparența deciziilor și deschiderea către cetățeni

Interacțiunea fizică cu personalul instituției

Interacțiunea cu Primăria Municipiului Sibiu în 
mediul online

Participarea și implicarea cetățenilor în procesul de 
luare a deciziilor

Nivelul de birocrație

Accesul facil la informațiile publice

Digitalizarea și disponibilitatea datelor publice pe 
pagina web a instituției / platforme online

Foarte mulțumit/ă Mulțumit/ă Neutru Nemulțumit/ă Foarte nemulțumit/ă Nu știu/Nu răspund
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FRECVENȚA UTILIZĂRII SERVICIILOR DIGITALE/ ONLINE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SIBIU 

 

 

CÂT DE MULȚUMIT/-Ă SUNTEȚI DE SERVICIILE DIGITALE/ONLINE OFERITE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
SIBIU? 

Peste 50% dintre respondenți, mai exact  54% dintre aceștia  se declară mulțumiți (foarte mulțumiți 8,2% 
și mulțumiți 45,7%) în raport cu serviciile digitale și online pe care Primăria Municipiului Sibiu le pune la 
dispoziție. 24,9% dintre aceștia sunt neutri din acest punct de vedere, iar respondenții care se declară 
nemulțumiți sau foarte nemulțumiți reprezintă o pondere de 14,8% din totalul acestora. 

NIVELUL DE SATISFACȚIE PRIVIND SERVICIILE DIGITALE/ONLINE OFERITE DE CĂTRE PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI SIBIU 

 

38.3%

18.5%

11.1%

8.7%

6.7%

1.9%

0.9%

Portalul e-administrație

Sibiu City App

Parcare Sibiu

Programări online

Social media (Facebook, Instagram, etc.)

Hărți interactive

Plata XPRESS

8.2%
45.7%

24.9%

11.0% 3.8%

7.1%

10.8%

Foarte mulțumit/ă Mulțumit/ă Neutru

Nemulțumit/ă Foarte nemulțumit/ă Nu știu/ Nu răspund
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CE INSTRUMENTE CREDEȚI CĂ AR TREBUI PRIORITIZATE ÎN DOMENIUL DIGITALIZĂRII ÎN PERIOADA 2021-
2030 (DE EXEMPLU: PLATFORME, APLICAȚII, ETC.)? 

Din perspectiva digitalizării, respondenții sugerează următoarele instrumente pentru a fi prioritizate în 
perioada 2021-2030: 

• O mare parte dintre respondenți susțin și propun o includere în cadrul aplicației Sibiu City 
App sau E-Administrație a mai multor instrumente precum, plăți online, reclamații online, 
sugestii online, programări online, dar și o metodă de vizualizare a numărului de locuri 
disponibile în grădinițe și creșe, locurile de muncă disponibile precum și alte aspecte 
asemănătoare, în special informații de interes pentru cetățeni. Astfel, se propune lărgirea 
sferei de utilitate a aplicațiilor deja existente pentru a încorpora mai multe soluții și 
instrumente digitale într-o singură aplicație; 

• Realizarea unui departament dedicat mediului de afaceri în cadrul soluțiilor digitale deja 
existente, pentru facilitarea proceselor într-o perioadă mai scurtă de timp; 

• Un instrument digital prin care pot să fie vizualizate în timp real locurile de parcare 
disponibile din municipiul Sibiu este, de asemenea, propunerea unui număr semnificativ 
de respondenți; 

• Realizarea și îmbunătățirea tuturor sistemelor referitoare la depunerea, solicitarea și 
eliberarea documentelor online, inclusiv semnătura digitală, precum și orice interacțiune 
între cetățean și administrația publică să poată fi realizată online; 

• O aplicație cu scop de transmitere în sistem roalert locuitorilor date referitoare la gradul 
de poluare, respectiv la calitatea aerului; 

• O platformă care să permită realizarea programărilor online la Spitalul Județean, dar și în 
cadrul altor spitale publice; 

• Digitalizarea serviciilor pentru asociațiile de locatari, precum și plata taxelor online; 

• O aplicație pentru vizualizarea în timp real al programului și statusului autobuzelor; 

• Implementarea conceptului de ”Smart traffic control” în vederea fluidizării traficului; 

• Crearea unor hărți digitale destinate exclusiv transportului cu bicicleta în zona 
"metropolitană" a Sibiului, precum și puncte de împrumut a bicicletelor (ca de exemplu, 
proiectul CityBike din Cluj-Napoca). 

Printre sugestiile cetățenilor, aceștia evidențiază importanța ridicată în ceea ce privește un acces facil, cât 
mai încorporat și simplificat al utilizării instrumentelor digitale pentru a putea fi înțelese și folosite de către 
majoritatea cetățenilor. Așadar, orice proces raportat la noile potențiale măsuri de digitalizare sau la 
îmbunătățirea celor deja existente este necesar să fie realizat ținându-se cont de facilitarea accesului la 
acesta a unui public cât mai larg. 
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CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE POZITIVE ALE MUNICIPIULUI SIBIU? 

CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE POZITIVE ALE MUNICIPIULUI SIBIU, DIN PERSPECTIVA RESPONDENȚILOR
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CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE 3 PROBLEME ALE MUNICIPIULUI SIBIU? 

CELE MAI IMPORTANTE PROBLEME ALE MUNICIPIULUI SIBIU, DIN PERSPECTIVA RESPONDENȚILOR 

 

 

CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A 
COMUNITĂȚII ÎN PERIOADA 2021-2030? VĂ RUGĂM SĂ ACORDAȚI O NOTĂ DE LA 1 (CEL MAI PUȚIN 
IMPORTANT) LA 5 (CEL MAI IMPORTANT), PENTRU URMĂTOARELE CRITERII: 

Raportat la notele acordate de către cetățeni cu referire la măsurile pentru dezvoltarea durabilă a 
comunității în perioada 2021-2030, de la cele mai importante, la cele mai puțin importante potențiale 
măsuri, acestea au fost ierarhizate în următorul fel: 
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1. Modernizarea infrastructurii de sănătate (spitale, policlinici) (89% dintre respondenți au 
acordat note de 4 și 5); 

2. Reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi (80% dintre respondenți au acordat note de 4 
și 5); 

3. Îmbunătățirea planificării și controlului asupra noilor dezvoltări imobiliare (79% dintre 
respondenți au acordat note de 4 și 5); 

4. Construcția de noi unități de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee) și modernizarea 
celor existente (78% dintre respondenți au acordat note de 4 și 5); 

5. Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice și a spațiilor dintre blocuri (73% dintre 
respondenți au acordat note de 4 și 5); 

6. Construcția de noi trasee de piste pentru bicicliști și alei pietonale, precum și 
modernizarea celor existente (73% dintre respondenți au acordat note de 4 și 5); 

7. Modernizarea infrastructurii de servicii sociale (72% dintre respondenți au acordat note 
de 4 și 5); 

8. Dezvoltarea ofertei actuale de agrement (69% dintre respondenți au acordat note de 4 și 
5); 

9. Extinderea sistemului de transport public (68% dintre respondenți au acordat note de 4 
și 5); 

10. Extinderea rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz, rețele electrice)  (67% dintre 
respondenți au acordat note de 4 și 5); 

11. Crearea de locuri de muncă în municipiu (66% dintre respondenți au acordat note de 4 și 
5); 

12. Reabilitarea monumentelor istorice și a clădirilor valoroase din centrul orașului (64% 
dintre respondenți au acordat note de 4 și 5); 

13. Dezvoltarea ofertei actuale sportive (64% dintre respondenți au acordat note de 4 și 5); 

14. Îmbunătățirea sistemului de transport public (59% dintre respondenți au acordat note de 
4 și 5); 

15. Modernizarea/ extinderea iluminatului public (57% dintre respondenți au acordat note 
de 4 și 5); 

16. Dezvoltarea ofertei de activități culturale (52% dintre respondenți au acordat note de 4 
și 5); 

17. Construirea unor noi spații culturale (de exemplu: construirea unui centru de conferințe 
și spectacole) (46% dintre respondenți au acordat note de 4 și 5). 

Se remarcă totuși o pondere ridicată a notelor de 4 și 5, echivalentul caracterizării ca fiind importante și 
foarte importante, pentru majoritatea măsurilor date. Astfel, cu excepția construirii unor noi spații 
culturale, toate măsurile sunt notate cu calificative de 4 și 5 de către respondenți, în proporții de peste 
50%, fapt care pune în evidență necesitatea și nivelul ridicat de îmbunătățire pe care odată puse în practică, 
acestea le-ar aduce comunității din municipiul Sibiu.  
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DACĂ AȚI CONSIDERAT NECESARĂ EXTINDEREA SERVICIILOR/INFRASTRUCTURII CĂTRE ZONE 
NEDESERVITE, CARE SUNT ACESTE ZONE? 

Respondenții au menționat zonele cele mai deficitare din perspectiva serviciilor sau a infrastructurii și astfel, 
zonele în care este cea mai ridicată nevoie de intervenție din acest punct de vedere. Astfel, s-au evidențiat 
următoarele zone atât din Sibiu, cât și din zona periurbană:  

• Broscărie; 

• Arhitecților;  

• Dealul Sibiului;  

• Calea Cisnădiei; 

• Zona industrială; 

• Șelimbăr; 

• Gușterița; 

• Turnișor; 

• Șura Mare; 

• Șura Mică; 

• Veteranilor; 

• Terezian.
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ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI CONTACTAT ȘI ÎN ALTE ETAPE ALE PROCESULUI DE 
REALIZARE A STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ, VĂ RUGĂM SĂ NE TRANSMITEȚI ADRESA 
DUMNEAVOASTRĂ DE E-MAIL ȘI/SAU NUMĂRUL DUMNEAVOASTRĂ DE TELEFON: 

854 dintre cei 2.226 de respondenți, respectiv circa 40% dintre aceștia sunt de acord să fie contactați în 
alte etape ale procesului de realizare a strategiei.  

 

VĂ RUGĂM SĂ MENȚIONAȚI ORICE ALTE ASPECTE PE CARE LE CONSIDERAȚI RELEVANTE PRIVIND 
NEVOILE ȘI OPORTUNITĂȚILE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A MUNICIPIULUI SIBIU: 

Raportat la nevoile și oportunitățile de dezvoltare durabila ale municipiului Sibiu, respondenții au mai 
evidențiat următoarele aspecte: 

• Consolidarea unui mecanism de consultare și colaborare între instituții și între instituții și 
cetățenii interesați pentru facilitarea unor procese coordonate și care să atingă nevoile și 
prioritățile reale de dezvoltare; 

• Dezvoltarea de parteneriate cu mediul privat și implementarea măsurilor care au ca scop 
creșterea atractivității mediului de afaceri și atragerea de noi investitori; 

• Dezvoltarea și modernizarea noilor cartiere (de exemplu, Dealul Sibiului, prin intorducerea 
acestuiaîn intravilan); 

• Diversificarea oportunităților de petrecere a timpului liber, extinderea și realizarea de noi 
zone de agrement, extinderea și realizarea de noi zone verzi, realizarea unor zone dedicate 
bazinelor pentru înot și a altor sporturi; 

• Fostele zone industriale din centrul orașului pot beneficia de o transformare în spații verzi 
și zone de agrement în defavoarea noilor construcții imobiliare; 

• Supervizarea și reglementarea mai accentuată a construcțiilor noi; 

• Amenajarea râului Cibin cu traseu de promenadă, turistice, trasee pentru biciclete, poduri 
peste râu, zone verzi, zone comerciale;  

• Extinderea zonelor de protecție arhitectonica, de la zona centrala și imediat în jurul 
acesteia la cartierele edificate în prima jumătate a secolului al XX-lea Zona Str. C. Noica- L. 
Blaga- adiacente și zona Bd. Victoriei - străzi adiacente (Cartierul Iosefin); 

• Modernizarea Sistemului de Management al Deșeurilor (ex. construirea unei stații de 
tratare mecano-biologice a deșeurilor menajere, suplimentarea pubelelor în spațiile 
publice); 

• Dezvoltarea unui oraș verde; măsurile și acțiunile care să fie coordonate cu măsuri 
ecologice și de protecție a mediului înconjurător (ex. achiziționarea autobuzelor electrice, 
plasarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice, eficientizarea clădirilor, a 
iluminatului stradal și dezvoltarea energiei electrice din surse solare, hidro, eoliene);  

• Măsuri de reducere a birocrației; 

• Creșterea mobilității și calității acesteia prin înființarea unor linii de transport public 
periurban, găsirea soluțiilor pentru fluidizarea traficului, realizarea centurii ocolitoare a 
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orașului în partea de sud, dar și măsuri de încurajare a transportului în comun; 
Suplimentarea liniilor de autobuz, precum și suplimentarea mijloacelor de transport care 
circulă spre Ocna Sibiului, Păltiniș, Victoria, Mărginimea Sibiului; Organizarea mai eficientă, 
mai  sigură și extinderea pistelor pentru biciclete; 

• Investiții în dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și educație. 

 

20.3.2. ANALIZA RĂSPUNSURILOR DIN CADRUL 
CHESTIONARULUI DEDICAT MEDIULUI DE AFACERI DIN 
MUNICIPIUL SIBIU 

Metodologie și informații generale 

Răspunsurile din cadrul chestionarului dedicat mediului de afaceri, ca parte a procesului consultativ-
participativ, au scopul de a asigura suport pentru întregul proces de elaborare a documentului strategic. 
Prin aplicarea chestionarului se urmărește o mai bună înțelegere a contextului antreprenorial local și a 
nevoilor companiilor și ale oamenilor de afaceri.  

Chestionarul a fost creat astfel încât să permită exprimarea punctelor de vedere ale mediului de afaceri pe 
diferite paliere de interes, în corelare cu domeniile urmărite în cadrul analizei situației existente și a 
domeniilor prioritare din cadrul strategiei de dezvoltare.  Chestionarul a fost structurat în patru părți, după 
cum urmează:  

• Date generale și detalii despre companie,  în cadrul căreia respondenții au fost rugați să ofere 
informații despre aspecte precum data înființării companiei, numărul de angajați, cifra de afaceri, 
sectorul de activitate și estimări generale asupra perioadei următoare; 

• Mediul de afaceri local și perspectivele de dezvoltare ale municipiului Sibiu, în cadrul căreia 
respondenții: 

o Au fost rugați să identifice principalele avantaje și dezavantaje privind desfășurarea 
activității economice în municipiul Sibiu și privind oferta forței de muncă; 

o Au fost rugați să aprecieze interacțiunea cu Primăria Municipiului Sibiu;  
o Au fost rugați să își exprime părerea în legătură cu prioritățile de dezvoltare, direcții de 

acțiune, potențiale măsuri de sprijinire a activității/dezvoltării agenților economici 
existenți și/sau atragerea de noi agenți economici și alte aspecte relevante; 

o Au fost rugați să își exprime opinia în legătură cu potențialele principale domenii de 
activitate economică ce ar putea reprezenta motoare de dezvoltare pe viitor. 

Metodologia de distribuire a chestionarelor către respondenți și de colectare a răspunsurilor, realizată și 
aplicată în parteneriat cu Beneficiarul, a constat în următorii pași principali: 

• Elaborarea chestionarului de către Consultant, în format Word și Survey Monkey și aprobarea 
acestuia de către Beneficiar;  

• Elaborarea materialului grafic de prezentare și a mesajelor și anunțurilor de promovare a 
chestionarului în mediul online (pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu și pe pagina de Facebook a 
Primăriei), precum și aprobarea acestora de către Beneficiar;  

• Stabilirea modului de completare și transmitere a chestionarelor: metoda de completare a 
formularelor fiind atât online, utilizând platforma Survey Monkey, cât și în format fizic; 
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• Stabilirea termenelor de completare și transmitere a chestionarelor destinate mediului de afaceri, 
urmând ca ulterior să fie trimise înștiințări periodice de completare pe măsură ce se apropie 
termenul limită;  

• Diseminarea chestionarului pentru reprezentanții mediului de afaceri, de către reprezentanții 
Beneficiarului, pe căile de comunicare stabilite anterior, colectarea chestionarelor completate în 
format online și fizic și prelucrarea și interpretarea răspunsurilor primite.  

Chestionarul a fost disponibil pentru completare timp de 56 de zile, în perioada  16.07.2021 – 09.09.2021. 
În acest interval de timp chestionarul a fost completat de 91 de reprezentanți ai mediului de afaceri din 
municipiul Sibiu.  

 

Profilul companiilor participante la sondajul de opinie 

CARE ESTE ANUL ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII ÎN SIBIU/ZONA PERIURBANĂ A COMPANIEI PE CARE O 
REPREZENTAȚI? ÎN CE LOCALITATE/LOCALITĂȚI VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA? 

Cele mai multe dintre companiile reprezentate în cadrul acestui proces și-au început activitatea în perioada 
2001-2010, respectiv 36, urmate apoi de companiile care și-au început activitatea în perioada 2011-2020, 
respectiv 32, dar sunt prezente de asemenea și 15 companii înființate înainte de anul 2001. Pe lângă 
acestea, participă în cadrul acestui proces și 4 companii cu o activitate recent inițiată, în anul 2021, de tipul 
start-up-urilor. Prezentele date pun în evidență în cadrul chestionarului o manifestare a nevoilor și opiniilor 
atât ale companiilor vechi pe piață, cu experiență, cât și a celor nou deschise. Cât despre zona de 
desfășurare a activității, majoritatea companiilor sunt prezente pe raza municipiului Sibiu sau în imediata 
apropiere. 

PERIOADELE ÎN CARE ȘI-AU ÎNCEPUT ACTIVITATEA COMPANIILE REPREZENTATE 

 
 

VĂ RUGĂM SĂ MENȚIONAȚI NUMĂRUL MEDIU DE ANGAJAȚI AI SOCIETĂȚII DUMNEAVOASTRĂ DIN 
ULTIMUL AN (IUNIE 2020 - IUNIE 2021): 

Marea majoritate a respondenților, respectiv 84,5% dintre aceștia, reprezintă microîntreprinderi, cu un 
număr de angajați între 0 și 9 (66,7%) și întreprinderi mici, între 10 și 49 de angajați (17,8%). Categoria care 
cuprinde companii cu 50-249 de angajați reprezintă 7,78% dintre respondenți, iar companiile mari cu peste 
250 de angajați reprezintă 7,78% din aceștia.  
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NUMĂRUL MEDIU DE ANGAJAȚI AI COMPANIILOR RESPONDENȚILOR 

 

 

CARE ESTE SECTORUL DUMNEAVOASTRĂ DE ACTIVITATE?  

Conform graficului rezultat, circa 52,2% dintre companiile respondente își desfășoară activitatea în 4 
domenii majoritare:  

• IT & C; 

• Hoteluri, restaurante – turism; 

• Construcțiile; 

• Cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de marketing, publicitate, management, etc. 

Restul domeniilor sunt reprezentate fiecare de către un număr cuprins între 1 și 5 companii, iar alți 
respondenți au mai subliniat domenii precum servicii de fitness, servicii de spălătorie chimică, producție și 
comerț cu suveniruri și artizanat, producția de componente electrice, automatizări industriale, producția 
de ambalaje din masă plastică, producția de saltele și peisagistică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.67%

17.78%

7.78%
7.78%

Între 0-9 angajați

Între 10-49 angajați

Între 50-249 angajați

Peste 250 angajați
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SECTOARELE DE ACTIVITATE ALE COMPANIILOR PARTICIPANTE 

 

 

ÎN URMĂTORII 5 ANI, ESTIMAȚI CĂ 

Răspunsurile furnizate de către mediul de afaceri surprind o viziune pozitivă asupra următorilor 5 ani. Toate 
cele 4 elemente, respectiv numărul de angajați, volumul producției, cifra de afaceri și profitul sunt 
considerate în proporții cuprinse între 56,2% și 75,6% dintre respondenți că vor crește în următorii 5 ani. 
Totuși, cifra de afaceri (75,9%) este elementul estimat de către cele mai multe persoane ca fiind 
caracterizat de o viitoare creștere (cu până la 20% și cu peste 20%) în următorii ani, urmat apoi de: 

• Volumul producției (68,7%); 

• Profitul (59,5%); 

• Numărul de angajați (56,2%). 

Sub 7,5% dintre respondenți consideră o potențială scădere (cu până la 20% și cu peste 20%) în cadrul 
acestora. O pondere medie a respondenților susțin faptul că numărul de angajați (38,2%), volumul 
producției (23,7%), cifra de afaceri (18,07%) și profitul (33,3%) vor rămâne aproximativ la fel.  

IT & C

Hoteluri, restaurante – turism

Construcțiile

Cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de 
marketing, publicitate, management, etc.

Industria constructoare de mașini, utilaje, echipamente 
și a mijloacelor de transport

Activități de recreere, artistice, culturale, divertisment

Agricultură, silvicultură, pescuit

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

Servicii private de sănătate și asistență socială

Servicii financiare

Intermediere, transport, depozitare

Industria alimentară

Industria extractivă

Industria textilă

Alt domeniu (vă rugăm specificați):
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ESTIMĂRI VIITOARE PRIVIND PROFITUL, CIFRA DE AFACERI, VOLUMUL PRODUCȚIEI ȘI NUMĂRUL DE 
ANGAJAȚI 

 

 

Mediul de afaceri local și perspectivele de dezvoltare ale municipiului Sibiu 

CARE SUNT PRINCIPALELE AVANTAJE PE CARE LE AVEȚI DESFĂȘURÂND ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN 
MUNICIPIUL SIBIU? VĂ RUGĂM SĂ ACORDAȚI O NOTĂ DE LA 1 (FOARTE PUȚIN IMPORTANT) PÂNĂ LA 5 
(FOARTE IMPORTANT) PENTRU URMĂTOARELE CRITERII: 

Conform notelor acordate, acoperirea broadband adecvată, atractivitatea general a zonei, accesul către 
legături de transport, accesul la forță de muncă calificată superior și apropierea față de piața de desfacere 
sunt principalele 5 avantaje de care companiile dispun desfășurarea activități economice în municipiul Sibiu.  

32.6%

45.0%

51.8%

40.5%

23.6%

23.8%

24.1%

19.1%

38.2%

23.8%

18.1%

33.3%

1.1%

5.0%

3.6%

3.6%

4.5%

2.5%

2.4%

3.6%

Numărul de angajați

Volumul producției

Cifra de afaceri

Profitul

Va crește cu peste 20% Va crește cu până la 20% Va rămâne aproximativ la fel

Va scădea cu până la 20% Va scădea cu peste 20%
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PRINCIPALELE AVANTAJE DIN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

 

Avantaje mai puțin semnificative din acest punct de vedere sunt costul factorilor de producție, în afară de 
forța de muncă, facilitățile oferite investitorilor, asistența financiară și costul terenurilor.  

 

CARE SUNT PRINCIPALELE PROVOCĂRI PE CARE LE ÎNTÂMPINAȚI DESFĂȘURÂND ACTIVITĂȚI ECONOMICE 
ÎN MUNICIPIUL SIBIU? VĂ RUGĂM SĂ ACORDAȚI O NOTĂ DE LA 1 (FOARTE PUȚIN IMPORTANT) PÂNĂ LA 
5 (FOARTE IMPORTANT) PENTRU URMĂTOARELE CRITERII: 

Raportat la nivelul în care aspectele prezentate în figura de mai jos reprezintă provocări pentru mediul de 
afaceri din municipiul Sibiu, se remarcă în special următoarele: birocrația excesivă din sectorul public, 
calitatea vieții, disponibilitatea forței de muncă, deficitul de terenuri și spații pentru birouri și impozitele și 
taxele locale. În secțiunea destinată comentariilor s-a pus accentul pe deficitul de spații de birouri destinate 
PFA-urilor și freelance-rilor. 

 

 

 

 

 

 

 

Acoperirea broadband adecvată

Atractivitatea generală a zonei

Acces către legături de transport

Acces la forță de muncă calificată superior

Apropierea față de piața de desfacere

Acces către piețe/zone învecinate

Proximitatea față de furnizori

Accesul la forța de muncă din localitate și din împrejurimi

Proximitatea față de alte firme/organizații din același sector

Disponibilitatea terenurilor/spațiilor pentru desfășurarea activității

Costul forței de muncă din localitate și din împrejurimi

Costul factorilor de producție (materie primă), în afară de forța de muncă

Facilitățile oferite investitorilor

Asistență financiară

Costul terenurilor
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PRINCIPALELE PROVOCĂRI ÎNTÂMPINATE DESFĂȘURÂND ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU 

 

 

CUM APRECIAȚI FORȚA DE MUNCĂ LA CARE AVEȚI ACCES ÎN MUNICIPIU? 

Din perspectiva forței de muncă, angajatorii sunt în cea mai mare măsură mulțumiți și foarte mulțumiți de  
capacitatea de păstrare a angajaților (42%). Tot aceștia sunt, în cea mai mare măsură, nemulțumiți și foarte 
nemulțumiți de corelarea calificărilor disponibile cu necesitățile companiei (48%) și  de nivelul de 
pregătire/competențe al forței de muncă locală (46%) 

APRECIEREA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ DISPONIBILĂ 

 

Birocrația excesivă din sectorul public

Calitatea vieții

Disponibilitatea forței de muncă

Deficitul de terenuri și spații de birouri

Impozitele și taxele locale

Creșterea salariului mediu

Infrastructura de transport deficitară

Deservirea deficitară cu utilități publice

Nivelul de 
pregătire/competență al 

forței de muncă locală

Corelarea calificărilor 
disponibile cu necesitățile 

companiei

Numărul de candidați la care 
compania are acces

Păstrarea angajaților

Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu / Nu răspund
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CUM APRECIAȚI COLABORAREA COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU ȘI 
SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU? 

În ceea ce privește interacțiunea cu autoritățile publice, cei mai mulți dintre respondenții sondajului sunt 
neutri din acest punct de vedere, iar 44% nu au oferit un răspund în cadrul acestei întrebări. Dintre cei care 
au oferit un răspuns, au apreciat colaborarea ca fiind: 

• Foarte bună (3%); 

• Bună (14%); 

• Neutru (40%); 

• Nesatisfăcătoare (26%); 

• Deloc satisfăcătoare (14%). 

APRECIEREA PRIVIND COLABORAREA COMPANIILOR CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU ȘI SERVICIILE 
PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

 

 

CUM AȚI EVALUA URMĂTOARELE ASPECTE PRIVIND INTERACȚIUNEA CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU 
ȘI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU? 

Interacțiunea reprezentanților mediului de afaceri cu Primăria Municipiului Sibiu și Serviciile Publice din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu este favorabilă din perspectivă următoarelor elemente: 

6%

14%

40%

26%

14%

1 ‐ Foarte bună

2 ‐ Bună

3 - Neutru

4 ‐ Nesatisfăcătoare

5 ‐ Deloc satisfăcătoare
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Aspectele care au potențial de îmbunătățire în scopul facilitării unei interacțiuni mai satisfăcătoare sunt 
următoarele: 

 

 

EVALUAREA ASPECTELOR PRIVIND INTERACȚIUNEA CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU ȘI SERVICIILE 
PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

 

 

CE MĂSURI DE DIGITALIZARE CONSIDERAȚI NECESAR A FI IMPLEMENTATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
SIBIU ÎN RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI? 

În scopul unui proces simplificat și eficient în relația cu mediul de afaceri, reprezentanții acestuia consideră 
necesară implementarea de către Primăria Municipiului Sibiu a soluțiilor care au ca scop sau vizează: 

• Optimizarea celor deja existente; 

Interacțiunea cu Primăria Municipiului Sibiu în mediul online;

Digitalizarea și disponibilitatea datelor publice pe pagina web a 
instituției/platforme online;

Accesul facil la informațiile publice;

Nivelul de birocrație;

Transparența deciziilor și deschiderea către mediul de afaceri;

Interacțiunea cu personalul instituției în mediul fizic.

4%

4%

8%

2%

2%

2%

6%

26%

22%

38%

22%

16%

34%

38%

14%

22%

28%

24%

18%

20%

20%

30%

32%

14%

24%

24%

28%

24%

26%

18%

12%

20%

40%

14%

12%

8%

Transparența deciziilor și deschiderea către mediul de 
afaceri

Interacțiunea cu personalul instituției în mediul fizic

Interacțiunea cu Primăria Municipiului Sibiu în mediul online

Participarea și implicarea cetățenilor în procesul de luare a 
deciziilor

Nivelul de birocrație

Accesul facil la informațiile publice

Digitalizarea și disponibilitatea datelor publice pe pagina 
web a instituției/platforme online

Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu știu / Nu răspund
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• Facilitarea accesului la departamentele primăriei și facilitarea eliberărilor de documente 
într-un timp mai favorabil; 

• Digitalizarea tuturor serviciilor: depunerea și eliberarea documentelor, realizarea plăților, 
centralizarea furnizorilor de servicii esențiale; 

• Dezvoltarea conceptului de semnătură digitală; 

• Dezvoltarea conceptului de ghișeu unic; 

• Crearea unei secțiuni dedicată firmelor în Sibiu CityApp pentru actualizarea constantă a 
informațiilor privind deciziile ce vizează mediul de afaceri. 

 

ÎN OPINIA DUMNEAVOASTRĂ, CARE AR FI PRINCIPALELE DOMENII SPECIFICE DE ACTIVITATE 
ECONOMICĂ CARE AR PUTEA REPREZENTA MOTOARE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ALE MUNICIPIULUI 
SIBIU? VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI MAXIMUM TREI DOMENII: 

Opțiunile respondenților referitoare la principalele domenii specifice de activitate economică ce ar putea 
reprezenta motoare de dezvoltare economică ale municipiului Sibiu, de la cele  mai frecvent alese, până la 
cele mai puțin alese, pot fi observate în figura de mai jos: 
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PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ECONOMICĂ CARE AR PUTEA REPREZENTA MOTOARE DE 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ALE MUNICIPIULUI SIBIU 

 

 

CARE AR FI, DIN PERSPECTIVA DVS., CELE MAI IMPORTANTE 3 MĂSURI PE CARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
SIBIU LE-AR PUTEA IMPLEMENTA PENTRU A FACE ORAȘUL MAI ATRACTIV PENTRU AFACERI? 

Raportat la măsurile pe care Primăria Municipiului Sibiu le-ar putea implementa pentru a crea un context 
atractiv pentru mediu de afaceri, de la cele mai  importante măsuri subliniate de către respondenții acestui 
chestionar, la cele cu o importanță mai scăzută, se regăsesc următoarele: 

1. Investiții în infrastructură și servicii publice de calitate pentru a face orașul atractiv pentru 
forța de muncă din România; 

2. Investiții în educație și formarea forței de muncă; 

3. Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de afaceri; 

4. Promovarea Sibiului ca destinație de afaceri și atragerea de forță de muncă din țară și din 
străinătate; 

5. Obținerea facilă a aprobărilor și autorizațiilor necesare; 

6. Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților; 

7. Reglementări urbanistice care să favorizeze construcția de spații de birouri, parcuri 
industriale, logistice; 

•IT & C63,27%

•Hoteluri, restaurante – turism59,18%

• Cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de marketing, 
publicitate, management, etc.

38,78%

•Industria constructoare de mașini, utilaje, echipamente și a mijloacelor 
de transport

36,73%

• Activități de recreere, artistice, culturale, divertisment34,69%

•Construcțiile22,45%

•Servicii private de educație și formare22,45%

•Fabricarea calculatoarelor, a produselor electronice, optice, etc.20,41%

• Servicii private de sănătate și asistență socială18,37%

• Agricultură, silvicultură, pescuit14,29%

•Servicii financiare14,29%

•Producția de energie12,24%

•Intermediere, transport, depozitare12,24%

• Industria alimentară10,20%

• Industria textilă8,16%

• Altele6,12%

• Industria extractivă2,04%
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8. Măsuri de sprijinire și promovare a economiei circulare; 

9. Altele (un respondent menționează importanța și nevoia de amplasare a hidranților de 
străzi, atât în zone comerciale, cât și rezidențiale, lipsa acestora fiind o dificultate cu de 
care agenții economici se confruntă, în special cei care dețin spații de peste 600 mp). 

 

COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ AR FI INTERESATĂ SĂ SE IMPLICE ÎN CONSULTĂRI/DEZBATERI CU 
REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE PE TEMA DEZVOLTARII DURABILE A MUNICIPIULUI 
SIBIU? 

Aproape jumătate dintre reprezentanții mediului de afaceri, participanți în cadrul acestui proces de 
consultare publică, sunt interesați să se implice în dezbateri cu reprezentanții autorităților publice locale 
pe tema dezvoltării durabile a municipiului Sibiu. În acest sens, s-au furnizat date de contact care sunt 
utilizate strict în cadrul prezentului proiect și sunt protejate în conformitate cu normele GDPR în vigoare.   

INTERESUL PRIVIND IMPLICAREA ÎN CONSULTĂRI/DEZBATERI CU REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR 
PUBLICE LOCALE PE TEMA DEZVOLTĂRII DURABILE A MUNICIPIULUI SIBIU 

 

 

VĂ RUGĂM SĂ MENȚIONAȚI ORICE ALTE ASPECTE PE CARE, CA REPREZENTANT AL MEDIULUI DE AFACERI, 
LE CONSIDERAȚI RELEVANTE PRIVIND NEVOILE ȘI OPORTUNITĂȚILE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A 
MUNICIPIULUI SIBIU: 

Respondenții menționează diverse aspecte pe care le consideră relevante privind nevoile și oportunitățile 
pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Sibiu, din perspectiva mediului de afaceri, iar aceste aspecte 
evidențiază următoarele: 

• Importanța și nevoia investițiilor în calitatea educației și dezvoltarea campusului 
universitar, precum și adaptarea și corelarea mediului universitar la nevoile pieței și la o 
economie în continuă schimbare; 

• Măsuri de încurajare a forței de muncă tinere pentru a rămâne și investi în municipiul 
Sibiu și măsuri de încurajare a investitorilor diverși în scopul unei diversificări economice; 

• Facilități fiscale locale pentru industriile viitorului: IT, Think green, Tehnologie, etc. în 
scopul unei dezvoltări avantajoase și pe mai multe direcții; 

48%

16%

36% Da

Nu

Prefer să nu răspund
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• Măsuri de reducere a birocrației și timpului prea lung de reacție din cadrul anumitor 
solicitări; 

• Realizarea unui centru de expoziții și evenimente care să mențină o atractivitate sporită a 
municipiului Sibiu atât în sezon, cât și în extrasezon; 

• Investiții în infrastructură, în modernizarea, îmbunătățirea și extinderea acesteia: 
asigurarea utilităților în toate zonele cu accentul pe noile zone rezidențiale, 
modernizarea punctelor de atracții, extinderea infrastructurii de parcări publice, soluții 
pentru fluidizarea traficului și gestionarea corespunzătoare a iluminatului stradal; 

• Măsuri de eficientizare a comunicării și a colaborării cu întreg mediul de afaceri, 
indiferent de domeniu sau de tipul/mărimea companiei, pentru proiecte de dezvoltare a 
orașului; 

• Nevoia unui Plan Urbanistic General cu Procentul de Ocupare a Terenului și Coeficientul 
de Utilizare a Terenului mai extinse, precum și reglementarea dezvoltării urbanistice. 
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20.4. ANEXA 4 – MINUTELE GRUPURILOR DE LUCRU 

20.4.1. GRUP DE LUCRU – INFRASTRUCTURĂ ȘI PROTECȚIA 
MEDIULUI 

PARTICIPANȚI 

Participanți • Ioana Ivanov – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Andrei Gorghiu – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Matei Cocheci – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Ana Petrescu – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Daiana Ghintuială – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Sorin Pop – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Lazăr Emanuel – Primăria Municipiului Sibiu 

• Ioana Leca – Primăria Municipiului Sibiu 

• Alexandra Dincă 

• Alexandru Turcu 

• Liviu Tudor 

• Ioan Mărginean – Primăria Municipiul Sibiu  

• Lucian Vizantie 

• Mirela 

• Marian Tatu – Apă-Canal Sibiu 

• Ciprian Rațiu 

• Ilisie Cristina – Autorizații Mediu Jifa  

• Vlăduț Vladimir Dan 

• Liana Pavel 

• Marian Popa – Serviciul Salubritate 

• Claudia Trimbitas 

• Ioana Urdea 

• Florin Benga 

• Irina Tatu 

• Andreea Farcasiu 

AGENDA (14:00 – 15:00) 

 • Introducere 

• Scurtă prezentare 

• Discuție cu privire la problemele și nevoile care trebuie să stea la baza priorităților 
în dezvoltarea infrastructurii și protecția mediului pentru următorii ani 

• Concluzii și pași următori 

INTRODUCERE 

În introducere a fost prezentat contextul organizării întâlnirii de lucru și anume procesul de elaborare a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 

După o scurtă prezentare a demersului de elaborare a documentului strategic, a fost stabilit scopul întâlnirii, și 
anume de a prezenta procesul de elaborare a Strategiei și de a consulta actorii locali cu privire la problemele și 
nevoile care trebuie să stea la baza priorităților în dezvoltarea infrastructurii și protecția mediului pentru următorii 
ani. 
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Temele de discuție care au fost abordate în cadrul grupului de lucru au fost: 

• Provocări, nevoi și elemente de potențial privind dezvoltarea infrastructurii și protecția mediului la nivelul 
municipiului Sibiu și zonei periurbane; 

• Viziunea de dezvoltare a municipiului Sibiu și a zonei periurbane; 

• Identificarea de soluții și direcții de dezvoltare / proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii și protecția 
mediului. 

A fost prezentată abordarea procesului de elaborare a strategiei și pașii urmăriți în vederea realizării unui proces 
integrat de planificare strategică, urmată de o scurtă prezentare a viziunii de dezvoltare a Sibiului pentru anul 2030 
și setul de 6 obiective strategice care susțin viziunea de dezvoltare a municipiului. 

PREZENTAREA ANALIZEI SITUAȚIEI EXISTENTE – PRINCIPALELE CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE 

Întâlnirea a continuat cu prezentarea din partea d-lui. Matei Cocheci a principalelor concluzii și priorități de 
dezvoltare asupra municipiului Sibiu din perspectiva infrastructurii și protecției mediului. 

Principalele concluzii rezultate sunt:  

• Posibilitatea valorificării elementelor valoroase ale cadrului natural: Pădurea Dumbrava, râul Cibin, lacul 
lui Binder, dealul Gușterița; 

• Asigurarea echilibrului între valorificarea turistică sau ca destinație de agrement și conservarea 
habitatelor și speciilor valoroase din zona municipiului Sibiu; 

• Utilizarea soluțiilor bazate pe natură pentru gestiunea integrată a riscurilor naturale și reducerea 
vulnerabilității municipiului; 

• Extinderea suprafețelor de spații verzi – scuaruri, completări plantații de aliniament, amenajare văi (Cibin, 
Rossbach, Săpunului); 

• Atragerea de fonduri pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale  și a clădirilor publice din 
municipiul Sibiu; 

• Reabilitarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare; 

• Extinderea rețelei de canalizare pluvială (sistem separativ) în municipiu; 

• Realizarea unei infrastructuri de gestiune a deșeurilor care să permită creșterea ratei de reciclare și 
colectare – ex: centrul integrat de colectare selectivă deșeuri prin aport voluntar. 

Nevoi de dezvoltare: 

o Elementele de cadru natural nu sunt suficient valorificate la nivelul municipiului Sibiu - în multe 
zone lipsesc amenajările corespunzătoare; 

o Lipsa planurilor de management care să permită stabilirea unor obiective de conservare și 
valorificare a ariilor naturale protejate existente; 

o Municipiul este vulnerabil la riscuri naturale: alunecări de teren  și inundații; 

o Suprafața spațiilor verzi publice este insuficientă; 

o Foarte puține blocuri de locuințe și clădiri publice pentru care s-au implementat proiecte de 
eficientizare energetică în ultimii ani; 

o Există străzi cu rețele subdimensionate de apă și canalizare, sau pe care aceste rețele lipsesc 
complet; 



 

 

 
www.poca.ro 

755 
 

o Doar 5 % din rețeaua de canalizare este realizată în sistem separativ, apa pluvială neputând fi 
astfel recuperată și reutilizată; 

o Majoritatea deșeurilor colectate sunt reziduale, fapt ce duce la o rată redusă de reciclare și 
colectare a deșeurilor.  

 SUBIECTE DISCUTATE 

În cadrul acestui grup de lucru au fost discutate următoarele subiecte: 

• Unul dintre principalele elemente discutate în cadrul grupului de lucru a fost cel legat de datele actuale, 
astfel se propune rectificarea datelor prelucrate în cadrul analizei situației existente – rețeaua pluvială 
este de în proporție de 15-20% și nu de 5% așa cum a fost prezentat în cadrul întâlnirii. 

• Tot în acest context s-a discutat și despre faptul că din punct de vedere al alimentării cu apă, o parte din 
străzile din cartierul Veterani beneficiază de rețea de alimentare cu apă, iar nămolurile venite de la stația 
de epurare (circa 4.000 t/an) sunt valorificate în partea de sud a țării (preluate de către o firmă din Ploiești 
și valorificate pentru agricultură): 

o Se propune includerea în portofoliul de proiecte a unor proiecte pentru modernizare precum: 
Văile Cibin, Rossbach, Săpunului – programe de modernizare și de regularizare deoarece 
reprezintă puncte cu mari probleme la ploi abundente – în următorii ani vor apărea probleme 
care vor aduce nemulțumiri la nivelul orașului.  

o Se apreciază faptul că s-a discutat despre proiectele de amploare desfășurate în municipiu de 
asfaltare / modernizare a peste 90% din străzile municipiului și de extindere a rețelei pluviale – 
s-au înlocuit rețele prin proiectele Primăriei și există în prezent un proiect POIM care include 
multe lucrări în viitorul apropiat.  

o Se dorește o atenție asupra modului în care vor fi gestionate pe viitor apele pluviale, în special 
în contextul schimbărilor climatice și pericolele care vor exista, la nivelul unui oraș modern. 

• În ceea ce privește amenajarea cursurilor de apă (Cibinul, Valea Săpunului etc.), se propune găsirea altor 
soluții față de cele clasice de regularizare. Se constată de asemenea o problema care a apărut în urma 
dezvoltării urbanistice pe terenuri agricole (aveau destinația de absorbție a apelor de scurgere). Actualele 
construcții imobiliare, care s-au realizat mult prea aproape de cursurile apelor, nu mai permit absorbția 
apei. O propunere de soluție în acest context este cel de instalare a unor bazine tampon de reținere a 
volumelor suplimentare și cu descărcarea acestora în cursurile de apă a unui volum corespunzător 
transportului. 

• Se aduce în discuție proiectul de amenajarea pistelor de biciclete pe cursul râului Cibin, proiect de mare 
necesitate la nivelul municipiului Sibiu și se dorește realizarea a cât mai multe proiecte de acest fel și pe 
celelalte cursuri de apă (încheierea unui protocol la nivel de Primărie). Pe lângă aceste intervenții, se 
propune amenajarea unui parc pe malul stâng al râului Cibin în zona acumulării din Turnișor, în amonte. 

• Acumularea din Turnișor ar fi fost realizată pentru eliminarea  efectelor inundațiilor în municipiu de pe 
cursul râului Cibin – se clarifică faptul că acest proiect nu mai este de actualitate. 

• Se clarifică faptul că în portofoliul de proiecte vor exista posibilitatea de dezvoltare a unor coridoare verzi-
albastre realizate din fonduri europene. 

• În cadrul discuțiilor dintre actorii participanți s-a menționat și faptul că se dorește pe viitor o colaborare 
directă între Apele Române și Primăria Municipiului Sibiu pentru a facilita implementarea cât mai rapida 
a unor astfel de proiecte, inclusiv accesarea fondurilor. 

• Se asigură faptul că se vor dezvolta viitoare proiecte de piste de biciclete spre Turnișor și Cibin și nu numai. 
Unele proiecte se vor dezvolta în parteneriate, altele prin colaborare care să aducă beneficii la nivel de 
comunitate. 
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• Se dorește o colaborare pentru un proiect care să aibă o funcționalitate pe tematică și dezvoltarea unui 
spațiu atractiv în zona dintre Zoo și Parcul Sub Arini. 

• Un alt subiect discutat în cadrul aceste întâlniri a fost și cel al procesului de modernizare al corpurilor de 
iluminat (de pe sodiu pe LED), proiect început de 2 ani. Se punctează astfel faptul că în prezent un procent 
de aproximativ 25-27% din corpuri sunt schimbate pe LED, dotate cu sisteme de telegestiune și 
monitorizare  online a lor din partea Primăriei.  

• De asemenea, s-a constatat beneficiile pe care acest proiect l-a adus asupra orașului și faptul că aceste 
corpuri de iluminat își reduc cu aproximativ 30% intensitatea luminoasă între orele 23 și 5 dimineața, 
pentru a reduce consumul de energie. 

• Pentru următorii ani se are în vedere schimbarea a 800 de corpuri de iluminat în vederea reducerii la 
jumătate a consumului de energie electrică din prezent, inclusiv suplimentarea acestora în zone în care 
în prezent nu există această infrastructură. 

• Se propune corelarea prezentărilor și concluziile analizelor cu un Plan Urbanistic Zonal și se menționează 
faptul că în măsura în care s-a putut corelarea a fost făcută. Proiectele vor fi puse pe hartă în etapa de 
consultare.  

• Pe lângă cele discutate anterior, se aduce în discuție și faptul că la nivelul administrației domeniului public 
și privat se află în curs de realizare un studiu pentru planificarea parcării din municipiului Sibiu. Odată 
cu finalizarea acestuia se recomandă integrarea propunerilor vizate în cadrul SIDU Sibiu 2021-2030 pentru 
a avea în vedere un portofoliu cât mai larg de proiecte. 

• Un alt subiect foarte important discutat în cadrul acestei întâlniri de lucru este și cel al domeniului și 
componentelor smart, pe care Primăria Municipiului Sibiu și le doresc să fie incluse în cadrul portofoliului 
de proiecte. Este astfel de preferat și se dorește ca municipiul Sibiu să devină un exemplu de bune 
practici la nivel național cu integrarea a cât mai multe proiecte din cât mai multe domenii. Se punctează 
astfel importanța de a avea în strategie componente transversale care să ajute la realizarea unei strategii 
de dezvoltare cât mai cuprinzătoare. Un astfel de exemplu dat în cadrul discuțiilor este cel al iluminatului 
public care este văzut a fi realizat inclusiv cu un sistem de management al traficului sau cu sistem video. 

• În încheierea discuțiilor se punctează necesitatea de a exista pubele de deșeuri inteligente. Cu toate 
acestea se menționează faptul că municipiului Sibiu beneficiază de un sistem integrat digitalizat din 
punct de vedere al colectării deșeurilor și există în prezent o platformă de monitorizare și o aplicație 
pentru utilizatori unde sunt identificate aproximativ 2.000 de pubele de pe teritoriul municipiului – se 
constată nevoia de a actualiza datele de la capitolul de management de deșeuri din cadrul analizei situației 
existente. 

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI 

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030  și a modului de colaborare dintre actorii locali 
și administrația publică. 

Printre cele mai importante idei care au fost menționate în cadrul grupului de lucru și care au reprezentat 
concluziile întâlnirii se numără și următoarele: 

• Necesitatea unui portofoliu de proiecte cât mai integrat, cu proiecte diverse și domenii 
transversale, inclusiv includerea componentei smart pentru a dezvolta municipiul Sibiu ca un 
exemplu de bune practici la nivel național; 

• Actualizarea datelor ce țin de capitolul de management al deșeurilor de la nivelul analizei situației 
existente; 
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• Se dorește dezvoltarea unei zone atractive pentru comunitate în spațiul delimitat între Zoo și 
Parcul Sub Arini; 

• Se are în vedere continuarea proiectului de modernizare a corpurilor de iluminat (cu becuri LED) 
și se are în vedere reducerea la jumătate a consumului de energie din prezent; 

• Se are în vedere și se dorește realizarea mai multor proiecte ce țin de extinderea rețelei de piste 
de biciclete după modelul pistelor de biciclete de pe râul Cibin și la nivelul celorlalte cursuri de 
ape din municipiu; 

• Se propune rectificarea datelor privind alimentarea cu apă și canalizare din municipiul Sibiu. 

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de lucru, 
aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor ce se vor realiza în acest proces, precum și orice alte 
date și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic. 
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20.4.2. GRUP DE LUCRU – EDUCAȚIE ȘI ECONOMIE 

PARTICIPANȚI 

Participanți • Ioana Ivanov – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Rodica Gorghiu – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Șerban-Andrei Gorghiu – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Sorin POP – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Lazăr Emanuel – Primăria Municipiului Sibiu  

• Turcu Alexandru 

• Iancu Dumitru 

• Adrian Poplăcean – ISJ  Sibiu 

• Alexandru Dumbrava 

• Bulea Flavius 

• Corina Bokor 

• Claudiu Florin Iuonas – PTIR Sibiu 

• Lazăr Emanuel 

• Mirela Gligore 

• Herbert Oprea – Wenglor 

• Ioana Leca 

• Alexandra Dincă 

• Andreea Brudiu 

• Andreea Farcasiu 

• Gabriel Dogaru 

• Andra Popoviciu – Asociația All4Joy 

• Thibaut Desmons – Clubul Francofon de Afaceri 

• Delia Lisan 

• Adrian Rada – Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

• Adriana Nistor 

• Oana Popa 

AGENDA (14:00 – 16:00) 

 • Introducere 

• Scurtă prezentare 

• Discuție cu privire la problemele și nevoile care trebuie să stea la baza priorităților 
în dezvoltarea economică și a serviciilor de educație pentru următorii ani 

• Concluzii și pași următori 

INTRODUCERE 

În introducere a fost prezentat contextul organizării întâlnirii de lucru și anume procesul de elaborare a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 

După o scurtă prezentare a demersului de elaborare a documentului strategic, a fost stabilit scopul întâlnirii, și 
anume de a prezenta procesul de elaborare a Strategiei și de a consulta actorii locali cu privire la problemele și 
nevoile care trebuie să stea la baza priorităților în dezvoltarea economică și a serviciilor de educație pentru 
următorii ani. 

Temele de discuție care au fost abordate în cadrul grupului de lucru au fost: 

• Provocări, nevoi și elemente de potențial privind susținerea mediului de afaceri local și dezvoltarea 
economică în ansamblu la nivelul municipiului Sibiu, infrastructura și serviciile educaționale din municipiu; 
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• Viziunea privind dezvoltarea economică și sistemul de învățământ local; 

• Identificarea unor soluții și direcții de dezvoltare / proiecte pentru domeniile dezvoltării economice și 
educației la nivelul municipiului Sibiu. 

A fost prezentată abordarea procesului de elaborare a strategiei și pașii urmăriți în vederea realizării unui proces 
integrat de planificare strategică, urmată de o scurtă prezentare a viziunii de dezvoltare a Sibiului pentru anul 2030 
și setul de 6 obiective strategice care susțin viziunea de dezvoltare a municipiului. 

PREZENTAREA ANALIZEI SITUAȚIEI EXISTENTE – PRINCIPALELE CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE 

Întâlnirea a continuat cu prezentarea din partea domnului Andrei Gorghiu și doamnei Rodica Gorghiu a 
principalelor concluzii și priorități de dezvoltare asupra municipiului Sibiu din perspectiva dezvoltării economice și 
educației. 

Principalele concluzii rezultate sunt:  

• Municipiul Sibiu reprezintă unul din principalii poli de creștere ai României, astfel că este atractiv pentru 
tineri. Infrastructura de educație este saturată în momentul de față din această cauză, existând 80 de 
unități de învățământ în municipiu. 

• Există în pregătire 10 proiecte noi pentru unități de învățământ la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu. 

• Există o concentrare la nivel municipal de inițiative comunitare pentru dezvoltarea educației nonformale 
și informale în materiile STEAM. 

• Rezultatele obținute de elevi la proba de competențe digitale de la bacalaureat și organizarea unor 
specializări de matematică-informatică și TIC în mediul universitar din Sibiu creează premisele dezvoltării 
domeniului IT la nivel local. 

• Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional local s-a realizat ținând cont specificul economic local. 
Filiera tehnologică din cadrul liceelor sibiene prezintă un grad ridicat de atractivitate, în 2021 aproximativ 
90% dintre locuri ocupându-se în prima etapă de repartizare a absolvenților de gimnaziu. 

• Oferta instituțiilor de învățământ universitar este diversificată, la nivel municipal fiind școlarizați anual 
peste 15000 de studenți. 

• La nivel municipal există terenuri / facilități disponibile în zonele și parcurile industriale care pot fi 
modernizate / extinse în vederea facilitării dezvoltării economice industriale. 

• La nivelul zonei periurbane există un bazin important de forță de muncă. 

• La nivel municipal sunt prezente companii mari în domenii cu valoare adăugată ridicată, precum 
automotive, componente electrice.  

• Poziționarea geografică la intersecția mai multor artere rutiere și feroviare de importanță regională și 
națională prezintă o accesibilitate ridicată și favorizează dezvoltarea sectorului logistic. 

• Existența centrelor de cercetare din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu (economie, Informatică și 
Tehnologia Informației, inteligență conectată, ecologie aplicată etc.) creează premisele dezvoltării 
proceselor de inovare în cadrul activităților economice. 

• Microîntreprinderile și IMM-urile sunt o componentă importantă la nivel municipal din perspectiva 
efectivul salarial, acestea oferind  flexibilitate și și un nivel de adaptabilitate mai ridicat. 

• Există resurse culturale și de patrimoniu importante ce pot fi valorificate prin sectoarele culturale și 
creative (aflate în dezvoltare). 

Nevoi de dezvoltare: 
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o Creșterea numărului de locuri disponibile în instituțiile de învățământ antepreșcolar și preșcolar 
(mai ales în contextul atractivității crescute a municipiului Sibiu). 

o În prezent este nevoie de noi unități de învățământ școlar pentru a asigura servicii de educație 
în proximitatea cartierelor/zonelor ce se află în dezvoltare, inclusiv în zona periurbană. 

o Creșterea numărului de săli de clasă disponibile pentru efectuarea procesului educativ (săli de 
clasă și laboratoare didactice). 

o Modernizarea infrastructurii și dotărilor destinate învățământului tehnic (și actualizarea 
curriculumului)  

o Creșterea nivelului cunoștințelor și competențelor absolvenților – set de competențe relevante 
din perspectiva viitorilor angajatori. 

o Înființarea și operaționalizarea unui centru de excelență la nivelul municipiului Sibiu 

o Îmbunătățirea infrastructurii, specializarea de nișă și creșterea numărului de parteneriate 
internaționale în învățământul universitar – creșterea atractivității mediului academic superior 
din municipiul Sibiu. 

o Maparea terenurilor disponibile pentru localizarea firmelor străine / noi și dotarea acestora cu 
utilități, în special la nivelul zonelor industriale din municipiu 

o Creșterea nivelului de inovare în mediul privat și sprijinirea transferului tehnologic 

o Facilitarea creării unui ecosistem de afaceri funcțional în jurul companiilor mari (ex. sprijinirea 
IMM-urilor pentru furnizarea de know-how către companiile mari)  

o Dezvoltarea unor structuri specializate de sprijin a afacerilor, atât ca infrastructură cât și tipuri 
de servicii, care să contribuie la creșterea sustenabilității microîntreprinderilor și a firmelor nou 
înființate în domenii cu potențial (ex. industrii creative, inclusiv IT&C). 

o Diversificarea serviciilor specializate de sprijin a afacerilor dedicate IMM-urilor / antreprenorilor 
(VC fund, pre-/accelerator, parteneriate cu alte structuri din țară / alte țări)  

o Creșterea productivității economice prin stimularea celor doi factori principali care generează 
creștere economică: (1) capital investit în tehnologie, inovare, și modernizarea producției în 
general, și (2) dezvoltarea capitalului uman la nivel de cunoștințe, competențe și crearea de 
locuri de muncă în domenii cu valoare adăugată mare.  

o Corelarea ofertei educaționale / oportunităților de formare cu cerințele marilor angajatori, în 
special în domeniile cu valoare adăugată mare (ex. automotive). 

 SUBIECTE DISCUTATE 

În cadrul acestui grup de lucru au fost discutate următoarele subiecte: 

• Informațiile statistice prezentate sunt ample, însă există posibilitatea ca în afară de acestea să existe și 
alte cauze ale problemelor și nevoilor de dezvoltare. În acest sens distribuirea materialelor prezentate ar 
fi benefică pentru participanții grupurilor de lucru și alți actori locali interesați în vederea formulării unor 
puncte de vedere și propuneri adecvate. 

• În prezent există deja un nivel important de colaborare între societăți, mediul academic, ONG-uri și alte 
instituții, astfel că ar trebui definite concret acțiunile viitoare. Pentru multe din ideile prezentate situația 
actuală este una bună, dar într-adevăr există oportunități de îmbunătățire. Nevoia de forță de pentru 
mediul economic este mare și ar fi potrivit sa fie crescută atractivitatea municipiului, mai ales pentru 
persoane care încă nu își permit financiar să locuiască în Sibiu (este un oraș scump).  
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• Ar fi oportună promovarea Sibiului în funcție de oportunitățile de dezvoltare în mediul economic. Se poate 
observa descentralizarea măsurilor luate de fiecare agent economic. 

• A fost apreciată  ideea de cadru de dialog intre actorii locali, însă ar trebui detaliat modul în care se poate 
obține un dialog mai constant decât simplele întâlniri și grupuri de lucru de pana acum. În acest sens există 
exemple în alte UAT-uri, precum organizarea constantă a  unor grupuri de lucru pe teme/domenii sau 
realizarea unui consiliu de dezvoltare strategică (cu reprezentanți din mediul privat, universități și 
societatea civilă – cu rol strategic și operațional). Important pentru acest subiect rămâne însă alegerea 
unei modalități de dialog pe modelul unui quadruplu helix. 

• La nivelul anului 2020, pentru învățământul profesional și tehnic 60% din numărul de clase se regăseau în 
municipiul Sibiu, iar 63,74% din elevii din învățământul profesional și tehnic erau școlarizați în municipiul 
Sibiu. Conform evoluției demografice a elevilor, la nivelul anului 2030 unitățile de învățământ profesional 
și tehnic vor mai avea nevoie de încă 70 de clase, pe lângă cele 170 existente. Astfel, se impune nu doar 
modernizarea și dotarea liceelor tehnologice, ci și extinderea infrastructurii pentru acest nivel 
educațional. În plus, la nivelul ISJ Sibiu, funcționează un comitet local de dezvoltare a parteneriatului 
social pentru dezvoltare profesională care întrunește patronate, companii și sindicate. 

• Anterior grupului de lucru a fost propusă și constituirea unui cluster pe învățământ tehnic la nivelul 
municipiului Sibiu. În urma discuțiilor din cadrul grupului încă este oportună această inițiativă pentru 
învățământ dual și tehnic, în special pentru a permite un cadru de dialog specializat și posibilitatea de 
accesare directă a fondurilor. În plus, acest cluster ar fi util și pentru angrenarea IMM-urilor în procesul 
de specializare a forței de muncă, acestea neavând posibilități financiare de susținere a unor proiecte 
mari.   

• De asemenea, există nevoia unui proiect de reorientare profesională a elevilor aflați în risc de abandon 
școlar. În liceele tehnice există cazuri de elevi de clasa a IX-a care abandonează școala din lipsa motivației 
pentru profesia aleasă. În acest sens în Sibiu ar putea fi implementat un proiect inspirat din țări precum 
Austria sau Franța, unde există centre de reorientare, care în parteneriat cu agenții economici organizează 
programe de învățământ dual.  

• În strategie este de preferat să fie menționate în lista de proiecte pentru construcția de noi unități de 
învățământ numărul acestora, amplasamentele, sursele de finanțare și termenele specifice pentru 
implementarea proiectelor. Referitor la proiecte în pregătire, Primăria Municipiului Sibiu a publicat în 
presă comunicate referitoare la noile construcții de creșe și grădinițe. În ce privește școala internațională, 
acest proiect este doar în stadiul de idee, modalitatea de implementare urmând a fi detaliată pe măsură 
ce proiectul este maturizat.  

• Unul dintre principalele elemente clarificate a fost faptul că această strategie nu se referă strict la 
proiectele care sunt derulate la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu, ci preia toate proiecte din toate 
domeniile, de la mai multe instituții și companii, fiind astfel încurajate ideile de proiecte din partea tuturor 
actorilor prezenți. De asemenea, s-a punctat faptul că pentru proiecte de amploare, care au nevoie de 
finanțări mari, este necesar și important să se regăsească într-un document strategic precum Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 

• La nivelul mediului de afaceri, ar fi util un proiect mai ales pentru micii întreprinzători (PFA,II) prin care 
aceștia să fie consiliați de reprezentanți ai instituțiilor cu privire la drepturile si obligațiile lor. Acest proiect 
ar trebui să realizeze legătura între mediul de afaceri și agențiile statului (ANAF, ITM, Registrul Comerțului) 
în vederea oferirii de consultanță fiscală și de afaceri. Acest proiect ar putea fi implementat și sub forma 
unui birou la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu. 

• Pentru antreprenoriat și cercetare-dezvoltare în domenii strategice, dezvoltarea unui incubator de afaceri 
este foarte importantă. La nivelul municipiului a fost realizată o statistică a opțiunilor absolvenților de 
liceu pe măsură ce finalizau studiile liceale, studiu ce a pus în evidență motivele pentru care tinerii pleacă 
din municipiu.  
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• Este oportună includerea în analiză a unor informații despre proiectul de dezvoltare a unui city pass 
pentru Sibiu (municipiu și județ) în vederea creșterii numărului de atracții / obiective turistice. Acest 
proiect va integra și elemente inteligente pentru a crește atractivitatea municipiului și a obiectivelor 
turistice. 

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI 

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030 și a modului de colaborare dintre actorii locali 
și administrația publică. În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți 
la grupul de lucru, aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor ce se vor realiza în acest proces, 
propuneri de proiecte, precum și orice alte date și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea 
demersului strategic. 
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20.4.3. GRUP DE LUCRU –  COOPERARE TERITORIALĂ 

PARTICIPANȚI 

Participanți • Ioana Ivanov – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Reinhold Stadler – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Astrid Fodor – Primăria Municipiului Sibiu 

• Lazăr Emanuel – Primăria Municipiului Sibiu 

• Alexandra Dincă – Primăria Municipiului Sibiu 

• Turcu Alexandru 

• Marius Grecu 

• Ioana Leca 

• Ioan Seuchea 

• Reprezentat al Primăriei Orașului Cisnădie 

• Sorin Plesca 

• Alexandru Găvozdea 

• Gheorghe Pătrașcu 

• Delia Lisan 

• Zeno Sârbu 

• Mirela 

• Alexandru Cristian 

• Oana Popa 

AGENDA (11:00 – 13:00) 

 • Introducere; 

• Scurtă prezentare; 

• Discuție cu privire la oportunitățile și avantajele colaborării teritoriale, la principalele 
concluzii referitoare la situația actuală și la indicatorii abordați în analiza legăturilor 
teritoriale pe domenii cheie, la propunerile strategice, respectiv la identificarea unor 
soluții/recomandări/direcții de dezvoltare/proiecte în ceea ce privește cooperarea 
teritorială; 

• Concluzii și pași următori. 

INTRODUCERE 

În introducere a fost prezentat contextul organizării întâlnirii de lucru și anume procesul de elaborare a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 

După o scurtă prezentare a demersului de elaborare a documentului strategic, a fost stabilit scopul întâlnirii, și 
anume de a prezenta procesul de elaborare a Strategiei și de a consulta actorii locali cu privire la problemele și 
nevoile care stau la baza priorităților din perspectiva dezvoltării și cooperării teritoriale pentru următorii ani. 

Temele de discuție care au fost abordate în cadrul grupului de lucru au fost: 

• Oportunități și avantaje ale colaborării teritoriale; 

• Prezentarea principalelor concluzii referitoare la situația actuală, a domeniilor cheie/indicatori abordați 
în analiza legăturilor teritoriale; 

• Propunerile strategice; 

• Identificarea unor soluții/recomandări/direcții de dezvoltare/proiecte în ceea ce privește cooperarea 
teritorială. 
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A fost prezentată abordarea procesului de elaborare a strategiei și pașii urmăriți în vederea realizării unui proces 
integrat de planificare strategică, urmată de o scurtă prezentare a viziunii de dezvoltare a Sibiului pentru anul 2030 
și setul de 6 obiective strategice care susțin viziunea de dezvoltare. 

PREZENTAREA PRINCIPALELOR CONCLUZII REFERITOARE LA SITUAȚIA ACTUALĂ 

Întâlnirea a continuat cu prezentarea principalelor concluzii și priorități de dezvoltare la nivelul întregii zone 
metropolitane. 

Principalele concluzii rezultate sunt:  

• Abordarea funcțională (metropolitană) reprezintă un instrument eficient pentru dezvoltarea teritorială 
sustenabilă; 

• Este recomandată încurajarea cooperării metropolitane/periurbane; 

• Este recomandată identificarea și implementarea proiectelor cu impact metropolitan/teritorial; 

• Valoarea adăugată a abordării funcționale (metropolitane) este cea mai semnificativă în domeniile 
planificării spațiale, dezvoltării economice și îmbunătățirii accesibilității/mobilitate; 

• Expansiunea urbană pune presiune pe legăturile/arterele cele mai solicitate; 

• Viziunea pentru orizontul de timp asociat anului 2030 vizează dezvoltarea Sibiului în jurul a 4 piloni 
principali: destinație turistică de excelență, oraș magnet, oraș inteligent, hub regional. 

Nevoi de dezvoltare: 

o Nevoia de definire a unor noi soluții de guvernare bazate pe cooperare (cu scopul de a permite 
cetățenilor și societății civile să își asume mai bine responsabilitatea pentru mediul de viață într-
un mod democratic); 

o Nevoia de dezvoltare de programe de finanțare care să poată susține o infrastructură oportună 
pentru mobilitatea persoanelor și informației; 

o Nevoia de colaborare pentru generarea competitivității la nivel regional, național, european sau 
global; 

o Nevoia de corelare a PUG-urilor UAT-urilor din zona periurbană în contextul unei bune cooperări 
teritoriale; 

o Nevoia de realizare a investițiilor în infrastructură și programele de creștere a calității sistemului 
de învățământ în zona periurbană a municipiului Sibiu; 

o Nevoia de dezvoltare a conexiunilor dintre Sibiu și centrele urbane majore ale României; 

o Nevoia de adresare a problemelor ce țin de legăturile congestionate dintre municipiul Sibiu și 
zona periurbană; 

o Nevoia de dezvoltare a mediului de afaceri (îndeosebi atragerea de companii mari – sporirea 
sustenabilității pe termen lung prin dezvoltarea serviciilor specializate pentru afaceri). 

 SUBIECTE DISCUTATE 

În cadrul acestui grup de lucru au fost discutate următoarele subiecte: 

• Sporirea nivelului de atractivitate pentru Sibiu va conduce la un moment dat la provocări ce vizează modul 
de acomodare la noua densitate – este importantă maniera în care se realizează expansiunea teritorială 
ca urmare a densificării, astfel încât caracterul liniștit și aerisit al zonei (inclusiv zona periurbană) să nu fie 
afectat; 
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• Detaliile prezentate cu referire la cultură sunt puternic orientate către subiectul ce vizează turismul 
cultural, ceea ce conduce la preocupări în zona exploatării potențialului cultural astfel încât aceasta să se 
realizeze și dincolo de faptul că turismul reprezintă un motor de a atrage turism – astfel, recomandarea 
abordării ar fi aceea ca sectorul cultural în sine să genereze o parte din dinamica economică; 

• Importanța abordării unei politici publice locale pentru locuire – utilizarea orașului ca ansamblu; 

• Demararea unui proiect pilot care să aibă ca scop urmărirea implementării proiectelor (organizarea, de 
exemplu, a unei agenții de urbanism/planificare urbană care chiar să se (auto)susțină economic prin 
serviciile pe care le-ar putea oferi) – Sibiul poate deveni un pionier prin dezvoltarea unei structuri care să 
coaguleze toate problemele care țin de dezvoltarea urbană/proiectarea urbană; 

• Importanța utilizării unor baze de date urbane existente, care sunt deseori nefolosite (de exemplu studii 
topografice etc) – integrarea datelor/informațiilor în cadrul agenției de urbanism/planificare urbană; 

• Importanța implicării tuturor factorilor implicați în vederea cooperării teritoriale – schimbări profunde în 
legislație, schimbarea unor cutume locale ce vizează spiritul accentuat de autonomie locală etc; 

• Densificarea zonei reprezintă un subiect sensibil, astfel că aceasta contribuie la nivelul de atractivitate a 
unei localități – prin PUG se urmărește identificare zonelor care pot suporta această densificare și se 
delimitează zonele care sunt optime pentru a își păstra caracterul de locuire individuală – se propun soluții 
viabile care să adreseze această problemă, respectiv o abordare care să vizeze o flexibilitate în procesul 
de implementare a soluțiilor; 

• Necesitatea corelării dotărilor de educație – studiile de fundamentare ale PUG au relevat o încărcare 
pronunțată a unităților de educație din cadrul Sibiului cu o populație care este localizată în zona 
periurbană (e necesară identificarea unor soluții comune de gestionare a nivelului de încărcare, care vor 
avea impact inclusiv asupra problemelor ce țin de mobilitate urbană etc); 

• În contextul mobilității urbane, este necesară realizarea unor conexiuni suplimentare de tip radial care să 
faciliteze deplasarea în interiorul municipiului și inclusiv între diversele zone mai apropiate sau mai 
îndepărtate de centru (acestea sunt avute în vedere în cadrul PUG); 

• Deși cadrul legal nu este foarte sprijinitor în demersul realizării unei structuri comune care să sprijine 
dezvoltarea teritorială din zona periurbană, se pot realiza pași importanți dacă actorii implicați în proces 
înțeleg avantajele acestei cooperări; o altă mare provocare este referitoare la identificarea competențelor 
efective – ocuparea pozițiilor cheie – care să conducă această structură către a deveni un instrument care 
să contribuie la bunăstarea regiunii și la sporirea calității vieții populației – importanța resurselor umane 
și de finanțare; 

• Dezvoltarea în cadrul UAT Șelimbăr a unităților de învățământ – 60 ha de teren prevăzut pentru 
dezvoltarea unor astfel de dotări (centre educaționale); 

• Importanța accesării liniilor de finanțare deschise în prezent (fonduri considerabile) – investițiile este 
important să se realizeze într-o manieră sustenabilă și la o calitate corectă (tehnică și referitoare la 
aspectele ce țin de localizare etc) – astfel, este accentuată ideea cooperării la nivel periurban cu scopul 
de a orienta eforturile la o rezolvare sănătoasă a provocărilor; 

• O altă problemă menționată este referitoare la calitatea slabă a proiectelor, la proiectanții care sunt slab 
pregătiți, la absorbția fondurilor care se tinde să se realizeze într-un ritm foarte rapid și superficial etc – 
toate acestea conduc la o conjunctură nefavorabilă care contribuie negativ la implementarea proiectelor. 

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI 

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030  și a modului de colaborare dintre actorii locali 
și administrația publică. 



 

 

 
www.poca.ro 

766 
 

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de lucru, 
aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor ce se vor realiza în acest proces, precum și orice alte 
date și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic. 
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20.4.4. GRUP DE LUCRU DEDICAT DEZVOLTĂRII SOCIALE, 
SĂNĂTĂȚII, SPORTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR DE AGREMENT 

PARTICIPANȚI 

Participanți • Ioana Ivanov – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Orlando Neagoe – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Ana-Maria Dragomir – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Daiana Ghintuială  – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Bianca Horjan  – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Ana Petrescu – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Lazăr Emanuel – Primăria Municipiului Sibiu  

• Alexandru Dumbravă  

• Ana-Maria Popa 

• CEIR Sibiu 

• Celestin  

• Claudiu Niculciuc 

• Cristina Andreea 

• Dana Crăciun  

• Dani Troanca – CSM Comunitar Sibiu 

• Delia Lișan 

• Delia Slabu – SGASPC Sibiu 

• Dorian Dancanet 

• DSP Sibiu 

• Elena Miruna Tudorache 

• Gabriel Dumbravă 

• Ioan Duma 

• Turcu Alexandru  

AGENDA (11:00 – 13:00) 

 • Introducere 

• Scurtă prezentare 

• Discuție cu privire la problemele și nevoile care trebuie să stea la baza priorităților 
în dezvoltarea socială, a serviciilor și infrastructurii de sănătate, respectiv a celor 
sportive și de agrement pentru următorii ani 

• Concluzii și pași următori 

INTRODUCERE 

În introducere a fost prezentat contextul organizării întâlnirii de lucru și anume procesul de elaborare a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 

După o scurtă prezentare a demersului de elaborare a documentului strategic, a fost stabilit scopul întâlnirii, și 
anume de a prezenta procesul de elaborare a Strategiei și de a consulta actorii locali cu privire la problemele și 
nevoile care trebuie să stea la baza priorităților în socială, a serviciilor și infrastructurii de sănătate, respectiv a 
celor sportive și de agrement pentru următorii ani pentru următorii ani. 

Temele de discuție care au fost abordate în cadrul grupului de lucru au fost: 

• Provocări, nevoi și elemente de potențial privind infrastructura și serviciile sociale, serviciile de sănătate, 
respectiv sportul și agrementul; 
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• Viziunea de dezvoltare privind infrastructura și serviciile sociale, serviciile de sănătate, cele sportive și de 
agrement; 

• Identificarea unor soluții și direcții de dezvoltare / proiecte pentru domeniul social, al sănătății, respectiv 
al sportului și agrementului la nivelul municipiului Sibiu. 

A fost prezentată abordarea procesului de elaborare a strategiei și pașii urmăriți în vederea realizării unui proces 
integrat de planificare strategică, urmată de o scurtă prezentare a viziunii de dezvoltare a Sibiului pentru anul 2030 
și setul de 6 obiective strategice care susțin viziunea de dezvoltare a municipiului. 

PREZENTAREA ANALIZEI SITUAȚIEI EXISTENTE – PRINCIPALELE CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE 

Întâlnirea a continuat cu prezentarea din partea d-lui. Orlando Neagoe a principalelor concluzii și priorități de 
dezvoltare asupra municipiului Sibiu din perspectiva domeniului social, sănătate, sport și agrement. 

Principalele concluzii rezultate sunt:  

• Oferta medicală din sectorul public este completată de o serie de dotări din sistemul privat (cabinete 
stomatologice, cabinete medicale de familie, laboratoare de analiză, clinici private); 

• Existența unei piețe a serviciilor medicale private bine dezvoltată este corelată cu creșterea nivelului de 
trai al populației și are capacitatea de a atrage resurse umane valoroase; 

• Oportunitatea de colaborare existentă la nivelul municipiului între mediul universitar și mediul 
profesional în ceea ce privește cercetarea în domeniul medical; 

• Diversitatea serviciilor sociale oferite. Infrastructura existentă în domeniul serviciilor sociale: centre de zi, 
centre de îngrijire, Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu, Clubul de zi; 

• Existența serviciilor de integrare pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități; 

• Oportunitatea încheierii de parteneriate cu furnizorii privați de servicii sociale care completează oferta 
publică de servicii; 

• Posibilitățile existente variate de petrecere a timpului liber atât în municipiu, cât și în împrejurimi (chiar 
la nivelul întregului județ), precum și diversitatea actorilor implicați în dezvoltarea ofertei de activități de 
loisir din municipiu. 

Nevoi de dezvoltare: 

o Cu coeficienți de dependență a persoanelor tinere/vârstnice în creștere si cu o rată de 
îmbătrânire demografică în creștere, este de așteptat ca necesarul de servicii medicale și sociale 
să crească în viitor; 

o Modernizarea și întreținerea infrastructurii de sănătate și a celei de servicii sociale prin 
asigurarea dotării corespunzătoare a instituțiilor cu mobilier, aparatură, medicamente etc., și 
construirea de dotări noi; 

o Creșterea gradului de accesibilitate la servicii sociale și la infrastructura sanitară de proximitate 
(in special pentru categoriile vulnerabile); 

o Consolidarea și diversificarea serviciilor sociale și medicale dedicate copiilor și copiilor cu 
dizabilități, pe fondul creșterii numărului de copii cu dizabilități; 

o Dezvoltarea unui sistem medical digital integrat pentru creșterea accesibilității pacienților la 
informații, programări și centralizare a istoricului medical; 
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o Dezvoltarea serviciilor medicale publice trebuie să țină pasul cu dezvoltarea serviciilor private, 
pentru a asigura un acces echitabil, al tuturor categoriilor de persoane, indiferent de statutul 
economic; 

o Extinderea oportunităților de agrement și de petrecere a timpului liber în contextul promovării 
unui mod de viață cât mai sănătos, mai ales în cartierele periferice sau în zona periurbană. 

 SUBIECTE DISCUTATE 

În cadrul acestui grup de lucru au fost discutate următoarele subiecte: 

• Unul dintre principalele elemente clarificate la începutul discuțiilor a fost faptul că această strategie nu 
se referă strict la proiectele care sunt în derulare la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu, ci preia toate 
proiectele care vin din toate domeniile, fiind astfel încurajate ideile de proiecte din partea tuturor 
actorilor prezenți. De asemenea, se punctează faptul că pentru proiecte de amploare, care doresc 
finanțări mari, este necesar și important ca aceste proiecte să se regăsească într-un document strategic 
cum este Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 

• În ceea ce privește dezvoltarea de noi proiecte, CEIR Sibiu menționează faptul că în această perioadă au 
propuneri de 3 proiecte mari axate pe energie verde și se dorește ca acestea să contribuie la dezvoltarea 
municipiului Sibiu. 

• În ceea ce privește domeniul sportului și al activităților de agrement, se aduce în discuție faptul că există 
un potențial foarte mare de realizare a multor lucruri frumoase în Sibiu, însă este nevoie de a pune în 
practică toate aceste idei de proiecte și intervenții care se doresc la nivelul orașului. Unele dintre cele mai 
frumoase proiecte aduse în discuție sunt: 

o Baza de la Lacul Binder – un proiect foarte frumos care pune sportul pe același picior de egalitate 
cu sănătatea, fiind un prilej minunat de a îndemna comunitatea locală să iasă în natură. Cu toate 
acestea, ar trebui o atenție mai sporită din partea administrației publice asupra bazelor 
sportive mici de cartier (ex. Baza Ștrand – model de replicat în fiecare cartier din Sibiu). 

o Agenda sportivă favorizează foarte mult bazele sportive și cluburile sportive mari, cluburile de 
juniori fiind foarte puțin incluse. 

o Este astfel nevoie de o Agendă sportivă mai integrată care să deservească în mod egal toate 
ramurile sportive din municipiu și toate cluburile sportive de mici și mari dimensiuni. De 
asemenea, ar trebui pus un accent mai mare pe educarea copiilor prin sport și natură, și 
realizarea mai multor campanii de susținerea unui mod de viață sănătos prin activități sportive 
regulate. 

• Un alt subiect discutat în cadrul întâlnirii a fost și acela al domeniului social și al faptului că în acest 
moment depistarea precoce a autismului la copii este o mare problemă. 

• Pe lângă cele menționate anterior, se dorește pentru viitoarea dezvoltare a municipiului Sibiu o 
abordare integrată care să pună accent pe: Reziliență, Smart-City, HUB-uri și Inteligență artificială. Este 
astfel necesară includerea unor astfel de proiecte ce țin de aceste teme pentru a putea permite tuturor 
instituțiilor o șansă de finanțare către aceste subiecte. 

• În încheierea discuțiilor se punctează stadiile unor proiecte foarte importante pentru municipiul Sibiu 
precum centrul multifuncțional din cartierul Gușterița care este finalizat în proporție de 40% și cel de pe 
Oțelarilor care este finalizat în proporție de 50-60%. Ambele proiecte sunt în grafic, finalizarea acestora 
aducând municipiului și comunității sibiene noi locuri de petrecere a timpului liber și nu numai.  

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI 
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În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030  și a modului de colaborare dintre actorii locali 
și administrația publică. 

Printre cele mai importante idei care au fost menționate în cadrul grupului de lucru și care au reprezentat 
concluziile întâlnirii se numără și următoarele: 

• Necesitatea unui portofoliu de proiecte cât mai integrat, cu proiecte diverse și axate pe teme 
punctuale și nu numai. 

• Dezvoltarea Sibiului spre energii verzi și sustenabilitate.  

• Susținerea cluburilor sportive de mici dimensiuni și realizarea unor baze sportive de cartier în 
toate cartierele municipiului Sibiu.  

• Realizarea unei Agende sportive integrate. 

• Importanța realizării pistelor de biciclete și contribuția acestora la bună starea comunității. 

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de lucru, 
aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor ce se vor realiza în acest proces, precum și orice alte 
date și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic. 
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20.4.5. GRUP DE LUCRU – CULTURĂ, TURISM, TIMP LIBER ȘI 
PATRIMONIU 

PARTICIPANȚI 

Participanți • Ioana Ivanov – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Daiana Ghintuială  – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Bianca Horjan  – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Ana Petrescu – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Ana-Maria Dragomir – SC Civitta Strategy & Consulting SA Diana Roman 

• Lazăr Emanuel – Primăria Municipiului Sibiu  

• Ioana Leca – Primăria Municipiului Sibiu  

• Alexandra Dincă 

• Alexandru Dumbravă  

• Alexandru Găvozdea 

• Alin Chipăilă 

• Ana Bugneriu 

• Andreea Tănase 

• Carmen Chiș  

• Ciprian Ciocan 

• Codruța Vulcu – ARTmania  

• Cristian Lupeș 

• Denisa Ciocoiu 

• Diana Roman 

• Dorian Dancanet 

• Florin Ticu 

• Gabriel Dumbravă 

• Ioan Veliciu  

• Ioana Preda 

• Ionuț Martin 

• Levente Serfozo – Asociația HID  

• Lucian Vizanție  

• Maria Barna – CJCPCT Cindrelul  

• Marius Girdea 

• Ovidiu Baron 

• Raluca Davidel – BUUR  

• Popescu – SALVAMONT  

• Silviu Scrob 

• Stoica Anca  

• Tudor St. Popa  

• Vicențiu Rahău – TNRS & FITS 

AGENDA (14:00 – 16:00) 

 • Introducere 

• Scurtă prezentare 

• Discuție cu privire la problemele și nevoile care trebuie să stea la baza priorităților 
în dezvoltarea culturii, turismului și petrecerii timpului liber, precum și protejării și 
valorificării patrimoniului cultural al municipiului Sibiu pentru următorii ani  
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• Concluzii și pași următori 

INTRODUCERE 

În introducere a fost prezentat contextul organizării întâlnirii de lucru și anume procesul de elaborare a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 

După o scurtă prezentare a demersului de elaborare a documentului strategic, a fost stabilit scopul întâlnirii, și 
anume de a prezenta procesul de elaborare a Strategiei și de a consulta actorii locali cu privire la problemele și 
nevoile care trebuie să stea la baza priorităților în dezvoltarea culturii, turismului și petrecerii timpului liber, 
precum și protejării și valorificării patrimoniului cultural al municipiului Sibiu pentru următorii ani. 

Temele de discuție care au fost abordate în cadrul grupului de lucru au fost: 

• Provocări, nevoi și elemente de potențial privind infrastructura culturală, turistică și de petrecere a 
timpului liber la nivelul municipiului Sibiu; 

• Viziunea de dezvoltare pentru domeniul cultural și turistic la nivelul municipiului Sibiu; 

• Identificarea unor soluții și direcții de dezvoltare / proiecte pentru domeniul cultural, turistic și de 
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural la nivelul municipiului Sibiu. 

A fost prezentată abordarea procesului de elaborare a strategiei și pașii urmăriți în vederea realizării unui proces 
integrat de planificare strategică, urmată de o scurtă prezentare a viziunii de dezvoltare a Sibiului pentru anul 2030 
și setul de 6 obiective strategice care susțin viziunea de dezvoltare a municipiului. 

PREZENTAREA ANALIZEI SITUAȚIEI EXISTENTE – PRINCIPALELE CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE 

Întâlnirea a continuat cu prezentarea din partea dnei. Daiana Ghintuială și dnei. Ana Petrescu a principalelor 
concluzii și priorități de dezvoltare asupra municipiului Sibiu din perspectiva culturii, turismului și petrecerii 
timpului liber, precum și protejării și valorificării patrimoniului cultural. 

Principalele concluzii rezultate sunt:  

Cultură, turism, timp liber: 

• Sibiul este unul dintre principalele branduri ale Transilvaniei, un spațiu care se bucură de o notorietate 
semnificativă la nivel național și internațional; 

• Sibiu oferă turiștilor și locuitorilor diverse posibilități de petrecere a timpului liber, atât în municipiu cât 
și în zona periurbană și județ; 

• Municipiul Sibiu a fost votat în topul European Best Destinations (TOP 5 în 2021); 

• Tendințele arată faptul că un număr din ce în ce mai mare de oameni doresc să îmbine călătoriile de 
afaceri cu activitățile turistice + să descopere turismul experiențial. 

Nevoi de dezvoltare: 

o Descentralizarea ofertei culturale; 

o Menținerea unui nivel calitativ ridicat al serviciilor culturale și turistice care se desfășoară în oraș 
și promovarea unui spirit inovator în dezvoltarea ofertei actuale; 

o Încurajarea dezvoltării / reînvierii unor tradiții și activități tradiționale – ia tradițională sibiană, 
olăritul, picturile pe sticlă etc; 
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o Diversificarea ofertei de activități de petrecere a timpului liber, facilitând legătura și către alte 
atracții inedite din zona periurbană și chiar din județ, pentru a putea reține vizitatorii o perioadă 
mai îndelungată de timp pe teritoriul său; 

o Necesitatea dezvoltării infrastructurii și serviciilor turistice din municipiu, în vederea asigurării 
cadrului necesar pentru practicarea tuturor tipurilor de turism pe toată perioada anului; 

o Realizarea unor dotări majore care să asigure spațiile necesare organizării de evenimente de 
interes național și internațional; 

o Dezvoltarea unui turism de business de înaltă calitate. 

 

Patrimoniu construit: 

• Patrimoniul construit de importanță națională, este reflexie a unei evoluții multiculturale a orașului, care 
îi conferă un statut aparte la nivel național și internațional; 

• Posibilitatea recunoașterii la nivel internațional a valorii patrimoniului construit a orașului (centrul istoric 
și sistemul celor 3 piețe urbane medievale); 

• Patrimoniul construit din centrul istoric reprezintă un bun suport pentru dezvoltarea de activități 
educaționale, culturale și turistice care să contribuie la creșterea prestigiului municipiului Sibiu și la 
creșterea calității locuirii pentru comunitățile locale; 

• Municipiul Sibiu a beneficiat în ultimii 17 ani de investiții constante în reabilitarea zonei istorice centrale, 
existând o administrație publică cu o vastă experiență în implementarea unor proiecte complexe în acest 
domeniu; 

• Municipiul Sibiu este amplasat într-o regiune cu un bogat patrimoniu cultural, ceea ce face oportună 
realizarea de parteneriate cu alte administrații/instituții în vederea promovării culturii locale. 

Nevoi de dezvoltare: 

o Realizarea de operațiuni de restaurare/reabilitare urbană în cartierele istorice în vederea 
creșterii calității locuirii și sprijinirii vieții urbane;  

o Valorificarea durabilă a patrimoniului construit reprezentativ din zona centrală ca suport pentru 
activități culturale și turistice; 

o Dezvoltarea unor baze de date informatice privind starea de conservare și regimul juridic al 
monumentelor istorice/imobilelor din centrul istoric; 

o Asigurarea unor mecanisme de sprijin pentru proprietarii imobilelor monumente istorice; 

o Dezvoltarea unui cadru operațional pentru reabilitarea patrimoniului construit și pentru 
reglementarea intervențiilor în zonele istorice; 

o Dezvoltarea infrastructurii de specialiști în domeniul protecției patrimoniului cultural (baze de 
date, programe de formare, de schimb de experiență); 

o Educarea tinerilor cu privire la valorile de patrimoniu din municipiu; 

o Implicarea cetățenilor în procesul de reabilitare a patrimoniului și organizarea de dezbateri 
publice. 

 SUBIECTE DISCUTATE 

În cadrul acestui grup de lucru au fost discutate următoarele subiecte: 
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• În sensul prevederilor actuale din Codul fiscal, impozitul pe spectacole se plătește lunar, la bugetele locale 
ale comunelor, ale orașelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de competență se desfășoară. 
Astfel, se aduce în discuție tăierea impozitului pe spectacol, lucru pe care o serie de primării din România 
au început deja să îl implementeze (ex. Timișoara, Brașov și o parte din sectoarele municipiului București).  

• Astfel, se dorește creșterea competitivității în raport cu alte spații de evenimente, lucru care ar aduce o 
atractivitate mai mare pentru operatorii din sectorul privat de a accesa agenda culturală și de a încuraja 
realizarea evenimentelor cu bilet. În acest sens, se punctează faptul că atât municipalitatea cât și 
administrația locală va putea beneficia de pe urma acestei măsuri – turiștii veniți pentru astfel evenimente 
contribuind direct la economia municipiului prin accesarea evenimentelor, a locurilor de cazare, a 
restaurantelor și a obiectivelor vizitate. 

• Un alt subiect important adus în discuție este cel al comunității. S-a punctat astfel faptul că în cele mai 
multe cazuri comunitatea nu este privită dintr-un prim plan, acest lucru putând accentua gentrificarea 
locuitorilor și sentimentul de neapartenență al locului – dat de valul mare de turiști în timpul sezonului 
estival:  

o Se pune în discuție ideea că ar trebui luat în calcul faptul că viața comunității ar trebui protejată 
din anumite puncte de vedere și propunerea unor modalități prin care să nu se crească 
diferențele dintre categoriile sociale existente pe teritoriul municipiului Sibiu – diversitatea 
socială fiind reprezentată în acest sens inclusiv prin background-ul socio-economic al oamenilor 
din Sibiu.  

o Se dorește astfel adresarea către comunitatea sibiană într-un sens mai larg, astfel încât aceștia 
să nu se simtă dați afară din oraș – există în prezent o tendință din ce în ce mai crescută a 
locuitorilor de a migra din centrul orașului spre cartiere periferice (ex. cartierul 9 Mai).  

o Se punctează faptul că este foarte important ca oamenii / locuitorii municipiului Sibiu să fie luați 
în calcul și să existe un echilibru între nevoia orașului de a avea acces la dotări socio-culturale 
și turistice și nevoia locuitorilor de a avea acces la acestea pentru dezvoltarea armonioasă a 
orașului. 

• S-a adus în discuție de asemenea faptul că municipiul Sibiu face eforturi considerabile de a fi o destinație 
de excelență în turism, însă este foarte important ca pe viitor să se pună accent inclusiv pe sustenabilitate 
și pe faptul că în 2030, Sibiul ar trebui să fie de asemenea o destinație de excelență verde și sustenabilă. 

• Este foarte important de asemenea ca în contextul actual, atât cel geopolitic, cât și cel al pandemiei de 
COVID-19, să fie identificate elemente de energie verde care pot posta orașul într-un top al atractivității 
din punct de vedere sustenabil. 

• În ceea ce privește durata medie de ședere relativ scăzută a turiștilor în municipiul Sibiu, se propune o 
mai bună conexiune cu teritoriul, astfel încât turiștii care vin în municipiu să aibă posibilitatea de a 
petrece mai mult timp prin participarea la alte evenimente care se petrec în mai multe zone ale județului. 
Totodată aici se punctează necesitatea de coordonare și conexiune cu un transport interjudețean care 
să poată să susțină o accesibilitate crescută a acestor locuri cu ajutorul transportului în comun.  

• De asemenea, se dorește ca în viitor să existe un proces amplu de digitalizare și continuarea bunei 
cooperări dintre CJ și Primăria Municipiului Sibiu cu ajutorul AJTS și al altor parteneri, cu scopul de a se 
adapta noilor tendințe și așteptări ale turiștilor date de contextul post pandemie. Totodată, s-a constatat 
necesitatea unei baze de date calitative și cantitative la nivel local pentru a putea realiza profilul 
turistului care îi vizitează și pentru a putea adapta cât mai bine infrastructura culturală și turistică la noile 
necesități ale turiștilor. 

• Un alt subiect foarte important discutat în cadrul acestui grup de lucru este și cel al lipsei unei Strategii 
Culturale la nivel local sau județean, fiind astfel necesară realizarea unei astfel de strategii care să lucreze 
la nivel transversal cu celelalte strategii realizate la nivel local și județean.  
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o Pornind de la această idee, o Strategie Culturală ar ajuta atât sectorul cultural și artistic, cât și 
dezvoltarea viitoare a municipiului, fiind astfel posibilă o conversie turistică și realizarea unui 
turism de excelență de calitate și nu de cantitate. Se propune astfel o conversie a conținutului 
cultural astfel încât să poată fi atras în viitorul apropiat și alte tipuri de public, axate în principal 
pe calitate și nu pe cantitate. 

o De asemenea, se propune încurajarea unui conținut cultural axat pe excelență artistică și 
internațională, fiind promovate produse culturale adresate unui public de calitate. 

• Pe lângă cele menționate anterior, s-a adus în discuție faptul că întreaga scenă de deservire a acțiunilor 
cultural-artistice are nevoie de forță de muncă specializată și de lucrători în domeniul evenimentelor, 
fiind astfel nevoie de implementarea unor programe periodice de formare profesională care să 
promoveze astfel de meserii: 

o Se propune realizarea unor întâlniri între operatorii culturali – directorii de instituții culturale 
și persoane din sistemul de învățământ universitar și liceal, cu scopul de a identifica nevoile 
pieței și modul în care se pot adresa aceștia (actorii) la nevoile acestea. 

o Se propun astfel: programe de încurajare profesională, workshop-uri și training-uri prin Agenda 
Culturală și Agenda Comunitară. 

• Se punctează faptul că este într-adevăr nevoie de o descentralizare a evenimentelor culturale și a 
activităților culturale, din cauza faptului că orice eveniment cultural se petrece în centrul orașului. Se 
punctează aici faptul că multe spații industriale de care orașul dispune ar putea fi reactualizate și 
convertite ca spații pentru comunitate. Aceste spații ar putea reprezenta mici hub-uri de cartier (așa cum 
este și Fabrica de cultură), în care pot avea loc evenimente culturale pentru comunitatea din cartierul 
respectiv.  

• Tot în cadrul acestui subiect se aduce în discuție și faptul că artiștii vizuali nu au spații de expunere în 
oraș. Există de asemenea foarte puține galerii de artă și spații expoziționale pentru artiștii sibieni. 

• Pe lângă cele discutate anterior se aduce în discuție și faptul că în prima perioadă a anului, din punct de 
vedere al evenimentelor culturale și artistice, nu există niciun astfel de eveniment care să se desfășoare, 
marea majoritate a acestora fiind realizate în perioadele estivale sau cu ocazia Crăciunului. 

• S-a discutate de asemenea, o serie de proiecte pe care Muzeul ASTRA le are în vedere pentru dezvoltarea 
viitoare: 

o Se intenționează realizarea unui traseu integrat de activități culturale și educaționale care să le 
propună sibienilor și turiștilor posibilitatea de a petrece mai mult timp în zona centrală. Acesta 
ar urma să lege 3 repere importante: Casa Artelor (fiind un Centru pentru resurse regionale de 
formare de meșteri), Casa Hermes (actual ASTRA Film: zone de cinema și ateliere axate pe artele 
vizuale) și Clădirea de pe Str. Bastionului 6 (unde se propune realizarea unei zone de activități în 
aer liber care să pună în valoare activități de patrimoniu imaterial). 

o Pentru Bastionul Soldisch se propune realizarea unui mic traseu de exploatare a catacombelor, 
realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu. 

o Pentru zona Dumbrava se propune amenajarea unei clădiri și a unui teren care se află în 
proprietatea Muzeului Astra. 

• Un alt subiect important adus în discuție în cadrul grupului de lucru a fost și cel al sprijinului acordat 
proprietarilor privați pentru conservarea clădirilor aflate în patrimoniu și necesitatea de a exista un 
demers legal și un sprijin din partea Primăriei Municipiului Sibiu privind reabilitarea fațadelor și 
învelitorilor acestora.  

• De asemenea, s-a punctat faptul că orice fel de intervenții aduse pe clădirile de patrimoniu aflate în zona 
de protecție este una dificilă, indiferent dacă aceste clădiri se află în proprietatea privată sau a 
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administrației. În acest context se aduce în discuție necesitatea realizării unu PUZ Zonă construită 
protejată (CP) care ar putea avea efecte destul de ample în limitarea intervențiilor pe clădiri istorice 
neregulamentare și ar ajuta la creionarea unei abordări asupra centrului istoric.  

• Tot aici se discută și faptul că multe din spațiile industriale perimetrale ale zonei centrale se află în 
reconversie funcțională prin PUZ-urile de la nivelul orașului care sunt în desfășurare, însă nu există în 
prezent o abordare integrată asupra acestora.  

• Spre finalul discuțiilor, se mai punctează și faptul că ar trebui realizat un echilibru între exploatarea 
culturii ca motor economic și utilizarea culturii ca suport în dezvoltarea comunității și societății sibiene. 
Se atrage atenția asupra faptului că ponderea este puțin defavorizată în acest sens iar scopul principal în 
acest moment este de a folosi cultural și turismul ca motor de dezvoltare economic, iar aceasta ar trebui 
să fie inclusiv p funcție suport a calității vieții și a societății și un element care nu aduce imediat profitul 
cantitativ: 

o Este nevoie de susținerea unei calități a profilului de cetățean sibian. 

o Trebuie întărit modul de culturalizare a propriei populații.  

o Locuitorii municipiului Sibiu trebuie să consume act cultural și în aceiași măsură să contribuie la 
realizarea acestuia.  

o Dimensiunea educativă este foarte importantă în acest demers.  

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI 

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030  și a modului de colaborare dintre actorii locali 
și administrația publică. 

Printre cele mai importante idei care au fost menționate în cadrul grupului de lucru și care au reprezentat 
concluziile întâlnirii se numără și următoarele: 

• Comunitatea sibiană este foarte importantă. 

• Se lucrează la înființarea unui masterat în ceea ce privește formarea profesională la nivel de regie 
tehnică. 

• Descentralizarea ofertei culturale și turistice și axarea pe realizarea unor trasee integrate la nivel 
județean care să favorizeze o tendință de creștere a sejurului turiștilor veniți în Sibiu. 

• Necesitatea realizării unu PUZ Zonă construită protejată (CP). 

• Utilizarea culturii ca suport în dezvoltarea comunității și societății sibiene. 

• Nevoia de implementarea unor programe periodice de formare profesională. 

• Necesitatea de realizare a unei Strategii Culturale locale sau județene care să fie abordată 
integral împreună cu celelalte strategii realizate până în prezent. 

• Sunt necesare programe de încurajare profesională, workshop-uri și training-uri prin Agenda 
Culturală și Agenda Comunitară și pus accent pe valoarea educațională. 

• Încurajarea unui conținut cultural axat pe excelență artistică și internațională, fiind promovate 
produse culturale adresate unui public de calitate. 

• Sibiul – o destinație de excelență verde și sustenabilă cu accent pe dezvoltarea armonioasă a 
comunității și a unui turism responsabil. 
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În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii participanți la grupul de lucru, 
aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor ce se vor realiza în acest proces, precum și orice alte 
date și informații pe care le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic. 
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20.4.6. GRUP DE LUCRU – CONSULTAREA MEMBRILOR 
CONSILULUI LOCAL SIBIU 

PARTICIPANȚI 

Participanți • Ioana Ivanov – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Reinhold Stadler – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Ana Petrescu – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Daiana Ghintuiala– SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Șerban-Andrei Gorghiu – SC Civitta Strategy & Consulting SA 

• Astrid Fodor 

• Lazăr Emanuel 

• Ioana Leca 

• Corina Bokor 

• Bianke Grecu 

• Tiberiu Drăgan 

• Raul Apostoiu 

• Ionuț Ghișe 

• Plesciuc Ioan 

• Alex D. 

• Alexandra Dincă 

• Alexander Guib 

• Diana Mureșan 

• Sara Konnerth 

• Corina Simona Dancila 

• Helmut L. 

• Stanciu Cătălin 

AGENDA (14:30 – 16:30) 

 • Introducere 

• Scurtă prezentare 

• Discuție cu privire la problemele și nevoile care se regăsesc la baza priorităților în 
dezvoltarea economică și a serviciilor de educație pentru următorii ani 

• Concluzii și pași următori 

INTRODUCERE 

În introducere a fost prezentat contextul organizării întâlnirii de lucru și anume procesul de elaborare a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 

După o scurtă prezentare a demersului de elaborare a documentului strategic, a fost stabilit scopul întâlnirii, și 
anume de a prezenta procesul de elaborare a Strategiei și de a consulta actorii locali cu privire la problemele și 
nevoile identificate. 

Temele de discuție care au fost abordate în cadrul grupului de lucru au fost: 

• Provocări, nevoi și elemente de potențial ale municipiului Sibiu; 

• Viziunea de dezvoltare a municipiului Sibiu; 

• Identificarea unor soluții și direcții de dezvoltare / proiecte la nivel municipal. 
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A fost prezentată abordarea procesului de elaborare a strategiei și pașii urmăriți în vederea realizării unui proces 
integrat de planificare strategică, urmată de o scurtă prezentare a viziunii de dezvoltare a Sibiului pentru anul 2030 
și setul de 6 obiective strategice care susțin viziunea de dezvoltare a municipiului. 

PREZENTAREA ANALIZEI SITUAȚIEI EXISTENTE – PRINCIPALELE CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE 

Întâlnirea a continuat cu prezentarea din partea doamnei Ioana Ivanov a concluziilor și priorităților de dezvoltare 
asupra municipiului Sibiu. Principalele oportunități și nevoi de dezvoltare pentru Sibiu au vizat următoarele 
domenii:  

• Dezvoltare economică 

• Serviciile de educație  

• Oportunitățile de petrecere a timpului liber 

• Serviciile de sănătate  

• Serviciile sociale 

• Domeniile culturii și turismului 

• Valorificarea patrimoniului 

• Mobilitate 

• Mediu și utilități publice 

• Capacitate administrativă 

• Sibiu – oraș inteligent – abordare transversală 

 SUBIECTE DISCUTATE 

În cadrul acestui grup de lucru au fost discutate următoarele subiecte: 

• În contextul actual  al conflictului militar din proximitatea României ar trebui considerat aspectul 
securității municipiului Sibiu, atât fizic, cât și digital – includerea în strategie a unei direcții de acțiune 
”Sibiul Sigur”. În același timp, ar trebui urmărită și atingerea independentei energetice prin identificarea 
unor surse alternative de energie sau surse de back-up. Ca surse de energie alternativă a fost propusă 
implementarea unei stații de biogaz, subiect ce ar putea fi detaliat la nivelul direcției tehnice. În ce 
privește componenta digitală, ar trebui dezvoltat sistemul de securitate a datelor (infrastructura 
necesară).  

• De asemenea, includerea în prezenta Strategie a propunerilor din cadrul Comisiei de Digitalizare este un 
element apreciat având în vedere specificul actual al dezvoltării orașului. În plus, a fost realizată invitația 
de participare a Consultantului în cadrul Comisei care se ocupă de propunerea proiectelor smart city. 

• S-a punctat faptul că anul 2030 ca termen pentru viziunea de dezvoltare ar fi unul prea scurt, mai ales 
considerând că aceasta nu se va schimba de la an la an. A fost susținut faptul că o strategie de dezvoltare 
precum cea de față ar putea fi realizată pentru o perioadă mai lungă, 2040 sau 2050. 

• De asemenea, este important ca următoarele componente să fie clar identificate în strategie și viziune 

o Educația – aspect important deoarece se pune problema în prezent ca Sibiu să fie o destinație 
atractivă pentru tineri – un hub regional. 

o Servicii sociale – Sibiu să reprezinte un centru urban unde nimeni nu rămâne în urmă. 
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o Sănătate – să fie urmărită extinderea capacității de spitalizare, astfel încât să poată fi combătută 
pandemia actuală, dar să se realizeze și o pregătire mai bună pentru alte eventuale situații 
sanitare de urgență. 

• La nivelul analizei municipiului ar fi necesară expunerea unui model/analiză demografică amplă, cu date 
referitoare la piramida vârstelor și eventual la nivel de cartier. În acest sens a fost clarificat faptul că în 
versiunea draft există o astfel de analiză, însă nu există în prezent date la nivel de cartiere.  

• S-a punctat importanța integrării propunerilor din cadrul Strategiei prezente cu dezvoltarea teritorială și 
urbanistică. Echipa de elaborare a PUG-ului ar trebui să integreze ideile și propunerile din cadrul SIDU și 
PMUD. A fost clarificat faptul că analiza realizată în SIDU și PMUD a luat în calcul deja elementele prezente 
în PUG, însă corelarea tuturor elementelor din cele 3 documente va fi îngreunată deoarece în cazul PUG-
ului procesul de elaborare și avizare durează mai mult (se vor realiza corelări ale acestor documente în 
funcție de progresul elaborării și finalizării fiecăruia). 

• Pentru obiectivul strategic 1 a fost propusă dezvoltarea ideii de reducere a dependenței Sibiului de 
industria auto. Lista de proiecte pentru SIDU este amplă, însă capitolul de dezvoltare economică ar mai 
putea fi extinsă cu alte idei de creștere a atractivității Sibiului pentru investitori (comunitatea din Sibiu să 
fie proactivă în promovarea Sibiului ca destinație de investiții). O propunere în acest sens a fost realizarea 
unei platforme online de promovare a Sibiului, unde să fie prezentate informații centralizat din partea 
mai multor agenți economici și actori locali (cooperare între autorități, universități și companii). 

• În perioada următoare va fi important ca la nivel municipal să fie dezvoltat un incubator de afaceri și/sau 
hub de inovare în vederea creșterii nivelului de inovare din mediul economic local. A mai existat o 
propunere în trecut de amenajare de hub-uri și spații pentru antreprenori și companii însă se observă în 
prezent o mai mare nevoie pentru astfel de investiții. 

• Unul dintre principalele elemente clarificate a fost faptul că această strategie nu se referă strict la 
proiectele care vor fi derulate la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu, ci preia proiecte care vin din toate 
domeniile, fiind astfel încurajate ideile de proiecte din partea tuturor actorilor locali. 

• În plus, în ce privește lista finală de proiecte, dezideratul este ca propunerile din această listă să cuprindă 
termene limită clare.   

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI 

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2030 și a modului de colaborare dintre actorii locali 
și administrația publică.  

În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea legăturii cu participanții la grupul de lucru, aceștia fiind 
invitați să trimită propuneri de proiecte în urma primirii materialelor prezentate în cadrul grupului de lucru.  
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20.1. ANEXA 5 – MATRICEA PENTRU PRIORITIZAREA LISTEI SCURTE DE PROIECTE 
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