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1. INTRODUCERE  

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
1.1.1. Denumirea lucrării 

Plan Urbanistic Zonal Strada Octavian Goga, Municipiul Sighișoara, județul Mureș 

1.1.2. Beneficiar 
Municipiul Sighișoara 

1.1.3. Proiectant 
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L. 

 Șef de proiect: arh. Andrei JELESCU 

1.1.4. Data elaborării 
 Mai 2019 
 

1.2. Scopul studiului şi obiectivele specifice ale P.U.Z. şi RLU 
1.2.1. Obiectul documentației de urbanism 
Documentaţia de urbanism are ca obiect teritoriul aferent zonei străzii Octavian Goga din Municipiul 
Sighișoara. Zona reglementată are o suprafață totală de 1,6091 ha, aceasta făcând parte din zona centrală 
a Municipiului Sighişoara.   

Prezenta documentație de urbanism are la bază reglementările aferente Planului Urbanistic Zonal pentru 
Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara, elaborat de UrbanProiect și aprobat de M.L.P.A.T. și C.J. 
Mureș prin H.C.J. nr. 50/1997 (în vigoare).  

Se urmărește restructurarea arealului studiat prin stabilirea reglementărilor specifice pentru zonă în 
conformitate cu apartenenţa la zona construită protejată (zona tampon a bunului înscris în L.P.M.), în acord 
cu specificul urbanistic şi arhitectural al zonei din care face parte – ”Oraşul de Jos” și  în corelare cu 
tendințele actuale de dezvoltare ale Municipiului Sighișoara.  

Analiza teritoriului delimitat pentru PUZ Strada Octavian Goga are ca scop relevarea principalelor sale 
caracteristici în context teritorial, reprezentative pentru dezvoltarea sa urbanistică. Aceste caracteristici vor 
constitui baza necesară organizării ulterioare a concursului de soluții.  
1.2.2. Scopul şi obiectivele documentației de urbanism 
a. Scopul P.U.Z. Strada Octavian Goga este acela de a stabili direcţia şi priorităţile de dezvoltare 

urbanistică pentru zona reglementată în relaţie cu cetatea medievală aflată în vecinătate (bun înscris în 
Lista Patrimoniului Mondial, cod L.P.M. 902/1999) şi cu zona centrală a municipiului.  

P.U.Z. Strada Octavian Goga are ca scop realizarea unor reglementări urbanistice pentru o zonă 
urbană destructurată, insuficient reglementată prin documentații de urbanism anterioare și pentru care 
P.U.Z. pentru Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara – prevede realizarea unui PUZ care să 
detalieze modul de construire în zonă.  

PUZ are în vedere reglementarea modului de construire adiacent str. Morii, în vederea întregirii 
frontului construit, precum și trasarea unor principalelor direcții de acțiune ce vor sta la baza organizării 
ulterioare a unui concurs de soluții de arhitectură și urbanism ce va avea ca subiect amenajarea unei 
noi piețe publice. 

b. Obiectivele urmărite prin prezenta documentație de urbanism sunt următoarele: 

� Formularea principalelor direcții de acțiune, care trebuie incluse în viitorul concurs de soluții ce va 
avea ca subiect următoarele: 

- Amenajarea unei piețe urbane în centrul zonei reglementate cu scopul de a deveni un nod 
important în reţeaua de spaţii publice a municipiului: o piaţă urbană cu funcţiuni multiple, 
specifice zonei centrale şi cu un puternic caracter de reprezentare;   

- Amenajarea unei parcări subterane sub piaţa urbană; 

- Definirea principalelor elemente compoziționale ale pieței urbane: axe compoziționale, 
accente, legături pietonale, legături vizuale, spații pavate, platforme, accese, spații plantate, 
posibilitatea am plasării de construcții temporare / sezoniere, subzone principale și secundare 
în cadrul pieței urbane,  

� Completarea frontului construit aferent laturii estice a străzii Morii în corelare directă cu clădirile 
existente la nr. 8 și nr. 10.  
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� Reglementarea modului viitor de dezvoltare a imobilului C.E.C., luând în considerare două scenarii 
de dezvoltare: (1) menținerea clădirii existente și modificarea acoperișului acesteia și (2) 
desființarea clădirii existente și construirea unei clădiri noi.   

� Formularea unor reglementări urbanistice care să sprijine restructurarea şi revitalizarea arealului 
reglementat și prin extensie a zonei învecinate, parte a zonei centrale a municipiului și care să 
contribuie la formarea unui ţesut urban coerent, specific Oraşului de Jos, cu relaţii spaţiale 
echilibrate: 

- Reglementarea modului de construire pe parcele prin: stabilirea modului de amplasare a 
clădirilor pe parcele, reglementări privind modului de ocupare a terenurilor,stabilirea indicilor și 
indicatorilor urbanistici,  conformarea arhitecturală a clădirilor, reglementări privind zone non-
edificandi; toate acestea având la bază o analiză multicriterială privind modul de construire din 
zona de studiu, specific arhitecturii săseşti;   

- Reglementarea modului de dezvoltare spațială a zonei ținând cont de caracterul zonei 
învecinate, care să suplinească lipsa unui  P.U.G. actualizat care să prevadă o dezvoltare 
coerentă a zonei;  

- Stabilirea unor relaţii funcţionale cu restul zonei centrale a municipiului prin reglementarea unor 
activități specifice arealului central și prin definirea funcțiunilor interzise;  

- Stabilirea unor relaţii vizuale coerente cu zona aflată în perimetrul bunului înscris în L.P.M., în 
special cu Cetatea Sighișoara;  

- Redefinirea relaţiei spaţiul public - spaţiul privat, prin crearea unor legături între piața urbană 
propusă și clădirile adiacente: Hotel Double Tree, clădirile propuse pe frontul estic al Str. Morii, 
Magazinul Sigma, parterul comercial al clădirilor colective; 

- Stabilirea zonelor de protecție aferente echipamentelor tehnico-edilitare;  

- Evidențierea regimului juridic de protecţie al monumentelor istorice de valoare naţională şi 
internaţională, cu impact asupra zonei reglementate și definirea zonelor cu potențial arheologic 
din interiorul zonei reglementate;  

� Stabilirea / evidenţierea statutului juridic, efectuarea măsurătorilor topografice ale terenurilor 
analizate, obţinerea avizului O.C.P.I.  

� Valorificarea terenurilor aflate în proprietatea administraţiei publice locale şi centrale şi 
transformarea acestora în spaţii urbane de interes general, prin amenajarea unei piețe urbane;  

� Reglementarea statutului viitor al proprietății în relație cu utilizările preconizate și a transferurilor de 
proprietate din domeniul privat al statului și din  proprietatea privată a persoanelor fizice în 
domeniul public al municipiului; 

� Reglementarea şi / sau reconfigurarea tramei stradale secundare (străzi de deservire locală) - 
configurația, traseele și gabaritele circulațiilor publice – adiacente pieței urbane, reglementarea 
acceselor carosabile și pietonale către piața urbană și către clădirile perimetrale pieței;  

� Creşterea calităţii spaţiului public existent sau rezultat din procesul de restructurare a zonei, prin: 

- asanarea, reconversia, reabilitarea spaţiilor nefolosite / neutilizate. 

- reconfigurarea şi mobilarea diferitelor categorii de spaţii publice: piaţă urbană, circulaţii 
pietonale şi carosabile; 

- crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unui peisaj contemporan prin valorificarea 
perspectivelor interesante (către Cetatea Sighișoara, către malul râului Târnava Mare, către  
Str. Morii și Piața O. Goga), ritmarea parcurgerii spaţiului public (prin mobilierul urban utilizat, 
prin arhitectura fațadelor, prin integrarea de aliniamente plantate decorative), reabilitarea şi 
completarea spaţiului construit de pe str. Morii; 

� Se vor stabili categoriile de intervenţii posibile la construcţiile existente, str. Morii nr. 8 și nr. 10, în 
vederea îmbunătăţirii calităţii arhitectural-ambientale a zonei și având în vedere valoarea 
arhitecturală a acestora; 

� Modernizarea și reabilitarea reţelelor edilitare în scopul creşterii calităţii vieţii în zonă şi asigurarea 
capacităţilor de alimentare a tuturor clădirilor din zona reglemetată;  
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c.   Baza legislativă şi normativă 

Planul Urbanistic Zonal va fi elaborat conform conţinutului-cadru stabilit prin: 

� Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutului cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul M.L.P.A.T.  
nr 176/N/16 august 2000, indicativ GM-010-2000; 

� Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 privind elaborarea şi aprobarea R.L.U. 

� Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 cu privire la aprobarea 
metodologiei de informare şi consultare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de 
amenajarea teritoriului şi de urbanism; 

� H.G. nr 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

� Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

� Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/ 2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;  

� Legea nr. 153/2011 privind îmbunătăţirea condiţiilor ambientale. 

� Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

� Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes național 

1.2.3. Stabilirea şi delimitarea teritoriului care face obiectul P.U.Z. şi R.L.U. 
Zona reglementată este amplasată în partea de nord - est a zonei centrale a Municipiului Sighișoara, 
adiacent Str. Consiliul Europei (E60) și pe malul stâng al râului Târnava Mare, fiind, de-a lungul timpului 
puternic influenţată de evoluţia cursului râului şi de lucrările de sistematizare aferente acestuia. 

Zona reglementată, amplasată la baza dealului pe care este amplasată Cetatea Sighișoara, este inclusă în 
cartierul ”Oraşul de Jos”, parte a aşezării săseşti care s-a dezvoltat, în exteriorul fortificaţiilor medievale, la sud şi 
est de acestea.  

Conform Certificatului de Urbanism cu numărul 240/19.09.2017, emis de către Primăria Municipiului 
Sighișoara, zona reglementată are o suprafaţă de 1,6091 ha, se încadrează în zona de impozitare A şi se 
încadrează, cf. P.U.Z. pentru Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara (aprobat 1997), în zona TCL2a.  

Zona reglementată este delimitată astfel: 

� la nord: Str. Consiliul Europei (E60) şi râul Târnava Mare 

� la nord-est: limitele posterioare ale parcelelor de pe Str. 1 Decembrie 1918 

� la est: ansamblul de locuinţe colective P+3-4 de pe Str. 1 Decembrie 1918 

� la sud: Str. Octavian Goga, Piața Octavian Goga şi clădirea C.E.C. (clădire nefinalizată) 

� la vest: str. Morii 

� la nord-vest: Magazinul ”Sigma” 

Zona reglementată este adiacentă bunului înscris în Lista Patrimoniului Mondial, Centrul istoric al 
Muncipiului Sighişoara, fiind inclusă în zona de protecţie a bunului (zona tampon stabilită în anul 1997 prin 
P.U.Z. pentru Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara).  

În scopul fundamentării unei soluții urbanistice coerente, care să se armonizeze cu spațiul învecinat și care 
să țină cont de specificul zonei și de valorile de patrimoniu existente la nivel local și național, în etapa de 
analiză a situației existente a fost delimitată o zonă studiată care se extinde peste limitele zonei 
reglemetnate, încluzând zonele adiacente.  

Limitele zonei studiate sunt:  

� la nord: Str. Consiliul Europei şi Râul Târnava Mare, de la intersecția cu Str. Morii, până la intersecția 
cu Str. 1 Decembrie 1918 și Str. Mihai Viteazu 

� la sud-est: Str. 1 Decembrie 1918, de la intersecția cu Str. Octavian Goga până la intersecția cu  
str. Consiliul Europei  

� la sud-vest: frontul vestic al Străzii și Pieței Octavian Goga 

� la vest: frontul vestic al Str. Morii 
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1.3. Surse documentare 
1.3.1. Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.Z.  
� Planul Urbanistic Zonal pentru zona protejată cu valoare istorică Sighișoara, elaborator: UrbanProiect, 

aprobat de MLPAT și CJ Mureș prin H.C.J. nr. 50/1997.  

� Plan de Urbanism General (P.U.G.), Regulament Local de Urbanism Municipiul Sighișoara, 
Elaborator: S.C. Proiect S.A. Tg. Mureș, 1999, aprobat prin HCL nr. 1/1999, prelungit prin cu HCL nr. 
107/2012, HCL nr. 12/2016, în vigoare 

� P.U.Z. pentru centrul istoric al Municipiului Sighișoara. Sit înscris în Lista Patrimoniului Mondial, 
elaborator: Proiect Alba SA, 2006-2008, în curs de avizare 

� Reactualizare P.A.T.J. Mureș, Elaborator: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de 
Geografie, 2012 

� Strategia de dezvoltare economico – socială a Municipiului Sighişoara pentru perioada 2008 – 2013, 
elaborator: Ages Setting, 2013 

� Strategia de dezvoltare a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014 -2020, elaborator: Avensa, 2014 

 

1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z.  
� Studiu privind analiza situației existente și a disfuncționalităților 

� Studiu privind relația zona studiată – oraș  

� Studiu privind infrastructura rutieră 

� Studiu privind reţelele edilitare 

� Studiu geotehnic 

� Studiu privind protecţia mediului 

� Studiu istoric 

� Studiu arheologic 

� Realizare suport topografic/ cadastral 

1.3.3.  Bibliografie şi surse documentare  
Lista lucrărilor şi a documentelor consultate este prezentată în cap. 5. BIBLIOGRAFIE ŞI SURSE 
DOCUMENTARE 
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2. STUDIU URBANISTIC – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII  

2.1. Încadrarea în Municipiul Sighișoara 
 

Zona reglementată prin prezentul P.U.Z. și zona propusă pentru studiu sunt delimitate în cap. 1.2.3. 
Stabilirea şi delimitarea teritoriului care face obiectul P.U.Z. şi R.L.U.  

Zona reglementată și prin extensie zona studiată se află în imediata vecinătate a râului Târnava Mare, în 
partea de nord-est a zonei centrale  a municipiului, la est de Cetatea Sighișoara, adiacentă principalei 
artere de circulaţie care face legătura dintre municipiu şi teritoriul periurban – Str. Consiliul Europei (E60 / 
DN13).  

Ca parte componentă a Municipiului Sighișoara, zona studiată preia caracteristicile şi atuurile de dezvoltare 
– cu precădere cele specifice zonei centrale, particulare așezărilor săseşti – dar şi problemele care îi sunt 
specifice. În acest sens o analiză a contextului municipal și supramunicipal poate evidenţia acele elemente 
strategice necesar a fi preluate, programele care au impact asupra zonei și proiectele care se pot propune. 

2.1.1. Contextul teritorial judeţean și regional 

Municipiul Sighișoara, amplasat pe râul Târnava Mare, este al treilea centru urban al județului Mureș din 
punct de vedere demografic, conform Recensământului General al Populației din anul 2011.  

Municipiul Sighișoara este situat în partea de sud a Județului Mureș, fiind unul din principalele centre 
urbane ale acestui județ (al treilea centru urban al județului Mureș, din punct de vedere demografic, 
conform Recensământului General al Populației din anul 2011). Elementul reprezentativ al Municipiului este 
ansamblul format din cetatea medievală și centrul istoric al municipiului, sit înscris în Lista Patrimoniului 
Mondial, cod 902/1999; prezența acestui ansamblu fiind strâns legată de existența populației săsești în 
Transilvania, timp de peste opt secole.   

Sighișoara are un rol important la nivel zonal și regional, din punct de vedere economic, social și turistic. 
Aria sa de influență depășește teritoriul județului Mureș și se extinde în județele învecinate: Sibiu, Brașov şi 
Harghita.  

În judeţ sunt 102 unităţi administrativ- teritoriale de bază: 

� 4 municipii: Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara şi Târnăveni 

� 7 oraşe: Luduş, Sovata, Iernut, Ungheni, Sărmaşu, Miercurea Nirajului şi Sângeorgiu de Pădure 

� 91 de comune. 

Municipiul Sighișoara este situat în Regiunea de dezvoltare VII - Centru. 

Din punct de vedere demografic, în raport cu Regiunea de dezvoltare VII – Centru și Județul Mureș, situația 
Municipiului Sighișoara se prezintă după cum urmează: municipiul reprezintă 6.3% din populaţia judeţului şi 
12,7 % din populaţia sa urbană; în cadrul regiunii  reprezintă 1,45 % din populaţia totală şi 2.54% din 
populaţia urbană a regiunii. 

Teritoriul  Populaţia (1 ianuarie 2019) locuitori 

Regiunea Centru  

- urban 

2628192 

1567166 

Judeţul Mureș 

- urban 

592206 

308435 

Municipiul Sighișoara 33509 

Sursa datelor: INS, Baza de date Tempo – online 

Conform Legii 351 / 2001 privind aprobarea PATN Secţiunea IV Reţeaua de localităţi, Municipiul Sighişoara 
este localitate de rang II. 

La nivel județean, Municipiul Sighișoara se remarcă prin următoarle elemente1: 

- Din punct de vedere al structurii ocupaționale a populației, Sighișoara prezintă una dintre cele mai 
ridicate valori ale ponderii populaţiei ocupate a județului (peste 40%, distribuită astfel: 1,4% în sectorul 
primar, 61,4% în sectorul secundar, 37,2% în sectoul terțiar); 

- Contribuie cu 10% la producţia industrială a judeţului şi asigură ocuparea a 17% din forţa de muncă 
din industrie;  

                                                           
1 Informaţii prelute din PATJ Mureş, 2012 
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- Prin patrimoniul cultural, Sighișoara este cel mai important centru turistic al județului; 

- Sighișoara deține cca. 18,5% din unităţile de cazare omologate din judeţul Mureş orientate către 
turismul de afaceri, cultural-urban şi de tranzit;  

- Hinterlandul Sighișoarei este cunoscut pentru conservarea culturii materiale şi spirituale a populației 
germane săsești 

2.1.2. Contextul teritorial municipal 

Principalele caracteristici ale Muncipiului Sighișoara sunt: 

- Municipiul este amplasat pe Dealurile Târnavei Mari, reprezentând principalul centru din cadrul acestei 
subunități județene; 

- Municipiul, situat în culoarul Târnavei Mari, se desfășoară pe treptele de terase levagire ale râului; pe 
teritoriul Municipiului, râul Târnava Mare are aspectul unui defileu2; 

- Este traversat de circulații majore la nivel european și național: DN13 (E60) și magistrala 3 de cale 
ferată (București – Oradea); 

- Pe teritoriul administrativ municipiului sunt identificate următoarele arii naturale protejate: Rezervaţia 
Stejarii seculari de la Breite-Municipiul Sighişoara, Rezervaţia de stejar pufos – Sighişoara; situri 
Natura 2000: ROSCI0227 Sighişoara - Târnava Mare, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe 
Târnava Mare, ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor - Valea Nirajului, ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului; 

- Din punct de vedere demografic, Sighișoara intră în categoria orașelor mijlocii – mici, cu o populație 
de 33509 locuitori în 2019 (conform bazei de date Tempo online); 

- Din punct de vedere economic, principalele funcții ale Muncipiului Sighișoara sunt cele industriale 
(dezvoltate cu precădere în perioada comunistă) și de servicii (datorită componentei turistice); 

- Zona industrială Sighişoara se caracterizează prin: industria alimentară (brânzeturi), produse din 
minerale nemetalice (blocuri ceramice, ţiglă, porţelan, sticlărie), construcţii metalice (vase emailate), 
confecţiilor textile; având un număr estimat de salariaţi de 9.000;  

- Municipiul este structurat pe 3 planuri: Cetatea Medievală, aflată pe Dealul Cetăţii, Oraşul de Jos, 
situat la poalele Dealului Cetăţii şi Oraşul Nou, în partea estică a oraşului, pe terasa din stânga 
Târnavei Mari;  

- Sighișoara păstrează țesutul urban (tramă stradală, parcelar, fond construit) specific așezărilor urbane 
săsești;  

- Existența unui sit înscris în Lista Patrimoniului Mondial: Centrul istoric al Muncipiului Sighişoara, cod 
L.P.M. 902/1999 structurat în jurul Cetății medievale (din cele 30 existente în România și cele două 
existente în județul Mureș) 

- Conform Legii nr. 5/2000, Sighișoara face parte din categoria unităţile administrativ – teritoriale cu 
concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional, deținând  
5 monumente istorice cu valoare de patrimoniu cultural de interes naţional (monumente istorice de 
valoare naţională excepţională); 

- Pe teritoriul municipiului Sighișoara se găsesc 214 monumente înscrise în Lista Monumentelor Istorice 
2015 (din totalul de 1015 monumente existente în județul Mureș) și 14 situri arheologice înscrise în 
Repertoriul Arheologic Naţional.  

 

                                                           
2 Informaţii prelute din PATJ Mureş, 2012 
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2.2. Relații în teritoriu 

2.2.1. Situarea în teritoriul localității 

Zona reglementată prin prezentul P.U.Z. și zona propusă pentru studiu  sunt amplasate în partea de nord-
est a zonei centrale al municipiului Sighișoara.  

Zona reglementată este bine conectată la teritoriul urban, reţeaua de circulaţii adiacentă acesteia făcând 
legătura cu principalele cartiere ale muncipiului.  Vecinătatea a două artere majore de circulaţii, reprezintă 
unul din punctele forte ale zonei studiate, care favorizează dezvoltarea zonei:  

� Str. Consiliul Europei reprezintă limita de nord a zonei și este principala arteră de circulaţie a 
municipiului, orientată pe direcţia est-vest, având un traseu paralel cu râul Târnava Mare în dreptul 
zonei reglementate; de asemenea reprezintă principala legătură rutieră cu zonele periurbane şi 
suburbane ale municipiului. În zona studiată frontul stradal al Str. Consiliul Europei are un caracter 
diferit, rezultat din procesul de sistematizare a cursului râului Târnava Mare, din deceniul al şaptelea, al 
secolului trecut;  

� Str. 1 Decembrie 1918, cu o orientare NE-SV reprezintă principala arteră de circulaţie a ”Oraşului de 
Jos”, fiind în evul mediu unul dintre principalele căi de legătură a orașului cu zonele învecinate. 
Parcelarul şi fondul construit adiacente străzii sunt specifice așezărilor săseşti din afara fortificaţiilor. 

Relaţiile pe care zona studiată le generează în teritoriul municipal sunt sintetizate după cum urmează:  

� spre activităţile comerciale şi servicii de interes general (instituţii financiar-bancare, unităţi de 
alimentaţie publică, unităţi de cazare, unităţi comerciale alimentare şi nealimentare, puncte 
farmaceutice etc) se manifestă prin intermediul legăturilor create de str. Consiliul Europei, Str. Morii, 
Str. Octavian Goga şi str. 1 decembrie 1918 

� spre zona cu patrimoniu construit valoros la nivel mondial (Cetatea Medievală Sighişoara), cu puternic 
caracter turistic, prin Str. Morii şi Str. Octavian Goga 

� spre obiective de utilitate publică – dotări socio-culturale (unităţi de învăţământ, muzee, biserici, 
spitale), instituţii ale administraţiei publice - prin str. Consiliul Europei, Str. Morii, Str. Octavian Goga şi 
str. 1 Decembrie 1918 

� spre zone de recreere, socializare şi agrement (terenuri de sport, parcuri) prin str. Consiliul Europei, 
Str. Morii şi Str. Octavian Goga.  

� spre cartierele de locuiţe prin str. Consiliul Europei, şi str. 1 Decembrie 1918; 

� spre zonele industriale prin str. Consiliul Europei.  

Relațiile vizuale care se stabilesc între zona reglementată și Cetatea Sighițoara sunt bidirecționale, 
imaginea urbană a zonei reglementate influențând semnificativ modul în care este percepută Cetatea din 
această zonă.  Efectul negativ al lipsei unor demersuri concrete de amenajare a zonei, îl reprezintă crearea 
unor perspective descendente dezagreabile, din cetate, şi cu precădere din zona Primăriei Municipiului 
Sighişoara și a Bisericii Mănăstirii. 

Funcțiunile principale propuse pentru zona reglemetată– piaţă urbană şi zona mixtă alcătuită din locuire, 
comerţ şi servicii –  vor genera, în viitor relaţii de acces ale locuitorilor şi turiştilor la activităţi de comerţ şi 
servicii, relaţii generate de locul de muncă și relații de acces ale locuitorilor şi turiştilor către spaţii de 
recreere şi socializare în aer liber. 

2.2.2. Relații cu teritoriul extravilan 

Situată în zona centrală a municipiului, relaţiile zonei studiate cu teritoriul extravilan al municipiului se 
realizează prin intermediul principalelor artere de circulaţii, astfel:  

� Str. Consiliul Europei, care se continuă la est cu Str. Mihai Viteazu şi la vest cu Str. Morii, Str. Zaharia 
Boiu şi Str. Corneşti; aceasta asigură legătura cu zonele periurbane şi cu zonele de agrement din 
teritoriul extravilan (Pădurea Henţeş la est şi Pădurea Stejărenii la vest) – aceste artere de circulație 
fac legătura cu DN13 Brașov – Târgu Mureș și DN14 Sighișoara - Sibiu;  

� Str. Gheorghe Lazăr, asigură legătură cu partea de nord a municipiului;  

� Str. Horia Teculescu, care se continuă cu str. Cânepii, asigură legătura cu partea de sud-est a 
teritoriului administrativ al municipiului; 

� Str. 1 Decembrie 1918, care se continuă cu Str. 1 Mai, Str. Ștefan O. Iosif, Str. Mihai Eminescu și cu  
Str. Ana Ipătescu, asigură legătura cu partea de sud-vest a teritoriului administrativ al municipiului – 
aceste artere de circulație fac legătura cu DJ106 Sighișoara - Sibiu.   
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2.2.3. Relaţii de vecinătate 

La nivel local, între zona studiată şi zonele învecinate există relaţii spaţiale şi funcţionale puternice, care 
conduc la o complemetaritate a activităţilor specifică zonei centrale.  

Vecinătatea cu zona centrală are ca elemente reprezentative: 

� la nord: râul Târnava Mare şi zona verde adiacentă acestuia 

� la nord-est: parcelelor de pe Str. 1 Decembrie 1918 cu funcţiuni mixte: locuire, comerţ şi servicii 

� la est: ansamblul de locuinţe colective P+3-4, cu parter comercial 

� la sud: Str. Octavian Goga şi clădirea C.E.C. (clădire nefinalizată) 

� la vest: str. Morii, cu frontul stradal vestic care are un caracter mixt: locuire, comerţ şi serivcii;  

� la nord-vest: Magazinul ”Sigma” care înglobează diferite activităţi comerciale şi de servicii.  

 

2.3. Încadrarea în documentații de urbanism anterioare 

2.3.1. Condiţionări ale P.U.G. asupra teritoriului studiat  
Pentru zona studiată a fost aprobată documentația de urbanism ”Plan Urbanistic General Municipiul 
Sighișoara”, conform Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 1/1999, prelungit prin cu HCL nr. 107/2012 și 
HCL nr. 12/2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, republicată, cu completările și modificările ulterioare. Documentația a fost pusă la dispoziție 
de către Beneficiar prin intermediul Primăriei Municipiului Sighișoara.  

Perioada foarte lungă de timp scursă de la elaborarea acestei documentaţii (20 ani), precum şi schimbările 
majore apărute în acest timp (sociale, economice, teritoriale, demografice, legislative ş.a.) fac ca 
reglementările P.U.G. Municipiul Sighișoara să fie, în acest moment, greu de aplicat. De asemenea, Planul 
Urbanistic General în vigoare nu prezintă o direcție clară de dezvoltare pentru zona reglementată prin 
prezentul P.U.Z.  

2.3.2. Condiţionări ale P.U.Z. anterioare asupra teritoriului studiat 

 
Fig. 1 . Plansă reglementări urbanistice aferentă Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara, 1997 
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Autorizarea construirii în zona reglementată se face în baza reglementărilor Planului Urbanistic Zonal 
pentru Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara, elaborat de UrbanProiect și aprobat de M.L.P.A.T. 
și C.J. Mureș prin H.C.J. nr. 50/1997. P.U.Z. mai sus menționat are rolul de a stabili zona de protecție a 
sitului înscris în Lista Patrimoniului Mondial.  

Zona reglementată prin prezenta documentație de urbanism se încadrează, conform P.U.Z. pentru Zona 
Protejată cu valoare istorică Sighișoara, în zona TCL2 – Orașul de Jos (parțial) și în subzona TCL2a (parțial).  

Pentru zona de studiu, în P.U.Z. pentru zona protejată cu valoare istorică Sighișoara, aprobat 1997 (în 
vigoare), sunt prevăzute următoarele reglementări: 

0.4. Spații neconstruite publice sau private 
Se mențin, se restaurează sau se reamenajează: 
- Spații care caracterizează trasee pietonale sau prioritar pietonale având pavaje și dalaje recenzate  
- Spații vrezi tratate sau care vor fi tratate ca spații verzi publice  
- Spații verzi clasate  
0.5. Suprafața construită la sol a noilor construcții 
Pe terenul delimitat de str. Morii, str. Mihai Viteazul [Str Consiliul Europei] și str. 1 decembrie [1918] care 
include zona TCL2a și amorse se autorizează construcții noi cu respectarea articolelor 1-13. Terenul va fi 
destinat realizării unei operațiuni urbanistice și va trebui să facă obiectul unui plan urbanistic zonal de 
intervenție sau al unui plan urbanistic de detaliu, bazate pe o amplă documentare.  
Materialul documentar va face referiri la clădirile vecine și la specificitatea amplasamentului și va preciza 
suprafețele construite la sol ale noilor construcții. 
Art. 1 –Tipuri interzise de ocupare și utilizare a terenurilor 
Se interzic: 
- antrepozite și adăposturi care nu sunt legate de activitatea comercială sau artizanală exercitată în limitele zonei 
- construcții destinate creșterii animalelor mari 
- crearea sau amenajarea de campinguri și terenuri aferente pentru staționarea vehiculelor. 
În subzonele TCL2a se interzice suplimentar construirea de locuințe, terenul având o altă vocație prestabilită. 
Până la elaborarea și aprobarea planurilor urbanistice de detaliu aferente, se instituie interdicție temporară de 
construire. 
Art. 2 –Tipuri admise de ocupare și utilizare a terenului 
Sunt admise construcțiile de locuit, echipamente și activități, neinterzise la art. 1, cum ar fi: 
- extinderi minore ale instalațiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice ...) sub rezerva 

aplicării regulamentelor din articolele 9, 10 și 11 
- lucrări pentru săpături arheologice (cu condiția îndepărtării materialelor degajate) 
- implantări de mobilier urban (cabine telefonice, corpuri de iluminat, instalații sanitare)  sub rezerva autorizării 

acestora de către serviciul de urbanism al primăriei. 
- Săpături pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje, clădiri comerciale, clădiri culturale). Eliberarea 

autorizației de construire necesită obținerea avizului preliminar al serviciului de urbanism al primăriei. 
- Reamenajări de spații publice verzi. În acest caz, dalele care trebuie să acopere eventualele construcții îngropate vor 

primi deasupra teren arabil în grosime: 
o 0,50m strat drenat pentru grădini cu flori și arbuști 
o 0,90m strat drenat pentru plantări de arbori 

Elementele vizibile sau edificate în suprastructură pentru folosirea construcțiilor îngropate (guri de iluminare sau 
ventilare, instalații termice) se vor integra cu grijă. 
Lucrările subterane se vor autoriza în prealabil de către organele competente. 
Art. 3 Accese și străzi 
3.1. Conform R.G. 
3.2. Accesele noi vor satisface aceleași condiții ca și cele existente.  
Grupările de parcaje sau garaje dispuse pe parcele trebuie constituite în așa fel încât să păstreze un spațiu de manevră 
în interiorul acestora și să prezinte un singir acces spre strada publică. 
Amenajările publice sau private  destinate circulației vehiculelor sau pietonilor vor trebui să facă obiectul unei autorizații 
conform indicațiilor de la cap. I, cu precizarea dispozițiilor de amenajare, îmbrăcăminți, mobilier urban, semnalizare. 
Amplasamentul rezervat în acest scop are asupra sa interdicție temporară de construire (nr. 13 –hașură neagră subțire 
pe verticală și orizontală)   
3.3. Îmbrăcămintea căilor de circulație 
Îmbrăcămintea destinată în principal pietonilor se va executa din materiale geometrice simple al căror apareiaj va pune 
în valoare linearitatea căii, ritmul limitelor de parcelare și panta (linii de nivel sau rigole).  
Se recomandă materialele naturale precum pavaje de piatră cioplită sau piatră de râu, calupuri de granit de diferite 
culori. 
Împrăcămințile vechi, autentice, tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate sau restaurate. 
Se autorizează suprafețe turnate a căror culoare va fi supusă avizării. 
Art. 4. – Rețele tehnico-edilitare 
4.1. Conform R.G. 
4.2. Apa 
Se recomandă refacerea branșamentelor existente și a sistemului de înregistrare a debitului de apă 
4.3. Canalizare 
Pentru scurgerea apelor meteorice se vor asigura guri de scurgere așezate din 50 în 50m. 
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Legarea clădirilor la rețea se va face prin cămine de racord. 
Rețeaaua existentă se va prevedea cu cămine de vizitare 
Se va completa rețeaua de canalizare cu un canal colector în sistem divizor pe zona Pieței hermann Oberth care să se 
descarce în rețeaua de canalizare existentă. 
4.4. Electricitate 
Cablurile de alimentare cu energie electrică  destinate atât consumului particular cât și iluminatului public, ca și rețelele 
de telecomunicații vor trebui să fie îngropate. 
Acolo unde soluția nu va putea fi aplicată sau, în mod tranzitoriu, până la refacerea rețelelor existente, se pot tolera 
unele trasee pe fațadă, cu condiția de a fi cât mai puțin vizibile.  
Cu ocazia modificărilor sau refacerilor de rețele sau de lucrări de fațadă se vor înlătura orice elemente parazitare sau 
rețele inutile și suporturile lor. 
Pentru executarea racordurilor la clădiri se vor utiliza firide de branșament adecvate (construcție metalică), încastrate în 
zidărie. 
Pentru eliminarea antenelor individuale, atât cele folosite pentru stațiile radio și televiziune cât și a antenelor parabolice 
pentru satelit se recomandă rețelele CATV. 
Mobilierul urban aferent (cofrete publice, dulapuri, posturi de reglare) se supune reglementărilor de la art. 2 
4.5. Gaze 
Toate conductele din afara clădirilor vor fi  îngropate. 
Cofretul, contoarele și casele de reglare vor fi mscate. 
Crearea de noi rețele  îngropate aprobate, trebuie înainte de execuție, să aibă avize de specialitate. 
4.6. Alte surse de încălzire 
În afara gazelor naturale se pot folosi ca surse de încălzire lemnul de foc și electricitatetea. 
Se recomandă limitarea folosirii de cărbuni și comubustibil lichid. 
Nu se vor monta captatoare solare pentru încălzire și prepararea apei calde menajere. 
Art. 5 - Caracteristici ale parcelelor 
Se va păstra parcelarul existent (istoric) neschimbat sau se va modifica în cazul în care, pe baza unor cercetări 
arhelgice și/sau istorice, va apărea necesitatea restituirii formei și dimensiunilor originale.  
Art. 6 – Implantarea construcțiilor față de căile de acces 
6.1. Conform R.G. (cu excepția TCL2c) 
6.2. Se pot autoriza retrageri sau avansări față de aliniament a unor părți de fațade de deasupra parterului. Consolele 
nu vor putea depăși 0,60m față de aliniament.  
Pentru construcțiile cu statut de monument sau cu valoare ambientală se consideră ca aliniament zidul imobilului 
existent, oricare ar fi poziția acestui zid în raport cu clădirile învecinate.  
Se exceptează de la reglementările de mai sus subzona TCL2c. 
Art. 7 – Implementarea construcțiilor față de limitele separatoare. 
7.1. Pe parcelele cu lățimea la stradă sub 35m și o adâncime de maxim 15m de la aliniamentul străzii, orice nouă 
construcție trebuie constrută pe limitele separatoare adiacente circulației, fără dispoziții speciale sau servituți de teren. 
7.2. Pe parcelele a căror lățime la stradă atinge 35m, orice nouă construcție poate fi retrasă de la limitele separatoare. 
În acest caz, distanța măsurată pe orizontală de la orice punct al clădirii la punctul cel mai apropiat al limitei 
separatoare trebuie să fie egală cu cel puțin jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 3m. 
Se exceptează de la reglementările prezentului articol subzona TCL2c. 
Art. 8 -Implantarea construcțiilor unele față de celelalte pe aceiași parcelă 
Clădirile situate pe aceiași parcelă trebuie astfel amplasate  încât prospectul să permită o iluminare suficientă a fiecărui 
geam de la o cameră de locuit. Acest prospect va fi determinat înscriind construcțiile într-un unghi definit de o oblică de 
60º de la parapetul celei mai joase ferestre 
Distanța dintre două ferestre așezate față în față nu poate fi mai mică de 3m. 
Face excepție de la reglementările de mai sus subzona TCL2c  
Art. 9 – Suprafețe construite la sol 
- Se definesc în corelare cu art. 0, pct. 0.5 
Art. 10 – Înălțimea construcțiilor 
10.1. Construcții existente 
Clădirile care se conservă și se restaurează trebuie păstrate ca volum genereal sau reduse la volumele originale, cu 
excepția cazului când se impun anumite modificări. 
Orice modificare a înălțimii clădirilor care pot fi conservate, ameliorate sau înlocuite trebuie justificată cu desene, machete, 
foto-monateje sau oricare alt mijloc  care permite reprezentarea inserției în sit, inclusiv raportul cu clădirile învecinate.  
10.2. Construcții noi  
Când nu este posibilă comparația cu clădiri alăturate înălțimea absolută se limitează la 14m măsurați de la terenul 
natural la coama acoperișului. 
Se recomandă luarea în considerare, acolo unde este cazul, ca termen de referință, media înălțimilor clădirilor 
existente. 
Dacă terenul natural are o pantă sun 5%, înălțimea maximă la coamă se calculează pornind de la cota de nivel mediu a 
parcelei, măsurată pe aliniamentul la stradă. 
Dacă terenul natural prezintă o pantă peste 5%. Înălțimea maximă la coamă trebuie să se măsoare la jumătatea 
distanței dintre punctul cu cotă minimă și cotă maximă  
Dacă se implantează între două construcții existente, noua clădire va fi la cornișă cu 0,5m mai jos/sus față de clădirile 
existente și la coamă  cu 1m mai jos/sus față de clădirile existente. 
Dacă se implementează între o clădire existentă și un spațiu neconstruit, diferența de 0,5m la cornișă și 1m la coamă 
se raportează la clădirea existentă 
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În interiorul parcelelor se aplică aceleași reguli privind clădirile alipite  
În toate cazurile propunerile se vor justifica prin desene, machete, fotomntaje care să susțină inserția în sit.  
Art. 11. Aspect exterior 
11.1. Conform R.G. 
11.2. Se intezic: 
- Imitarea stilurilor arhitecturale  străine regiunii sau folosirea de materiale tradiționale nespecifice regiunii, 
- Imitarea materilelor naturale (ex. piatră, lemn, simulări de paramente) 
- Utilizarea tâmplăriei metalice (pentru uși, ferestre etc) 
- Utilizarea neacoperită a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite  cu parament (cărămizi, plăci de b.c.a etc) 
- Paramente sau elemente de beton armat lăsate aparente, buciardate sau brut-decofrate decât dacă cofrajele, 

granulometria și culoarea agregatelor și cimentului sunt acceptate de către reprezentantul sectorului de urbanism al 
primăriei în condițiile indicate în cap. 1. 

Nu se vor utiliza (vizibile) în exterior materiale pentru construcții provizorii (azbociment, materiale plastice, etc) 
11.3. Reguli privind clădirile existente 
11.3.1. Restaurarea sau transformarea vizează realizarea amenajărilor  necesare satisfacerii condițiilor normale de 
locuire , cât și consolidarea, punerea în valoare a construcțiilor existente, ameliorarea aspectului lor și restituirea 
echilibrului alterat prin modificări ca: supraînălțări, demolări, străpungeri, blocări de goluri, rupturi sau alterări ale 
modenaturilor existente. 
Cererile de autorizație pentru orice modificare, chiar parțială a unei clădiri, trebuie însoțite de un releveu al clădirii și o 
prezentare a stării corespunzătoare datei de depunere a cererii. Documentația trebuie să fie întocmită conform 
legislației în vigoare.  
Dacă imobilul se găsește de-a lungul unei străzi se vor preciza date privind profilul străzii, fațadele învecinate, 
desfășurări ale ambelor fronturi stradale. Sevor adăuga la dosar fotografii și/sau fotomontaje cu situația existentă. 
Clădirile cu valoare de monument sau ambientală trebuie să reprimească aspectul și caracterul originar prin suprimarea 
adăugirilor, mai puțin cele cu valoare istorică, arheologică sau arhitecturală intrinsecă. În acest ultim caz ele se vor 
restaura în același regim cu clădirea. 
Se vor suprima rețele și conducte parazite. 
Se va urmări revenirea la forma inițială a decorațiilor din piatră aparentă și a golurilor precum și a acoperișurilor și a 
compoziției, concepției și profilelor tâmplăriei exterioare. 
Descoperirea în timpul lucrărilor a fragmentelor de arhitectură veche (arce, basoreliefuri, muluri, elemente de lemn 
și/sau a vestigiilor arheologice necunoscute la data eliberării autorizației, se va anunța forurilor autorizate pentru a 
decide menținerea și restaurarea lor. Lucrarea nu va continua până la stabilirea  destinației elementelor.  
11.3.2. Materialele. 
Zidăriile din piatră sau elemente din piatră de talie (placaje la soluri sau la elemente de structură, elemente de 
modenatură: cornișe, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Dacă aceste elemente au suferit acoperiri cu 
zugrăveli sau tencuieli, ele vor fi degajate de acoperiri și repuse în starea originară. Pietrele deteriorate vor fi înlocuite 
prin elemente de aceiași culoare, profil și mărime ca cele originale. Se admite și utilizarea pietrei artificiale cu condiția 
ca, pe bază de monstre (granulații, culoare, etc) aceasta să se identifice cu cea naturală (constatarea se va face de 
către specialiști din cadrul serviciului de urbanism al primăriei) 
Tencuielile, zugrăvelile vor fi în tente naturale sau colorate, cu excluderea tencuielilor pe bază de ciment pur. Ele se vor 
executa cu mortar din var și nisip, în tonalități inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialiști. 
Tencuiala va lăsa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramentem, grinzi aparente sau elemente de lemn care 
vor trebui să se restaureze.  
11.3.3. Goluri în zidărie 
Noile  goluri în zidărie vor fi dimensionate și proporționate corelat cu golurile existente la aceiași clădire sau la cele 
vechi, urmărind logica statică a construcțiilor.  
11.3.4. Tâmplărie exterioară 
În clădirile cu valoare de monument sau ambientale refacerea tâmplăriei se va face identic atunci când există elemente 
martor. Când nu există, refacerea se va face după un model  relevat pe o construcție de acelș tip și din aceiași epocă, 
cu respectarea prevederilor art. 11.2. 
11.3.6. Acoperișuri. 
Se interzic următoarele materiale: azbociment, carton asfaltat, materiale plastice, tablă 
Acoperișurile vor trebui să conserve materialele și forma originală. Pantele vor determina alegerea materialului adecvat, 
fiind recomandabilă țigla solzi, de forma, culoarea și dimensiunile celor existente. 
Coamele se vor realiza cu țigle speciale prinse cu mortar de var. 
Se interzice înlocuirea acoperișurilor  existente cu acoperișuri-terasă 
Lucarnele se vor conserva în forma care există și se vor restaura, fără a fi înlocuite cu lucarne nespecifice și 
netradiționale. Cele de lemn se vor trata cu insecticide și fungicide și se vor vor vopsi. 
Crearea de noi lucarne se va supune autorizării serviciului de urbanism al primăriei, sub rezerva evitării multiplicării 
excesive și cu condiția execuției celor noi, identice cu cele existente pe acoperișul clădirii sau cu cele de pe imobile 
comparabile. 
Părțile metalice ale acoperișurilor (rascorduri pentru scurgerea apelor pluviale), se vor executa din tablă de zinc, 
acestea se vor lăcui în tente de culoare închisă. Se recomandă folosirea tablei de cupru sau a celei alămite. 
În proiectele de modificare se va căuta poziționarea  cât mai adecvatăa elementelor de scurgere aparentă și, de regulă, 
se va reduce numărul acestora prin grupări. Se interzc coturi sau coborâri oblice pe planul fațadei. 
Coșurile de fum și de ventilații se vor restaura sau se vor realiza după cele existente. Coșurile originare din cărămidă 
aparentă se vor rostui cu mortar, iar cele tencuite vor relua aspectul fațadelor de același tip. Coronamentele și capacele 
se vor face la fel cu vechile modele. 
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Se interzic: coșuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton și diverse sisteme de ventilații 
metalice aparente. Elementele de îmbunătățire a tirajului se vor amplasa discret, invizibile din domeniul pulic. 
11.3.7. Elemente secundare 
Lucrările vechi de feronerie se vor conserva și restaura (grilaje, balcoane, decorații, etc). Modelele noi se vor apropia 
cât mai mult de cele existente. 
Se interzice confecționarea elementelor de machetărie din metal cromat sau strălucitor, în special pentru mânere de uși 
sau de porți. 
Pentru protecția golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protecție fixe la exteriorul golurilor, precum și folosirea 
grilajelor tip ”acordeon”. 
Obloanele exterioare, tradiționale, din lemn, se vor executaa asemănătoare cu cele de origine sau cu modele 
comparabile.  
Se vor autoriza folosirea gemurilor clare. Pentru anumite case de epocă medievală se poate autoriza folosirea vitraliilor 
sau a altor combinații de sticlă, pe bază de cerere, susținută cu argumente grafice. 
Se interzice utilizarea geamurilor reflectorizante, metalizate, etc. 
Se vor folosi uși exterioare din lemn ale căror compoziții, proporții și desen vor fi compatibile cu specificul clădirii. 
Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmărind caracterul de epocă al edificiului. Nu se recomandă uși prefabricate în stil rustic 
sau alte diverse stiluri. 
La imobilele existente nu se acceptă balcoane care avansează în spațil public. 
Se autorizează suprimarea adaosurilor create ulterior construcțiilor originale, cu prilejul lucrărilor de restaurare sau 
refacere a fațadei. 
Curțile de serviciu (spații gospodărești sau locuri de depozitare a pubelelor) se vor disimula în interiorul imobilelor. 
La clădirile cu statut d monument, fațadele spre curțile interioare vor face obiectul unui proiect de restaurare, împreună 
cu amenajarea terenului aferent și a pavajului acestuia. 
Pe terenul curților la imobilele existente fără valoare de monument sau ambientală se pot autoriza îmbrăcăminți din 
asfalt sau ciment, pe suprafețe invizibile din spațiul public. 
Fațadele aferente curții se vor trata cu grijă. 
În orice alt caz refacerea sau modificarea  tratamentului solului va trebui să facă obiectul unui studiu de pavaj, dalaj sau 
îmbrăcăminte, adăugat documentației pentru autorizația de construire (ex. Curți interioare, ganguri, etc) 
11.4. Reguli relative la construcțiile noi 
11.4.1. Nici  o prescripție privind forma, modenatura sau tehnica de construcție nu este definită pentru a nu se aduce 
restricții utilizării unor procedee inovatoare care vor permite implantarea de elemente noi, integrabile.  
Se vor lua în considerare doar:  
- asigurarea perinității clădirilor prin utilizarea de materiale care asigură o bună conservare 
- grija pentru integrarea în coerența generală a zonei. 
11.4.2. Materiale 
Restricțiile cu privire la materiale sunt definite la articolul 11.2. se vor utiliza numai materiale cu comportare garantată în 
timp. 
Alegerea materialelor tradiționale se face în conformitate cu prescripțiile referitoare la construcții existente. 
11.5. Reguli speciale 
11.5.1. Fațade comerciale – vitrine. 
Dispozițiile se aplică la toate imobilele existente.  
Documentațiile pentru autorizărilor acestor lucrări se vor însoții cu plan de situație, releveu al fațadei care se modifică și 
fotografii ale fațadelor învecinate. Din proiectul de modificare trebuie să rezulte, la o scară suficientă (1:50), modul de 
tratare al golurilor, tratamentul structurii, propunerile de amenajări interioare, valorificarea elementelor existente. 
Documentația se va completa cu detalii privind inscripțiile proiectate (număr, dispoziție, dimensiuni, material, culoare, 
iluminare) și memoriu explicativ. 
11.5.2. Vitrine la stradă. 
Inserția acestui tip de vitrine va trebui să respecte ritmul parcelarului. Regruparea mai multor localuri înșiruite sau 
instalarea unui local comercial ce transcede una sau mai multe limite separatoare nu se va transpune într-o singură 
vitrină. 
Montatura vitrinei va corespunde ritmului și decupajului parceler, marcat prin succesiunea clădirilor. Dacă arhitectura 
clădirii sau compoziția generală a străzii permit, o ieșire în relief de maxim 0,20m va fi permisă. Dacă nu, vitrinele vor fi 
retrase de la planul fațadeicu minimum 0,20m. 
Vitrinele se vor limita la parterul clădirilor și n vor putea depăși nivelul inferior al golurilor de la primul etaj (balcoanele și 
balustradele decorative vor rămâne libere). 
Pentru imobilele vechi, cu goluri la parter, se vor conserva sau reconstitui vechile străpungeri. Se interzice comasarea 
golurilor sau deființarea reazămului central.  
11.5.3. Firme, materiale și culori. 
Firmele, materialele și culorile vor fi supuse autorizării de către serviciul de urbanism al primăriei. Cererile de autorzații 
se vor însoții cu documente grafice necesare înțelegerii proiectului și cu eșantioane de materiale și culori. 
Se interzic mari suprafețe unite în plastic strălucitor, metal polisat sau sticlă reflectorizantă, pictură sau afișaj permanent 
pe geamuri. 
În cazul în care se utilizează metal pentru realizarea suporților vitrinelor, accesorile vor fi din același material lăcuit. 
Firrmele vor putea fi paralele sau perpendiculare cu fațada. Aspectul general va fi în acord cu arhitectura imobilului sau 
a imobilelor vecine. 
Se interzic: 
- dispozitive sclipitoare, 
- inscripții luminoase care defilează, 
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- inscripții sub marchize sau cormișe, 
- inscripții pe balcoane, cornișe sau acoperișuri, 
- reclame pe zid. 
Se autorizează inscripții privind natura activității, excluzând orice reclamă de marcă. 
Se recomandă materiale de calitate, grafisme care figurează simbolic activitatea, efecte de transparență și decupaj. 
Însemnele paralele cu fațada se vor limita la una pe aceiași linie a fațadei și la lungimea vitrinei, respectând trama 
parcelară dacă mai multe parteruri de clădiri alipite sunt alipite prin aceiași funcțiune. 
Însemnele perpendiculare pe fațadă vor fi cât mai reduse. 
11.5.4 Împrejmuiri 
Când împrejmuirile pe aliniament sau pe limitele de propietate nu există, aceste limite vor putea fi materializate printr-o 
linie de pavaj. 
Împrejmuirile existente cu rol deosebit în decorul urban se vor conserva și proteja. 
Împrejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidărie, grilaje sau plantații cu gard viu. Cele din zidărie se vor 
supune prescripțiilor relative la construcții noi sau existente.  
Art. 12. Parcaje 
Parcarea vehiculelor trebuie să fie asigurată pentru construcțiile noi sau transformările construcțiilor existente care au 
ca rezultat sporirea ariei locuibile cu mai mult de un apartament. 
Parcajele trebuie amenajate dacă e posibil pe aceiași unitate funciară. În caz de imposibilitate tehnică, economică sau 
reglementară de a putea amenaja numărul de locuri de parcare pe care le are în deficit, constructorul este obligat să 
construiască pe alt teren (la max. 300m de primul) cu condiția să facă dovada că realizează aceste locuri. El poate 
deasemenea să încredințeze realizarea unui organ abilitat de colectivitatea locală să colecteze fonduri în acest scop. 
În mod tranzitoriu constructorul va putea satisface această cerere printr-un angajament de cumpărare sau de locație de 
spațiu pentru parcaje, corespunzător numărului regulamentar. 
Art. 13 Spații libere plantate. 
13.1. Spațiile verzi existente (indicate în plan cu hașuri negre subțiri încrucișate pe direcții la 45º) se conservă sau se 
reamenajează ca spații verzi publice. 
Sapațiul verde din Piața Hermann Oberth se va reamenaja conform unor documentații existente. 
13.2. Arborii izolați și de aliniament 
Arborii izolați fac parte din decorul urban și din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune când 
aceștia dispar. 
13.3. amplasamentele rezervate pentru amenajăride spații verzi publice (listate cu nr. 7, 10, 11 –suprafețe cu hașuri 
negre subțiri, pe orizontală și verticală) se supun unor operațiuni complexe ale căror documentații se supun autorizării 
de către serviciul de urbanism al primăriei și au interdicție temporară de construire.  

2.3.3. Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Sighișoara 2014-2020 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014-2020 este un document cadru, 
elaborat la iniţiativa Primăriei Municipiului Sighișoara, care stabileşte direcţii strategice realiste pentru 
viitorul municipiului. 

Viziunea strategiei: 

Municipiul Sighișoara va fi, la orizontul anului 2020, un oraș durabil și atractiv pentru investitori, turiști și 
cetățeni, inclusiv pentru cei care provin din grupuri dezavantajate, cu o creștere economică inteligentă și cu 
conexiuni rapide la axele prioritare de transport de la nivel european, condus de o administrație locală 
eficientă și proactivă, orientată către un parteneriat solid cu sighișorenii și cu mediul de afaceri. 

Sloganul strategiei este: „Sighișoara: orașul - muzeu”. 

Dintre componentele strategiei sunt relevante pentru dezvoltarea zonei studiate următoarele direcţii 
strategice de dezvoltare: 

1.  Dezvoltare economică. Tinta strategiei pentru acest domeniu este: ”Sighișoara 2020: destinație 
turistică și pol cultural de importanță europeană”. Astfel, se urmărește ”consolidarea, La orizontul 
anului 2020, a statutului Municipiului Sighișoara de destinație turistică de importanță europeană, 
creșterea numărului de turiști și a sejurului acestora, prin măsuri de tipul: 

-  conservarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului construit de la nivelul municipiului, cu 
precădere a obiectivelor de interes major pentru vizitatori; 

- extinderea, reabilitarea și amenajarea spațiilor cu destinație culturală și expozițională din municipiu, 
pentru a extinde și diverisifica calendarul de evenimente pus la dispoziția turiștilor; 

De asemenea, se va acorda prioritate conceperii și promovării unor circuite turistice integrate. 

2. Dezvoltarea căilor de circulații. Tinta strategiei pentru acest domeniu este: ”Sighișoara 2020: 
oraș-conectat, atractiv pentru locuitori și investitori”. Astfel, se urmărește ”Creșterea accesibilității și a 
mobilității în interiorul municipiului Sighișoara, la Orizontul 2020, prin  următoarele măsuri concrete:  

-  reabilitarea rețelei de străzi  din municipiu;  

-  amenajarea de noi locuri de parcare și implementarea unui sistem de  management al traficului, 
inclusiv al locurilor de parcare, care să conducă la decongestionarea  zonei centrale; 
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2.4. Regimul juridic de protecție 

2.4.1. Arii naturale protejate, Natura 2000: ROSCI şi ROSPA 

Zona reglementată nu se suprapune cu arii naturale protejate Natura 2000. 

2.4.2. Protecţia patrimoniu construit 

2.4.2.1. Bunuri înscrise în Lista Patrimoniului Mondial 

Zona reglementată este amplasată adiacent bunului înscris în Lista Patrimoniului Mondial ”Centrul istoric al 
Municipiului Sighişoara”, cod L.P.M. 902/1999 şi se află în zona tampon aferentă acestuia, aşa cum este ea 
definită în Dosarul de clasare din 1999 şi prin P.U.Z. pentru Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara, 1997.  

Centrul Istoric al Sighișoarei a fost înscris în LPM, ÎN 1999, în baza criteriilor (iii) și (v) după cum urmează:  

Criteriul (iii)3. Sighișoara este o marturie remarcabilă a culturii sașilor din Transilvania, o cultură care se 
aproprie de sfârșit după 850 ani și care va continua să existe doar prin intermediul monumentelor urbane și 
de arhitectură.  

Criteriul (v)4. Sighișoara este un exemplu remarcabil de oraș fortificat, de mici dimensiuni, amplasat în zona 
de frontieră, între cultura Latină a Europei Centrale și cultura Bizantin-Ortodoxă a sud-estului Europei.  
Procesul de migrare, aparent de neoprit, al saxonilor, stratul social care s-a format și a susținut tradițiile 
culturale ale regiunii, amenință, de asemenea, supraviețuirea patrimoniului architectural.   

O parte din zona studiată – frontul vestic al str. Morii – face parte din frontul de parcele care reprezintă 
limita estică a bunului înscris în L.P.M.  

Bunul inclus în Lista Patrimoniului Mondial5, așa cum a fost delimitat în cadrul Dosarului de înscriere în 
Lista Patrimoniului Mondial, elaborat de către MCC, DMASI - CPPCN (1999)6 este încadrat de următoarele 
străzi:  

� Nord-Vest: str. Anton Pann până la intersecţia cu str. Ilarie Chendi (punctul „Vârtej”); 

� Nord-Est: str. Morii (nr. 1-29); 

� Est: Piața Octavian Goga nr. 1-10; 

� Sud-Est: Piaţa Hermann Oberth (latura de est nr. 1-7, 8-15, latura de sud nr. 16-34 şi latura de nord-
vest nr. 35-48), Str. 1 Decembrie nr. 1-15 şi nr. 2-10; 

� Sud-Vest: str. Ilarie Chendi nr.1-5 şi nr. 2-104. 

Zona de protecție a bunului înscris în LPM (Centrul istoric al Municipiului Sighișoara) are următoarea 
delimitare7:  

� Nord - str. Ştefan cel Mare cu ramificaţia, str. Libertăţii până la intersecţia cu str. Gheorghe Lazăr;  

� Nord-Est - str. Gh. Lazăr;  

� Est - str. Horia Teculescu până la nr. 177;  

� Sud-Est - str. Nicolae Iorga;  

� Sud - str. George Coşbuc, Ştefan Octavian Iosif, str. Păstorilor;  

� Sud-Vest – Pârâul Şaeşului pe tronsonul dintre intersecţia străzii Păstorilor cu str. Ilarie Chendi; 

� Vest - str. Anton Pann, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Horea până la intersecţia cu str. Corneşti şi pârâul 
Şaeşului; 

� Nord-Vest - str. Spitalului, str. Zaharia Boiu, str. Gării până la str. Libertăţii, limita zonei rezervate 
coincide cu limita laturilor caselor de pe străzile limitrofe. Zona cuprinde: 1. Dealul Cetăţii (cetatea şi 
cimitirul evanghelic); 2. Oraşul de Jos (zona cuprinsă între la vest- pârâul Şaeşului; la nord - Dealul 
Cetăţii și str. Zaharia Boiu, la est - str. Horia Teculescu; la sud - str. Nicolae Iorga, G. Coşbuc, St. O. 
Iosif, și Păstorilor; 3. Cartierul Corneşti; 4. Cartierul Gării, (între str. Gării, str. Libertăţii, str. Gh. Lazăr, și 
Târnava Mare); 5. Zona bisericii evanghelice Siechof. 

                                                           
3 Criteriul (iii) de clasare în LPM, în care se încadrează Sighișoara, este următorul: reprezintă o mărturie unică sau excepțională a unei culture 

sau a unei civilizații care încă există sau care a dispărut; cf. World Heritage Committee, Operational Guidelines for the Implementation 
of  the World Heritage Convention, 2017, p. 28 

4 Criteriul (v) de clasare în LPM, în care se încadrează Sighișoara, este următorul: este un exemplu exceptional de așezare umană 
tradițională (...) care este reprezentativă pentru o cultură (sau culturi), sau intervenție umană asupra mediului în special când a 
devenit vulnerabil sub impactul unor schimbări ireversibile; cf. World Heritage Committee, Operational Guidelines for the 
Implementation of  the World Heritage Convention, 2017, p. 28 

5 Cf.  Studiul de fundamentare 1.08. Studiu arheologic, autor:: arheolog Daniela Marcu Istrate, aferent prezentei documentații de 
urbanism PUZ Strada Octavian Goga, cap. 1.2.  Localizarea zonei evaluate arheologic 

6 Dosarul de înscriere: http:/ /whc.unesco.org/uploads/nominations/902.pdf   
7 Ibidem 
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2.4.2.2. Monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 

Zona reglementată prin prezenta documentație de urbanism este amplasată adiacent sitului (urban) 
Centrul istoric al municipiului Sighişoara, incluzând zona înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial, cod  LMI  
713. MS-II-s-A-15806, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015.  

La nivelul legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei monumentelor, în zona reglementată nu sunt 
monumente de arhitectură sau situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice.  

În exteriorul zonei reglementate, în zona studiată sunt localizte următoarele monumente istorice înscrise în 
LMI 2015: 

� Parțial situl (urban) Centrul istoric al municipiului Sighişoara, incluzând zona înscrisă în Lista 
Patrimoniului Mondial, cod. 713. MS-II-s-A-15806;  

� Monumente istorice de importanţă naţională (grupă valorică A) şi locală (grupă valorică B) localizate pe 
frontul nordic al Str. 1 Decembrie 1918, pe frontul vestic al str. Morii şi Piata Octavian Goga (la vest şi 
la sud de zona reglementată).  

Nr. 
crt.  

Cod LMI Denumire Adresa Datare 

Zona analizată prin PUZ 
713  
 

MS-II-s-A-15806  
 

Centrul istoric al 
municipiului 
Sighişoara, incluzând 
zona înscrisă în Lista 
Patrimoniului Mondial  
 

N - str. Ştefan cel Mare cu ramificaţia, Bd. Libertăţii 
până la intersecţia cu str. Gh. Lazăr;  
NE - str.Gh. Lazăr; E - str. Horia Teculescu până la nr. 
177;  
SE - str. N. Iorga; S - str. G. Coşbuc, Şt. O. Iosif, 
Păstorilor;  
SV - pârâul Şaeşului pe tronsonul dintre intersecţia cu 
str. Păstorilor cu str. Ilarie Chendi;  
V - str. Anton Pann, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Horea 
până la intersecţia cu str. Corneşti şi pârâul Şaeşului;  
NV - str. Spitalului, str. Zaharia Boiu, str. Gării până la 
str. Libertăţii;  
Limita zonei rezervate coincide cu limita laturilor caselor 
de pe străzile limitrofe.  
Zona cuprinde:  
1. Dealul Cetăţii (cetatea şi cimitirul evanghelic);  
2. Oraşul de Jos (zona cuprinsă între la V -pârâul 
Şaeşului, la N Dealul Cetăţii, str. Zaharia Boiu, la E str. 
Horia Teculescu, la S str. Nicolae Iorga, G.Coşbuc, Șt. 
O .Iosif, Păstorilor);  
3. Cartierul Corneşti;  
4. Cartierul Gării (între str. Gării, b-dul Libertăţii, str. Gh. 
Lazăr, Târnava);  
5. zona bisericii evanghelice Siechof  

 

 
719  MS-II-m-B-15810  Casă  Str. 1 Decembrie 1918, 13  sec. XIX  
721  MS-II-m-B-15812  Casă  Str. 1 Decembrie 1918, 15 1750, sec. XIX  
724  MS-II-m-A-15815  Casă  Str. 1 Decembrie 1918, 27  sf. sec. XIX  
725  MS-II-m-B-15816  Liceul "Mircea Eliade”  Str. 1 Decembrie 1918, 31-33  1897  
729  MS-II-m-A-15821  Casă  Str. 1 Decembrie 1918, 47  1785 - 1825, transf. 

sec. XX  
732  MS-II-m-B-15824  Casă  Str. 1 Decembrie 1918, 51  1780 - 1830  
802  MS-II-m-A-15900  Casă  Piaţa Goga Octavian, 7  sec. XVI, sec. XVIII, 

sec. XIX - XX  
803  MS-II-m-A-15901  Casă  Piaţa Goga Octavian, 8  sec. XVIII, sec. XX  
818  MS-II-m-A-15919  Casă  Str. Morii 1  sec. XVIII, sec. XX  
819  MS-II-m-A-15920  Casa Lotz  Str. Morii 5  1676 - 1700 (1688), 

sec. XIX  
820  MS-II-m-A-15921  Casă  Str. Morii 7  1782, 1900  
821  MS-II-m-A-15922  Casa Kellner  Str. Morii 11  sec. XVIII, sec. XX  
822  MS-II-m-A-15923  Casa Kunft şi Ticuşan  Str. Morii 15  sec. XVIII, sec. XX  
823  MS-II-m-A-15924  Casa Savoi  Str. Morii 17  1685 - 1750, sec. XX  
824  MS-II-m-A-15925  Casă  Str. Morii 19  1780, 1920 - 1930  
825  MS-II-m-A-15926  Casă  Str. Morii 23  sec. XVIII, sec. XIX  
826  MS-II-m-A-15927  Casa Szakacs  Str. Morii 25  1680, sec. XVIII - XIX  
827  MS-II-m-A-15928  Casa Beer  Str. Morii 27  sec. XVIII, sec. XIX  
828  MS-II-m-A-15929  Casă  Str. Morii 29  sec. XVIII  
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2.45.2.3. Situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional 

În Registrul Arheologic Naţional (R.A.N.), în zona reglementată, este înscris un sit arheologic, cod RAN 
114523.132, pentru care s-a realizat descărcarea de sarcină arheologică, , autorizată de către Comisia 
Națională de Arheologie, în perioada 17 octombrie –5 noiembrie 2005, în vederea construirii Hotelului 
Double Treee by Hilton (str. Consiliul Europei, nr. 6). Cercetarea, condusă de arheologul Pascu Ioan, avand 
un caracter preventiv, necesar descărcării terenului de sarcină arheologică, a dus la descoperirea câtorva 
fragmente ceramice din sec. XVII, predate Muzeului de Istorie Sighişoara, şi a unei anexe din cărămidă, de 
sec. XIX, fără valoare arhitecturală, urbanistică sau istorică. 

Pentru teritoriul studiat și zona reglementată există o singură cercetare arheologică. Aceasta s-a efectuat 
pe suprafața ocupată acum de Hotelul DoubleTree by Hilton, Str. Consiliul Europei nr. 6,, avand un caracter 
preventiv, necesar descărcării terenului de sarcină arheologică.  

Au fost realizate următoarele 9 secţiuni, după cum urmează : 

� Sub aripa corpului orientat est-vest 

� Sectiune nr. 1: secţiune magistrală pe direcţia est-vest, cu dimensiunile de 45x1,5 m. 

� Sectiunea nr. 2: secţiune perpendiculară pe latura nordică a S.1, la capătul estic al acesteia, cu 
dimensiunile 15x1,5 m. 

� Sectiunea nr. 3: secţiune perpendiculară pe latura nordică a S.1, cu dimensiunile 15x1,5 m, la 
15,80 m distanţă spre vest faţă de S.2. 

� Sectiunea nr. 4: secţiune perpendiculară pe latura nordică a S.1, cu dimensiunile 15x1,5 m, la 
13,30 m distanţă spre vest faţă de S.3. 

� Sectiunea nr. 5: secţiune perpendiculară pe latura nordică a S.1, cu dimensiunile 15x1,5 m. la 
9,50 m distanţă spre vest faţă de S.4. 

� Sectiunea nr. 6: secţiune perpendiculară pe latura sudică a S.1, cu dimensiunile 10x1,5 m. la 9 m 
distanţă spre vest faţă de limita estică a S.1. 

� Sectiunea nr. 7: secţiune perpendiculară pe latura sudică a S.1, cu dimensiunile 10x1,5 m. la 13 
m distanţă spre vest faţă de S.6. 

� Sectiunea nr. 8: casetă cu dimensiunile 2,5x2,5 m, la 1 m distanţă de S.6, pe latura vestică a 
acesteia. 

� Sub aripa corpului orientat nord-est 

� Sectiunea nr. 9: casetă cu dimensiunile 2x2 m. 

Beneficiarul cercetării a încheiat un protocol de colaborare cu Muzeul de Istorie din Sighişoara pentru 
salvgardarea inventarului arheologic descoperit. 

Întru-cât în zona cercetată nu a existat un reper nealterabil, capabil de wagriss, cotele stratigrafice au fost 
stabilite în funcție de nivelul de călcare existent la acea vreme, acesta fiind relativ uniform pentru toata zona 
investigată.  
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2.5. Evoluţia istorică a zonei studiate 

2.5.1. Evoluția urbansitică a zonei studiate 

Zona studiată face parte din Oraşul de Jos, amplasat în partea de est a Cetăţii Sighişoara. Acesta s-a 
dezvoltat preponderent în perioada medievală și reprezintă o extindere a locuirii săseşti în afara zidrurilor 
fortificaţiei. Cetatea medievală și Orașul de Jos reprezintă nucleul aşezării dezvoltate de coloniștii sași 
începând cu mijlocul primei jumătăți a sec. XIII8. 

Evoluţia zonei studiate se află în strânsă legătură cu evoluţia Oraşului de Jos, cu evoluţia traseului râului 
Târnava Mare, cu existența pârâului Șaeș şi ulterior cu evoluţia zonei centrale a Municipiului Sighişoara.   

Caracteristicile parcelarului din Orașul de Jos – mărimea parcelelor și densitatea fondului construit –  
existența unor parcele de mari dimensiuni nespecifice țăranilor și existența unor surse de apă care facilitau 
desfășurarea anumitor meșteșuguri, atestă faptul că zona era predominant locuită de meșteșugari și 
comercianți9. Dezvoltarea Oraşului de Jos a fost favorizată de accesul facil la râu și de procesul de relocare 
a unui număr semnificativ de locuitori din Cetate în Oraşul de Jos, proces desfășurat la începutul sec. XVI.  

Oraşul de Jos are o dezvoltare liniară, datorată reliefului, cu o formă neregulată, mult alungită. Traseul 
sinuos al străzilor este dat de elementele de relief: dealul Cetăţii și valea fostului pârâu Șaeş. Oraşul de Jos 
s-a dezvoltat în lungul unui principal ax de circulaţii: str. 1 Decembrie 1918, al cărei traseu este paralel cu 
incinta cetăţii, pe direcţie SV-NE. În general, în Oraşul de Jos, parcelarul este alcătuit din şiruri unitare de 
parcele; parcelele au formă mult alungită şi, în funcţie de rezervele de teren existente, au dimensiuni mari 
şi foarte mari. În zonele în care relieful nu permite acest lucru, parcelele au suprafeţe mici (de ex: frontul 
vestic al Str. Morii, începutul str. Octavian Goga)10.   

Înainte de sfârşitul secolului XX (cca 1980), zona studiată se suprapunea, parţial, peste cursul râului 
Târnava Mare iar până la jumătatea sec. XIX (cca 1862) era traversată, pe direcţie SE-NV de pârâul Șaeş. 
Mărturie a acestui fapt este şi structura substratului terenului, care, conform săpăturilor arheologice11 din 
anul 2005, conduse de arheologul Pascu Ioan, este alcătuit din umpluturi.  

Parcelarul din zona studiată a avut, chiar şi înainte de lucrările de sistematizare de la sfârșitul sec. XX, un 
caracter uşor diferit de cel general al Oraşului de Jos: parcelele cuprinse între str. 1 Decembrie 1918 şi râul 
Târnava Mare au avut formă alungită, dar relativ neregulată, rezultate din prelungirea unor parcele mai 
vechi12. Parcelele de mari dimensiuni din zona studiată au permis amenajarea unor grădini în partea 
posterioară, către râul Târnava Mare. Până la trasarea str. Consiliul Europei (cca 1980), toate clădirile 
principale erau orientate către str. Morii şi str. 1 Decembrie 1918.  

Scurtă cronologie a evoluţiei zonei analizate, începând cu perioada medievală13:  

� Zona cuprinsă între Str. Morii, Râul Târnava Mare și fostul traseu al Pârâulu Șaeș (care străbătea zona 
studiată pe direcția SE-NV) a facut parte din a doua etapă de dezvoltare a locuirii în Orașul de Jos, în 
jurul anul 1325; zona s-a dezvoltat succesiv, de la nord spre sud, până în zona str. 1 Decembrie 
191814.  

� Moara care dă numele actualei străzii a Morii a fost ridicată probabil în prima jumătate a secolului al 
XIV-lea; aceasta era amplasată pe brațul stâng al Târnavei Mari, la capătul de nord-vest al insulei; 
Moara era apărată de Turnul Pescarilor15 

� Fronturile str. Morii şi str. 1 Decembrie 1918 încep să se contureze începând cu sfârşitul sec. XIV, când 
zona era traversată de pârâul Șaeş.  

� În anii 1771 şi 1777 au loc inundaţii foarte mari provocate de râul Târnava Mare; plăcuţe cu nivelul la 
care a ajuns apa râului sunt amplasate pe faţadele caselor de pe str Morii (apa ajunge la partea 
superioară a camerelor parterului);  

� În urma inundaţiilor din 1851, provocate de pârâul Șaeş şi de râul Târnava Mare, este demolată moara 
din partea de nord a str. Morii. 

                                                           
8 Academia Română, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Atlas Istoric al orașelor din România, Secția C, Transilvania, 
Fascicul 1. Sighișoara, Editura Eciclopedică, București, 2000, p. II 
9 Paul Niedermaier, Geneza orașelor medievale în Transilvania, Editura Academiei Române, București, 2016, p. 171 
10 Academia Română, op. Cit. , p. V 
11 Cf. Studiu de fundamentare 1.2.8. Studiu Arheologic. Aferent PUZ – Strada Octavian Goga, Municipiul Sighișoara. 
12 Academia Română, op. cit, p. V 
13 Ibidem, p. III-IV 
14 Paul Neidermaier, op. cit, p. 292 
15 Cf. 1.2.8. Studiu Arheologic.. 
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� Între 1857 și 1858 se construiește o cazarmă de cavalerie, în zona actualului magazin Sigma. După 
1873 în această cazarmă își desfășoară activitatea o formațiune de pompieri16 

� În 1862 este deviat traseul pârâului Șaeş în afara Oraşului de Jos (Mențiune: în planurile din 1864 și 
1880 apare marcat traseul vechi al pârâului). Devierea pârâului a facilitat dezvoltarea fondului construit 
către stradă și amenajarea grădinilor din zona studiată.  

� Ulterior devierii pârâului Șaeș, cca 1862, este desființat Turnul Pescarilor, turn de poartă aferent 
fortificaţiilor Oraşului de Jos, care era amplasat în partea de nord a zonei studiate, imediat lângă 
clădirea din str. Morii nr. 29, spre vest17 

 

 
Fig. 2 Evoluţia cetăţii şi a Oraşului de Jos între sec. XIV – XVI. (Sursa : Academia Română, op. cit,) 

                                                           
16 Idem 
17 Idem 
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Fig. 2. Proiect, realizat între 1857 și 1862. Se observă partea de vărsare din cursul vechi al Șaeșului și insula Târnavei Mari din 
proximitatea zonei evaluate (Sursa: Studii de Fundamentare – 1.2.8. Studiu Arheologic) 

 
Fig.3. Plan 1880. Este marcat vechiul traseu al pârâului Șaeș  

� În 1867 se pavează strada principală – Str. 1 Decembrie 1918. 

� Ulterior 1864 și ante 1880 (obsevații pe baza analizei planurilor din 1864 și 1880) este sistematizat râul 
Târnava Mare și dispare insula și brațul drept care se suprapunea cu zona studiată18. Prin această 
măsură, parcelele de pe frontul estic al str. Morii se extind și sunt amenajate grădini către râul Târnava 
Mare.  

                                                           
18 Idem 
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� Se presupune că în perioada 1880-cca1905 (planul orașului de la începutul sec. XX, datat cca 1905) 
se realizează alte lucrări de sistematizare a râul Tărnava Mare19.  

 
Foto 1. Sighișoara 1880. Albia Târnavei Mari și fundul grădinilor din zona studiată (Sursa: Studii de Fundamentare – 1.2.8. Studiu 
Arheologic) 

� În jurul anului 1930 se demolează două case din frontul nord-vestic al actualei străzi 1 Decembrie 1918 
și se dezvoltă un acces larg către strada Morii, de unde mai dispar câteva gospodării, rezultând actuala 
Piață Octavian Goga20. 

� În 1897 a fost construită clădirea actualului Colegiu Național „Mircea Eliade”, care a fost dotat cu un 
teren și o sală de sport – dispărute în sec. XX sub fundațiile hotelului Double Tree by Hilton și a 
actualelor blocuri de la marginea de sud-est a zonei studiate21.  

� În anul 1964 se realizează un proiect de îndesire a fondului construit din Oraşul de Jos, inclusiv pentru 
zona cuprinsă între Str. Morii, Str. 1 Decembrie 1918 şi râul Târnava Mare. Din acest proiect este 
realizată clădirea poştei, amplasată în partea de sud-est a zonei studiate.  

�  În anii 1970 şi 1974 au loc inundaţii de amploare ale Oraşului de Jos cauzate de râul Târnava Mare.  

 
Foto 2. Piața Octavian Goga inundată în 1975. Clădirile din planul central au fost demolate pentru construcția sediului neterminat al 
C.E.C. (Sursa: Studii de Fundamentare – 1.2.8. Studiu Arheologic) 

� În urma acestor inundaţii, începând cu 198022, au loc lucrări de sistematizare şi de îndiguire a albiei 
râului şi de trasare a str. Consiliul Europei pe latura sudică a râului. De asemenea, sunt demolate o 
serie de construcţii de pe latura sudică a râului, inclusiv fosta cazarmă de cavalerie (amplasată 
aproximativ pe locația Magazinului Sigma) și o serie de construcții de pe frontul estic al str. Morii.  

                                                           
19 Idem 
20 Idem 
21 Idem 
22 Idem. 
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� În 1982 se realizează un proiect de regenerare urbană a zonei cuprinse între Str. Morii,  
Str. 1 Decembrie 1918 şi str. Consiliul Europei. În baza acestui proiect sunt desfiinţate o parte din 
clădirile care alcătuiesc frontul str. Morii şi o parte din construcţiile din interiorul cvartalului. Este realizat 
ansamblul de locuinţe colective din vecinătatea zonei reglementate (pe o parte din terenul ocupat 
anterior de terenul de sport al Colegiului Național ”Mircea Eliade”23).  

� În anul 1983 se realizează, pentru aceeași zonă, un proiect prin care se prevede demolarea frontului 
str. 1 Decembrie 1918; s-a renunțat la acest proiect datorită protestelor înregisrate. 

 
Foto 3. Strada Morii înaintea demolărilor pe frontul de est (în stânga). Vedere de la nord. (Sursa: Studii de Fundamentare – 1.2.8. 
Studiu Arheologic) 

 
Foto 4. Strada Morii înaintea demolărilor pe frontul de est (în dreapta). Vedere de la sud. (Sursa: Studii de Fundamentare – 1.2.8. 
Studiu Arheologic) 

                                                           
23 Idem. 
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Foto 5. Anii 1980-1985. Demolări în zona magazinului „Sigma”. În dreapta Casa Ghizdavu (str. Morii  
nr. 8), nedemolată la momentul realizării fotografiei. (Sursa: Studii de Fundamentare – 1.2.8. Studiu Arheologic) 

 
Foto 6. Anii 1980-1985. Frontul estic al str. Morii (în stânga), în dreapta cârciuma „La Mitică”(„Steaua Morii) pe amplasamentul căreia 
este realizată, în 1996, clădirea C.E.C.; în plan secund: ansamblul de locuințe colective adiacent zonei reglementate. (Sursa: Studii 
de Fundamentare – 1.2.8. Studiu Arheologic) 

� În 1990 se organizează un concurs pentru reconstruirea zonei dintre str. 1 Decembrie 1918 și  
Str. Morii, în care s-au facut demolări masive conform proiectelor din 1982 și 1983.  

� În 1994 MLPAT realizează [pentru zona dintre râul Târnava Mare, str. 1 Decembrie 1918 și Str. Morii] 
un plan orientativ de dezvoltare care nu este agreat de administrația locală a municipiului Sighișoara. 

� După anul 1994 pe str. 1 Decembrie 1918 la nr. 37-39, se realizează o clădire pentru Banca Română 
de Comerț Exterior, devenită apoi sediul administrației financiare24. 

� În anul 1996 se realizează un P.U.D., în baza căruia sunt începute lucrările la clădirea C.E.C. 
amplasată în partea de sud, arhitect Anca Petrescu25. Clădirea, a cărei volumetrie și arhitectură nu se 
armonizează cu fondul construit înconjurător, a rămas nefinalizată.   

� În perioada 2006-2009 a fost construit Hotelul Double Tree by Hilton, în partea de nord a zonei 
studiate.  

                                                           
24 Idem 
25 Idem. 
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2.5.2. Evoluţia ocupaţiilor populaţiei şi a caracterului funcţional 26 

În ceea ce privește ocupațile și îndeletnicirile locuitorilor din zona studiată, un prim indiciu ne este oferit 
chiar prin denumirea străzii Morii și a Turnului Pescarilor.  

Astfel, prin așezarea lor în apropiere de râul Târnava Mare și râul Șaeșului, într-o zonă numită multă vreme 
de Weihergasse, adică Strada Eleșteelor (care acoperea zona studiată), una dintre îndeletnicirile principale 
ale locuitorilor trebuie să fi fost pescăritul. Interesant este însă că, în conformitate cu dispozițiile regale din 
1513, consfințite prin statutele Sighișoarei din 1517, pescarii erau obligați să vândă peștele proaspăt sau 
sărat numai în Cetate, cu excepția zilei de joi, după amiază, când marfa rămasă putea fi comercializă și în 
Orașul de Jos.27 

De asemenea, în preajmă trebuie să fi locuit și profesat meșteșugarii ale căror îndeletniciri erau direct  și 
nemijlocit legate de moară (morari, tăbăcari, pielari, postăvari, cizmari s.a.). Cel puțin în ceea ce privește  
meșteșugul cizmăritului, acesta era practicat cu siguranță aici, dovadă fiind Casa Săvoi din str. Morii nr. 17, 
pe a cărei fațadă  a fost pictat anul 1568, inițialele proprietarilor „M - J„ , dar și tălpile unor perechi de 
încălțăminte, fapt care mărturisește, fără urmă de îndoială, ocupația proprietarului de atunci. 

În sfârșit, în perioada premergătoare lucrărilor moderne de sistematizare, în marea majoritate a cazurilor 
clădirile aveau spații de locuit la etaj, ateliere, magazine și prestări de servicii la parter. Zona era renumită 
prin cârciuma „La Mitică” (în fapt „Steaua Morii”) dispărută sub clădirea neterminată a C.E.C., și brutăria „La 
Hubacs” aflată la capătul unei străduțe înfundate, în partea de parcare a zonei studiate. 

2.5.2.1. Ocupațiile populației în sec. XIX 

La  sfârșitul sec. XIX, în 1893, conform sintezei realizate de Paul Neidermaier28, profilul funcțional al ariei 
studiate confirmă faptul că în zonă există un număr semnificativ de instituții, prăvălii și ateliere, dintre care  
se remarcă cele destinate prelucrării pielii și blanurilor ca find cele mai bine reprezentate:   

� Instituții ale administrației orașului și servicii publice: Jurisdicție (stația de pompieri), la capatul str. Morii; 
scoală și spital pe str. 1 decembrie 1918,  

� Prăvălii: pravălie de piele, prăvălie de făină și băcănie pe str. 1 Decembrie 1918;  

� Alimente: afumător pe str. 1 Decembrie 1918; brutării pe str. Morii; 

� Textile: țesător, croitor pe str. 1 Decembrie 1918; fabricant textile, croitor pe str. Morii;  

� Piele, blănuri: tăbăcar, șelar, curelar, cizmar, pantofar pe str. 1 Decembrie 1918; blănar, curelar și 
cizmar pe str. Morii;  

� Prelucrarea metalului:  fierar, aurar pe str. 1 Decembrie 1918; lăcătușar, cuprar, tocilar pe str. Morii;  

� Prelucrarea lemnului: dulgheri și tâmplari pe str. Morii;  

� Constructori: zidari pe str. 1 Decembrie 1918; 

� Diverse: vopsitorie pe str. 1 Decembrie 1918; funar pe str. Morii; 

� Negustori pe str. 1 Decembrie 1918;  

                                                           
26 Capitol preluat in întregime din Studiul de fundamentare 1.08. Studiu arheologic, autor: arheolog Daniela Marcu Istrate, aferent 

prezentei documentații de urbanism PUZ Strada Octavian Goga, Cap. 1.5.7. Ocupații 
27 Ioan F. Pascu, Câteva considerații…p.47 
28 Academia Română, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Atlas Istoric al orașelor din România, Secția C, Transilvania, 
Fascicul 1. Sighișoara 
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2.6. Caracteristicile teritoriului studiat 

2.6.1. Caracteristicile ţeşutului urban 

2.6.1.1. Caractersticile tramei stradale  

Identificarea tipologiei ţesutului urban existent în arealul studiat contribuie la definirea atitudinii specifice de 
reglementare faţă de subzonele delimitate. 

În procesul de definire a caracteristicilor ţesutului urban s-a utilizat metoda analizei unor anumite tipologii 
de ţesut urban (ţesutului urban întâlnit în aşezările urbane săseşti, din afara fortificaţiilor) şi tipuri de 
intervenţii urbanistice.  În cadrul analizei s-a avut în vedere: conformarea parcelelor, regimul de înălţime al 
construcţiilor, modul de constituire al ţesutului, gradul de ocupare al parcelelor, suprafaţa parcelelor, 
raportul între funcţiune şi parcelar, gradul de constituire al ţesutului şi tipologia tramei stradale.  

Zona studiată face parte din Oraşul de Jos, amplasat la în partea de est a Cetăţii Sighişoara, la baza 
Dealului Cetăţii; acest cartier reprezintă o extindere a locuirii săseşti în afara zidrurilor fortificaţiei.  

Înainte de sfârşitul secolului trecut, zona se suprapunea, parţial, peste cursul râului Târnava Mare iar până 
la jumătatea sec. XIX era traversată, pe direcţie SE-NV de pârâul Saeş. Mărturie a acestui fapt este şi 
structura substratului terenului, care, conform săpăturilor arheologice din anul 2005, este alcătuit din 
umpluturi de balast şi beton.  

Oraşul de Jos s-a dezvoltat în lungul unui principal ax de circulaţii: Str. 1 Decembrie 1918, al cărei traseu 
este paralel cu incinţa cetăţii, pe direcţie SV-NE.  

Cartierul are o dezvoltare liniară, datorată reliefului, cu o formă neregulată, mult alungită. Traseul sinuos al 
strazilor este dat de elementele de relief: dealul Cetăţii, valea fostului pârâu Saeş şi Valea Câinelui.  

Rețeaua principală de circulații a zonei studiate are o structură specifică aşezărilor săseşti, dezvoltată în 
perioada medievală şi pre-modernă. La acestea se adaugă operaţiuni urbanistice realizate la începutul  
sec. XIX care s-au soldat cu străpungerea fondului construit şi trasarea de străzi de legătură, cum este 
cazul străzii și Pieţei Octavian Goga sau circulaţiile care deservesc ansamblul de locuinţe colective din 
partea de est, realizate în 1982.  

2.6.1.2. Caracteristicile arcelarului. Ocuparea terenurilor 

În general, parcelarul, în Oraşul de Jos este alcătuit din şiruri unitare de parcele; parcelele au formă mult 
alungită şi, în funcţie de rezervele de teren existente, au dimensiuni mari şi foarte mari. În zonele în care 
relieful nu permite acest lucru, parcelele au suprafeţe mici (de ex: frontul estic al Str. Morii, începutul str. 
Octavian Goga).  

Parcelarul din zona analizată, a avut, chiar şi înainte de lucrările de sistematizare de la sf. sec. XIX, un 
caracter uşor diferit de cel general al Oraşului de Jos: parcelele cuprinse între Str. 1 Decembrie 1918 şi râul 
Târnava au avut formă alungită, dar relativ neregulată, rezultate din prelungirea unor parcele mai vechi29. 
Parcelele de mari dimensiuni din zona studiată au permis amenajarea unor grădini în partea posterioară, 
către râul Târnava Mare. Până la trasarea str. Consiliul Europei, toate clădirile principale erau orientate 
către str. Morii şi str. 1 Decembrie 1918.  

Parcelarul din zona reglementată a rezultat în urma lucrărilor de sistematizare a cursului râului Târnava 
Mare, de trasare a str. Consiliul Europei și a intervențiilor urbanistice de regenerare urbană a zonei, 
desfășurate în anii 1980. Mărturii ale perioadei anterioare intervențiilor de sistematizare a zonei sunt 
parcelele şi clădirile din partea de est, acestea având clădirile principale orientate către str. 1 Decembrie 
1918 şi grădini amplasate către râu.  

2.6.1.3. Catacteristicile fondului construit.  

În zona studiată, fondul construit este foarte diversificat:  

� Clădiri care datează din perioada medievală şi premodernă, cu regim de înălţime P-P+1, cu acoperiş 
înalt, care formează fronturi continue, cu precădere pe str. Morii; amplasarea clădirilor pe parcelă 
respectă o regulă simplă: clădirea principală, amplasată pe aliniament, paralelă cu strada, iar clădirilie 
secundare, amplasate în lungul unui laturi şi finalizate cu o anexă gospodărească amplasată la limita 
dintre curte şi grădină. Aceste gospodării sunt reprezentative pentru aşezările săseşti din exteriorul 
cetăţilor medievale. 

                                                           
29 Academia Română, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Atlas Istoric al orașelor din România, Secția C, Transilvania, 
Fascicul 1. Sighișoara, Editura Eciclopedică, București, 2000, p. V 
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� Clădiri din perioada modernă, P+1-P+2, cu front continuu, cu parter comercial; cu arhitectură specifică 
anilor 1900, cu precădere pe str. 1 Decembrie 1918;  

� Ansamblul de locuinţe colective, cu parter comercial, realizat în anii 1980, în partea de est a zonei 
reglementate, cu regim de înălţime P+3-P+4;  

� Clădiri realizate în perioada contemporană: Magazinul Sigma şi hotelul finalizat în anul 2009, care 
caracterizează frontul str. Consiliul Europei; clădiri a căror arhitectură, prin materiale şi volumetrie, 
încearcă să reproducă specificul local, însă fără a se încadra armonios în țesutul urban existent. 
Magazinul ”Sigma” este un element-reper la nivelul zonei studiate.  

Arealul studiat, în ultimii 150 ani, a fost martorul unor intervenţii urbanistice semnificative la nivel 
zonal. Aceste intervenţii au condus la modificarea ţesului urban şi implicit la  pierderea caracterului 
specific aşezărilor săseşti dezvoltate în perioada medievală. Astfel, zona, care iniţial se încadra în 
tipologia de ţesut specific Oraşului de Jos, s-a transformat într-o zonă destructurată, cu fronturi 
discontinue şi imagine neunitară care afectează, în mod negativ, perspectiva asupra cetăţii 
medievale.  

2.6.2. Caracteristici funcționale 

Zona reglementată, cu o suprafaţă de 1,6091 ha, este alcătuită din imobile cu destinaţie terţiară, clădiri cu 
activităţi mixte, precum şi de o suprafaţă de teren, de mari dimensiuni, neocupată, rezultată din operațiunea 
de reconformare a parcelarului din zonă, în urma procesului de sistematizare a cursului râului Târnava 
Mare.  

Zona reglementată, din punct de vedere funcţional, prezintă următoarele caracteristici: 

� în partea de nord este amplasată o unitate de cazare turistică - Hotelul Double Tree by Hilton;  

� în partea de vest, pe str. Morii, la nr. 10, este amplasată o clădire P+1, cu funcţiuni mixte – locuire şi 
servicii (unitate bancară: Banca Carpatica); 

� în partea de vest, pe str. Morii, nr. 8, este amplasată o clădire P+1, cu destinaţia de locuire 

� în partea centrală şi de sud a zonei reglementate, pe terenul liber, este amplasată o parcare publică,  
neamenajată.  

Zona reglementată este lipsită de diversitate funcţională iar fondul construit este slab reprezentat, 
dominând activităţile din sectorul terţiar – comerţ şi servicii care funcţionează în corelare directă cu 
activităţile specifice zonei centrale.  

Zona reglementată, datorită poziţiei sale pe malul râului, al cărui curs a fost sistematizat în anii 1970, se 
află în proces de dezvoltare urbanistică şi deci de conturare a profilului funcţional. Dovadă este şi parcarea 
supraterană, neamenajată, care are un caracter temporar.  

Lipsa unor documentaţii de urbanism care să stabilească o direcţie clară de dezvoltare pentru zona 
reglementată, cu precădere pentru zona liberă utilizată în prezent ca parcare auto, a condus la  
perpetuarea existenţei unei zone destructurate, reziduale, adiacentă cursului de apă şi cetăţii medievale.  

Zona studiată prezintă o mai mare diversitate funcţională:  

� în partea de est: locuinţe colective P+3-4, cu parter comercial, oficiul poştal şi postul trafo;  

� în partea de est: frontul de la str. 1 Decembrie 1918, caracterizat prin mixitate funcţională: instituţii 
publice, Colegiul Naţional ”Mircea Eliade”, clădiri P-P+2 care combină funcţiunile de locuire, comerţ şi 
servicii;   

� în partea de sud: clădirea C.E.C., clădire nefinalizată, amplasată în partea de sud;  

� în partea de sud-vest: parcarea publică amenajată în Piaţa Octavian Goga;  

� în partea de sud: clădiri care găzduiesc activităţi comerciale pe frontul sudic al Pieţei Octavian Goga;  

� frontul vestic al str. Morii, care, de asemenea, se caracterizează prin mixitate funcţională: clădiri P-P+1 
care combină activităţile de locuire cu cele de comerţ şi servicii;   

� în partea de nord-vest, la limita zonei studiate, este amplsată o altă clădire cu destinaţie comercială: 
Magazinul ”Sigma”; adiacent acestuia, la intersecţia str. Consiliul Europei și str. Morii, este amenajat un 
scuar care include un monument de for public.  

În concluzie, zona studiată prezintă un profil funcţional specific zonelor centrale: locuire, comerţ, servicii de 
interes general, instituţii publice, unităţi de învăţământ, spaţii verzi şi parcări auto.  
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Activităţile din zona studiată, inclusiv cea reglementată, se află în relaţii de complementaritate cu zonele 
învecinate, care, de asemenea, prezintă activităţi mixte, cu un puternic accent pe componenta culturală 
datorată patrimoniului construit cu valoare excepţională. Diversitatea funcţională este dată de existenţa 
următoarelor activităţi: locuire, comerţ, servicii, unităţi de cazare, instituţii culturale, culte, unităţi de 
învăţământ, instituţii ale administraţiei publice locale, spaţii verzi, unităţi de depozitare şi manufactură, etc. 

Cumulul de activităţi existente în zonă asigură, pentru utilizatori – rezidenţi şi turişti – creşterea calităţii 
vieţii, accesul la servicii publice de bază, la satisfacerea cerinţelor zilnice sau cu frecvenţă mare ale 
populaţiei rezidente în zona studiată şi în imediata sa vecinătate. 

În ansamblu se poate afirma că zona studiată are o bună accesibilitate la reţeaua de dotări publice a 
municipiului.  

Amplasarea în zona centrală a municipiului, existenţa unei suprafeţe mari de teren liber, caracterul 
funcţional mixt al zonei învecinate, face posibilă amplasarea, în zona reglementată a unei game largi de 
funcţiuni: locuire, comerț, servicii, instituţii publice, dotări socio-culturale, funcţiuni recreative şi de 
socializare în aer liber.   

Nivelul de dezvoltare al serviciilor şi dotărilor din vecinătatea zonei de studiu face posibilă amplasarea unei 
mari varietăţi de activităţi de interes general în cadrul zonei reglementate.  

2.6.3. Bilanţ teritorial existent  

Bilanţ teritorial existent - P.U.Z. Octavian Goga, Municipiul Sighișoara: 
 

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT PENTRU ZONA REGLEMENTATĂ  
P.U.Z. STR. OCTAVIAN GOGA, MUNICIPIUL SIGHIȘOARA  

ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - PROPUNERE SUPRAFAȚA 
(mp) 

PROCENT % din 
total zonă 

reglementată 
Locuire individuală 320 2.0% 
Locuire individuală cu spații comerciale la parter 515 3.2% 
Comerț și servicii de interes general 3917 24.3% 
Terenuri libere / virane 8100 50.3% 
Circulaţii carosabile și pietonale 3239 20.1% 
TOTAL ZONĂ REGLEMENTATĂ AFERENTĂ P.U.Z. 16091 100% 

 

2.7. Calitatea spaţiului public  - spaţii plantate30 

Zona studiată se află în vecinătatea reţelei de spaţii publice a zonei centrale a municipiului:  

�  principalele noduri ale reţelei sunt pieţele urbane din Cetate (Piaţa Cetăţii, Piaţa Muzeului) şi din 
Oraşul de Jos (Piaţa Hermann Oberth, Piaţa Octavian Goga) 

� axele de legătură sunt alcătuite din traseele pietonale din Cetate, traseele care fac legătura dintre 
Cetate şi Oraşul de Jos (cele mai multe sunt amplasate în partea de est), traseele pietonale adiacente 
râului Târnava Mare.  

� centura de spaţii verzi care înconjoară Cetatea;  

În cadrul teritoriului studiat au fost identificate următoarele tipuri de zone plantate:  

� Scuaruri, cu o calitate slabă a amenajării vegetale, cu o varietate scăzută a tipologiilor de plantaţii 
utilizate;  

� Fâşii plantate în lungul circulaţiilor carosabile: au în mare parte un caracter destructurat, cauzat de 
standardul scăzut al materialului vegetal; 

� Plantaţiile pe lot: „grădini” aferente locuinţelor individuale, cu suprafeţele care diferă în funcţie de 
dimensiunile parcelelor. De menţionat faptul că, datorită structurii ţesutului urban, specific aşezărilor 
medievale săşeşti, parcelele destinate locuirii au un procent ridicat de ocupare şi suprafeţe plantate de 
mici dimensiuni.  

Teritoriul studiat cuprinde un spațiu verde, amenajat, de tip scuar, amplasat la intersecţia Str. Consiliul 
Europei şi Str. Morii.  

                                                           
30  Aspectele teoretice legate de spaţiile plantate din cadrul unităţilor urbanistice de locuit sunt extrase din R. Rău, D. Mihuţă, Unităţi 
urbanistice complexe, Bucureşti : Editura tehnică, 1969, pp. 140-142 
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Spaţiile verzi din domeniul public, din zona de studiu, se încadrează în următoarea categorie: spaţii cu 
vegetaţie predominat arbustivă / erbacee spontană, identificate pe terenurile libere, şi spaţii cu vegetație 
înaltă şi erbacee în cadrul scuarului de la intersecţia str. Consiliul Europei şi str. Morii.  

În vecinătatea zonei studiate tipurile de spaţii verzi întâlnite sunt: în partea de vest este localizată fâşia 
plantată care înconjoară cetatea medievală, în care domină vegetatia înaltă; în partea de nord este 
amplasată fâşia verde de protecţie a cursului râului Târnava Mare.  

În general, la nivel de amenajare, spaţiul public este caracterizat de o delimitare clară între circulaţiile 
pietonale şi cele carosabile. Nu există o marcare diferită a traseelor pietonale existente în zona studiată şi 
în vecinătatea sa.  

Din punctul de vedere al mobilierului urban, zona studiată prezintă o varietate scăzută a acestuia, 
elementele existente necontribuind la îmbunătăţirea imaginii urbane.  

Sinteza problemelor privind calitatea spaţiului public: 

� Existenţa unei suprafeţe mari de teren liber, neamenajat conduce la crearea unei imagini urbane 
destructurate și a unui spaţiu rezidual, amplasat în zona centrală a municipiul, vizibil de pe Dealul 
Cetăţii – din zona Primăriei Municipiului Sighişoara;  

� Spaţiile verzi slab amenajate reprezintă o sursă de disconfort şi poluare datorită întreţinerii 
necorespunzătoare a acestora; 

� Lipsa unor elemente-reper la nivel de ansamblu;  

� Caracterul îmbătrânit şi debilitat al vegetaţiei; 

� Insuficienţa sau lipsa echipamentelor spaţiului public (mobilier urban, pavaje, iluminat public etc.). 

Sublinierea disfuncţionalităţilor şi a aspectelor negative observate ajută la formularea unor propuneri şi 
recomandări care să conducă la valorificarea unora dintre caracteristicile distinctive ale teritoriului studiat:  

� Suprafaţa liberă, de mari dimensiuni, din zona centrală, are potenţialul de a fi transformată într-o piaţă 
urbană;  

� Vegetaţia de aliniament aferentă circulaţiilor carosabile;  

� Scuarul, situat în partea de N-E a zonei studiate, poate fi transformat într-un spaţiu secundar de 
recreere şi socializare.   

 

2.8. Circulaţia şi transporturile 

2.8.1. Trama stradală 

Rețeaua principală de circulații a zonei studiate are o structură specifică aşezărilor săseşti, dezvoltată în 
perioada medievală şi pre-modernă.  

La acestea se adaugă operaţiuni urbanistice realizate la începutul sec. XIX care s-au soldat cu 
străpungerea fondului construit şi trasarea de străzi de legătură, cum este cazul Pieţei Octavian Goga sau 
circulaţiile care deservesc ansamblul de locuinţe colective din partea de est, realizate în anii 1970.  

Principala arteră de circulaţie din zona reglementată este str. Consiliul Europei, stradă de categoria I. 
Trasarea str. Consiliul Europei şi configurarea profilului transversal al acesteia pentru a corespunde unei 
circulaţii de importanţă suprateritorială, a facut parte dintr-o operaţiune urbanistică amplă, desfăşurată după 
1975, care a avut ca principal obiectiv sistematizarea cursului râului Târnava Mare şi diminuarea riscului de 
inundabilitate. Existenţa unui circulaţii de importantă municipală şi locală face foarte accesibilă zona la nivel 
municipal.  

Traseul străzii coincide cu traseul drumului naţional DN13 şi cu cel al drumului european E60. Strada are 
dublu sens, cu două benzi pe sens; pe frontul nordic, pe malul râului, este amenajată o pistă de biciclete. 
Strada are trotuare largi, de cca 3-4 m în zona reglementată și în imediata vecinătate; vegetaţia de 
aliniament este prevăzută pe segmente scurte.  

În partea de vest, zona reglementată este delimitată de str. Morii, stradă care reprezintă limita estică a 
sitului înscris în L.P.M. Traseul străzii este paralel cu traseul fortificaţiei medievale. Strada, specifică 
ţesutului medieval extra muros, este prevăzută cu dublu sens, cu o bandă de circulaţie pe sens şi cu 
trotuare înguste, de cca 1.5m.  

Limita de sud a zonei reglementate este reprezentată de un segment al str. Octavian Goga care are un 
profil impropriu: circulaţie carosabilă îngustă, lipsită de trotuare. Acesta permite accesul către clădirile de 
locuințe colective și către oficiul poștal. 
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Limita de est a zonei reglementate este reprezentată de o circulaţie pietonală care asigură accesul la 
parterul comercial al clădirilor de locuinţe colective. Circulaţia are un profil variat, iar pe unele porţiuni au 
fost realizate extensii ale activităţilor comerciale.  

În zona studiată, în partea de sud-vest, în Piaţa Octavian Goga, a fost amenajată o parcare publică, 
supraterană.  

Str. 1 Decembrie 1918, stradă de categoria II, reprezintă limita de sud-est a zonei studiate. Strada este 
principala axă de dezvoltare a Oraşului de Jos şi asigură legătura dintre zona centrală şi zonele periferice 
din partea de sud. Strada este prevăzută cu dublu sens, având o bandă pe sens, şi vegetaţie de aliniament. 
În lungul străzii sunt amenajate parcări auto, pe ambele sensuri. Pe segmentele pe care gabaritul străzii 
permite acest lucru, au fost amenajate fâşii plantate.  

Traficul auto din zonă este amplificat de amplasarea, în partea centrală a zonei reglementate, a unei 
parcări auto, neamenajate.  

În zona studiată, principalele surse generatoare de trafic intens sunt str. Consiliul Europei (DN13 / E60), 
care generează inclusiv trafic greu, şi str. 1 Decembrie 1918, arteră majoră a reţelei de circulaţii a 
municipiului.  

2.8.2. Sistemul de transport public 

La momentul elaborării documentației, transportul public în Municipiul Sighișoara este asigurat de un 
operator principal, aflat în subordinea Consiliului Local: SC Apă Termic Transport Sighișoara. 

Cele 5 trasee de transport public existente la nivelul Municipiului Sighișoara au un capăt de linie comun 
situat în partea de est a municipiului, pe teritoriul comunei Albești, în zona Ramificație, la intersecția dintre 
str. Mihai Viteazu și str. Baraților. Acestea au traseu comun până la intersecția străzilor Mihai Viteazu, 1 
Decembrie 1918 și Gheorghe Lazăr, la limita zonei centrale a municipiului.  

În vecinătatea zonei studiate, la intersecţia str. Consiliul Europei, Mihai Viteazu, Gheorghe Lazăr şi  
1 Decembrie 1918, este amplasată, pe fiecare sens de circulație, o stație de transport public comună 
pentru toate cele 5 trasee.  

Din punctul de vedere al transportului public, zona studiată are un acces facil la rețeaua urbană de 
transport, liniile adiacente zonei studiate făcând legătura dintre zona centrală și celelalte cartiere 
componente ale municipiului.   

2.8.3. Circulaţie pietonală 

Infrastructura destinată pietonilor este bine reprezentată la nivelul zonei studiate.  

În primul rând circulațiile carosabile existente sunt prevăzute cu spații rezervate trotuarelor. Astfel, 
circulațiile pietonale se realizează separat de circulațiile carosabile, prin diferenţe de înălţime şi de pavaj.  

Zona centrală a muncipiului este prevăzută cu o reţea substanţială de circulaţii pietonale care asigură 
legătura pietonală dintre Cetatea Medievală şi Oraşul de Jos; în felul acesta sunt asigurate legături rapide 
între diferite zone funcţionale ale muncipiului, în care, datorită diferenţelor de nivel, şi a tramei stradale 
înguste, accesul auto este mai dificil.  

În centura de spaţii verzi a cetăţii este înglobat un sistem de alei pietonale, care pe lângă rolul de tranzit, 
îndeplinesc şi un important rol recreativ şi turistic.  

De asemenea, în vecinătatea zonei studiate, în partea de nord-vest, este amplasat un pod pietonal care 
asigură continuitatea circulaţiei pietonale pe cele două maluri ale râului Târnava Mare.  

Trama stradală din zona studiată este prevăzută cu treceri de pietoni, amplasate la intersecţia circulaţiilor 
carosabile.  

În partea de nord a zonei studiate sunt amenajate piste pentru biciclete de-a lungul malului sudic al râului 
Târnava Mare. 

2.8.4. Staţionarea. Parcajele 

În cadrul zonei studiate există o singură parcare publică amenajată, situată în partea sud-vest, în Piața 
Octavian Goga. În partea centrală a zonei reglementate, suprafața de teren liber este utilizată ca parcare 
neamenajată, aceasta creând o imagine negativă a zonei. Dat fiind faptul că acesta este singurul spațiu de 
mari dimensiuni din zona centrală, este permanent ocupat de autoturisme și autocare.   

În cadrul zonei studiate există parcaje amenajate în lungul arterelor de circulație, pe strada 1 Decembrie 
1918.  
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Datorită funcțiunilor publice existente în zonă precum și a zonelor de interes turistic s-a identificat o 
necesitate importantă pentru amenajarea de parcaje care să se integreze în mod armonios în peisajul 
urban.  

2.8.5. Concluzii și disfuncţionalităţi 

Principalele oportunități ale rețelei de circulații din zona studiată sunt: 

� Amplasarea acesteia în zona centrală a municipiului Sighișoara; 

� Existența mai multor linii de transport public în vecinătate; 

� Existența unei suprafețele semnificative de teren liber care poate fi utilizată pentru crearea de noi locuri de 
parcare subterane și care, în paralel, poate îmbunătății considerabil imaginea urbană a zonei; 

� Amplasarea zonei studiate în imediata apropiere a unei zone cu o importanță turistică semnificativă. 

Disfuncționalitățile la nivelul infrastructurii rutiere din zona studiată sunt: 

� Amplasarea unei parcări publice, neamenajate, în parcea centrală a zonei studiate;  

� În cazul ansamblului de locuinţe colective aleea destinată accesului auto este improprie, cu zona 
de întoarcere neconfigurată iar zona de parcare este neamenajată.  

2.9. Statutul juridic şi circulaţia terenurilor 

După tipurile de proprietate, zona reglementată aferentă P.U.Z. ”Octavian Goga ”este împărţită după cum 
urmează: 

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR  
ÎN CADRUL ZONEI REGLEMENTATE AFERENTE P.U.Z. - SITUAȚIA EXISTENTĂ 

  Ha % 
PROPRIETATE PUBLICĂ 0.4040 25.1% 

1 Terenuri în domeniul public al Municipiului Sighișoara 0.4040 25.1% 
PROPRIETATE PRIVATĂ 1.2051 74.9% 

2 Terenuri în domeniul privat al Statului Român 0.2104 13.1% 
3 Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 0.9947 61.8% 

TOTAL ZONĂ REGLEMENTATĂ AFERENTĂ P.U.Z. 1.6091 100% 

Zona reglementată aferentă P.U.Z. prezintă o structură a proprietăţii destul de eterogenă, în care 
predomină proprietatea privată a persoanelor fizice sau jurdice.  

2.10.  Echipare edilitară 

2.10.1. Alimentarea cu apă  

Sistemul centralizat al municipiului Sighișoara alimentează cca. 92,3% din populația totală a orașului și 
comuna Albești. Caracteristicile tehnice ale acestuia sunt: 

� sursa de apă este râul Târnava Mare, instalația de captare fiind amplasată în amonte de comuna 
Albești, pe partea stângă a râului; 

� alimentarea municipiului se realizează prin trei unități de pompare aflate în zonele: Coșbuc (deservită 
de 2 stații de pompare reconstruite în anul 2007 prin programul SAMTID), Cornești și Plopilor 
(reconstruită în anul 2007 prin programul SAMTID); 

� potabilizarea apei se realizează într-o stație de tratare, aflată în comuna Albești, care asigură un debit 
maxim de 360 l/s. Stația cuprinde cameră de distribuție, rezervor de reacție, decantoare radiale, filtre 
rapide și bazine de contact. Deficiențele majore în tehnica de tratare sunt: turbiditate ridicată în 
anumite perioade ale anului, fapt care influențează negativ procesul de tratare, tehnologie de filtrare 
relativ învechită, decantoarele nu au fost prevăzute cu sisteme de combatere a gheții formată la 
suprafață uzându-se astfel componentele mecanice și elementele constructive ale acestora; 

� aducțiunea de apă asigură tranzitul apei tratate din stație în rezervoarele de înmagazinare a apei, 
situate în oraș. Conducta de aducțiune este din oțel, cu Dn=600mm și L=6.250m. Are o vechime 
mare, iar o parte a conductei se află pe teren privat; 

� rezervoarele de înmagazinare a apei au capacitate totală de 9.100m3, amplasamentul lor în teritoriul 
orașului fiind în zona Mihai Viteazu (1x2.500m3 și 1x5.000m3), zona Lunca Poștei (1x1.000m3 )și zona 
Cetate (2x300m3); 

� rețeaua de distribuție a apei potabile are o lungime de 86,73km, iar branșamentele aferente au o 
lungime de 25,3km. Rețeaua a fost construită începând din anul 1903 în mai multe etape de 
dezvoltare ale orașului, este realizată din azbociment, oțel, fontă, polietilenă și are diametre între  
50 – 800mm.  
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� principalele deficiențe ale rețelei de apă potabilă sunt: conductele din fontă sunt vechi, cca. 60% din 
conductele de oțel sunt uzate, presiune insuficientă pe tronsoanele Andrei Mureșan, Dealu Gării, 
Tudor Vladimirescu, Vasile Lucaciu. În prezent rețeaua de distribuție este în curs de reabilitare prin 
proiecte finanțate din programe SAMTID și de Compania Națională de Investiții. 

Disfuncționalități 

La nivelul infrastructurii de alimentare cu apă a municipiului principalele probleme sunt:  

� instalația de captare a apei din râul Târnava Mare este uzată, ca urmare a perioadei mari de 
funcționare, fiind necesare lucrări de reabilitare; 

� în stația de tratare probleme sunt: la procesul de tratare aplicat care este influențat negativ în 
perioadele de turbiditate ridicată a apei, la tehnologia de filtrare a apei care este relativ învechită, la 
decantoare pentru că nu au fost prevăzute cu sisteme de combatere a gheții formată la suprafață, 
uzându-se astfel componentele mecanice și elementele constructive ale acestora; 

� conducta de aducțiune este veche, iar o parte din traseul ei trece prin terenuri private; 

� rețelele de distribuție a apei sunt vechi, uzate, realizate din conductele din fontă și oțel, au presiune 
insuficientă pe tronsoanele de pe străzile Andrei Mureșan, Dealu Gării, Tudor Vladimirescu, Vasile 
Lucaciu.  

2.10.2. Canalizarea menajeră şi pluvială 

Sistemul de canalizare pentru ape uzate al municipiului funcționează în sistem mixt pe ambele maluri ale 
râului Târnava Mare și în sistem unitar în centrul municipiului. Lungimea totală a rețelei este de 77,9km. 
Sistemul deservește cca. 85,9% din populația municipiului, restul populației evacuând apele uzate în sistem 
propiu (fosă septică sau bazin vidanjabil).  

Principalele deficiențe sunt legate de funcționarea îndelungată a acesteia, de materialele din care este 
realizată rețeaua și de zonele subdimenionate din rețea. Pe unele străzi ale municipiului, prevăzute cu 
reţea de distribuţie a apei potabile, nu există reţele de canalizare ape uzate. Această situație conduce la 
evacuarea apelor uzate în sol sau prin rigolele străzilor, având impact negativ asupra mediului și sănătății 
populației. Canalizarea pluvială are o lungime totală de 17,8km și deservește, împreună cu canalizarea 
unitară, cca. 70% din populația orașului. 

Stația de epurare a apelor uzate se află în aval de oraș, pe malul drept al râului Târnava Mare, lângă 
tunelul C.F.R. Are o capacitate proiectată de 200l/s, un debit mediu anual de 90-95l/s și două trepte de 
epurare mecanică și biologică, gradul de epurare realizat este de 61,5% pentru substanțe organice și 58% 
pentru suspensii. Nămolul rezultat din procesul de epurare este depozitat în incinta stației, în două iazuri cu 
capacitatea de 5.000m3 fiecare. Aceste iazuri funcționează ca iazuri de decantare, asigurând separarea 
nămolului. Lichidul rezultat este recirculat în procesul de epurare, iar nămolul îngroșat rămâne pe radierul 
iazurilor. Stația este în curs de reabilitare și modernizare printr-un proiect denumit „Reabilitarea integrată a 
sistemelor de alimentare cu apă și stațiilor de epurare în orașele cu până la 50.000 locuitori. Extinderea și 
modernizarea stației de epurare din orașul Sighișoara, jud. Mureș”, elaborator S.C. Vegyepszer SA 
Budapest – suc. Miercurea Ciuc, iar autoritatea contractantă este Compania Națională de Investiții S.A. 
București. 

În zona studiată există rețele de distribuție a apei potabile pe străzile Octavian Goga și Consiliul Europei, cu 
următoarele capacități: Q=6,28 l/s pentru Dn=100mm, Q=25,13 l/s pentru Q=200mm și Q=56,32 l/s pentru 
Dn=300mm.  

Rețele de canalizare ape uzate în sistem unitar și canalizare pluvială se găsesc pe străzile Octavian Goga, 
Consiliul Europei, 1 Decembrie și au următoarele capacități:  

� Q=75 l/s pentru canalizarea în sistem unitar,  

� Q=37 l/s pentru canalizarea menajeră  

� 150 l/s pentru canalizarea pluvială. La depășirea capacității din canalizarea unitară, apele uzate sunt 
deversate direct în râul Târnava Mare. 

Consumatorii de apă din zonă sunt: 

� populația, din 6 blocuri și 22 locuințe individuale, Q=2,5m3/lună și persoană; 

� agenți economici: 76,3m3/lună și branșament; 

� instituții: 24,8m3/lună și branșament. 
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Disfuncționalități 

La nivelul infrastructurii hidroedilitare a municipiului principalele probleme sunt:  

� rețelele de canalizare apă uzată au deficiențe legate de funcționarea îndelungată și de materialele din 
care este realizată rețeaua, precum și de zonele subdimenionate din rețea. Pe unele străzi ale 
municipiului, pe care este prevăzută reţea de distribuţie a apei potabile, nu există reţea de canalizare 
ape uzate. Această situație conduce la evacuarea apelor uzate în sol sau prin rigolele străzilor, având 
impact negativ asupra mediului și sănătății populației. 

În arealul analizat principalele disfuncționalități ale infrastructurilor hidroedilitare sunt la rețelele de 
canalizare ape uzate și pluviale ca urmare a înfundării racordurilor și inundării unor proprietăți în caz de ploi 
torențiale  

2.10.3. Alimentarea cu energie electrică 

În zona studiată există următoarele instalaţii electrice: 

� Posturi de transformare: PT 109 (20/0,4kV, 1000kVA) şi PT 4 (20/0,4kV, 400kVA), proprietatea  
S.C. ELECTRICA S.A., S.D.E.E. Transilvania Sud; 

� Punct de alimentare: PA 2 (20/0,4kV, 2x400kVA), proprietatea S.C. ELECTRICA S.A., S.D.E.E. 
Transilvania Sud; 

� LES 20 kV, care alimentează posturile de transformare nr. 109 şi 4, cât şi PA 2, proprietatea  
S.C. ELECTRICA S.A., S.D.E.E. Transilvania Sud; 

� LES 0,4kV şi LEA 0,4kV care alimentează cu energie electrică consumatorii existenţi în zonă; 

� Reţea de iluminat public. 

În zona studiată există, în prezent, un număr de 97 consumatori. 

Disfuncţionalităţi 

Principala disfuncționalitate prezentă în zona studiată, din punct de vedere al alimentării cu energie 
electrică, este legată de lipsa parţială a rețelelor electrice (posturi de transformare, reţele de distribuţie a 
energiei electrice şi reţele de iluminat public), fapt ce determină efecte negative directe asupra populației, 
calității vieţii și a confortului populaţiei.  

De asemenea există o L.E.A. 0,4kV care traversează proprietăți private din partea de vest a zonei reglementate. În 
vederea realizării unor construcții viitoare vor fi necesare o serie de lucrări de eliberare a amplasamentului. 

2.10.4. Telecomuncații  

Reţeaua de telecomunicaţii existentă în municipiul Sighișoara satisface necesităţile actuale ale locuitorilor, 
reţeaua de telefonie fixă fiind completată de serviciile reţelelor de telefonie mobilă. De asemenea, sunt 
asigurate accesul locuitorilor atât la serviciile de TV prin cablu cât şi la reţeaua de Internet. 

2.10.5. Alimentarea cu gaze naturale și energie termică  

Municipiul Sighișoara este amplasat în zona climatică III, temperatura exterioară de calcul, conform SR 
1907-1 / 1997 „Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul”, fiind te = – 18oC. 
Conform aceluiaşi standard, municipiul se află în zona eoliană IV, viteza convenţională de calcul a vântului 
în localitate şi în afara localităţii fiind v = 4 m/s.  

Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Sighișoara este asigurată de operatorul E-ON GAZ Distribuție, 
ce administrează 97,9 km rețea de distribuție (în anul 2016), cantitatea totală de gaze naturale distribuită în 
anul 2016 fiind de 18138 mc, din care 10192 mc pentru uz casnic.  

Zona studiată beneficiază de alimentare cu gaze naturale pe cele trei străzi ce o delimitează astfel: 

� pe strada 1 Decembrie 1918 sunt montate subteran două conducte de distribuție gaze naturale, 
având diametre de 315 mm, respectiv 160 mm, câte una pe fiecare parte a străzii; 

� pe strada Consiliul Europei este montată subteran o conductă de distribuție, cu diametrul de 160 mm;   

� pe strada Morii este montată subteran o conductă de distribuție gaze naturale cu diametrul de 6”. 

Alimentarea cu energie termică a zonei studiate se realizeză în prezent în sistem local, cu centrale termice 
alimentate cu gaze naturale din sistemul de distribuție al municipiului, și cu sobe de teracotă ce 
funcționează cu gaze naturale.  

Disfuncţionalităţi 

O problemă aparte o constituie lipsa termoizolării blocurilor de locuințe situate în spatele Colegiului Național 
”Mircea Eliade”, fapt care conduce la inconfort termic, consum mare de energie necesară pentru încălzire, 
apariţia condensului – ce duce în timp la deteriorarea construcţiilor prin fenomenul de îngheţ-dezgheţ a 
masei de vapori în interiorul structurii anvelopei.   
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2.11.  Condiţii geotehnice şi hidrogeotehnice   

2.11.1. Caracterizare geologică 

Geologic, zona studiată este situată în Depresiunea Transilvaniei, unitate intracarpatică care a început să 
funcţioneze ca bazin de sedimentare în Miocenul inferior (Burdigalianul inferior – Popescu et al., 1995). 
Stiva sedimentară miocenă, se încheie cu formaţiuni pannoniene, cunoscute sub numele de Formaţiunea 
de Guşteriţa (Lubenescu, 1981).  

Structural, formaţiunea de Guşteriţa este slab cutată (cute sinclinale şi anticlinale foarte largi) şi afectată 
local de mici accidente rupturale, de tipul faliilor normale şi fisurilor, încadrate într-un sistem orientat 
aproximativ N-S. Succesiunea pannoniană este acoperită de formaţiuni cuaternare, reprezentate în zonă 
prin depozite coluviale şi fluviatile, ultimele intrând în constituţia teraselor înalte, joase şi luncii râului 
Târnava Mare şi a afluenților stânga.  

Aşadar, cercetarea geologică a terenului, a avut drept scop obţinerea datelor geotehnice, a elementelor 
geologice, hidrogeologice şi seismice pentru o descriere adecvată a proprietăţilor esenţiale ale terenului şi 
pentru o estimare în domeniul de siguranţă a valorilor parametrilor care vor fi utilizaţi în proiectarea 
geotehnică în vederea îndeplinirii scopului propus.  

De asemenea cercetarea geologică şi geofizică a terenului a oferit date asupra  fenomenelor fizico-
geologice (zone de alunecări, eroziunile de adâncime şi de suprafaţă ş.a), morfometrie (pante, denivelări) 
geomorfologie (câmp terase, versanţi, lunci, conuri de dejecţie), identificarea punctelor de afloriment, 
stabilirea eventualelor accidente tectonice, a fisurilor şi gradului de alterare a diferitelor formaţiuni, 
orizonturi şi niveluri litologice. 

Datele rezultate au stat la baza conturării situației existente, avându-se în vedere prevederile din: STAS 
1242/8-75 “Principii de cercetare geofizică a terenului prin metode electrometrice în curent continuu“ şi 
"Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare” cu 
indicativul NP 074/2014.   

Perimetrul supus studiului se află la sud de DN13 în centrul municipiului. Pentru determinarea 
caracteristicilor geomorfologice și hidrogeotehnice, precum şi pentru determinarea tipurilor de pachete 
litologice existente, s-au prevăzut şi efectuat măsurători geoelectrice, reprezentate prin sondaje electrice 
verticale (SEV) optim repartizate pe teren şi cu adâncimea de investigaţie de 6,00-10,00m, completând 
observațiile din teren. Datele rezultate au stat la baza expertizei geoelectrice corelată cu date de cartare 
hidrogeologică, de foraj şi informaţii edilitare, întocmită în conformitate cu prevederile normativelor şi  
STAS-urilor specifice activităţii de cercetare geotehnică, valabile pe teritoriul României. 

2.11.2. Cercetări hidrogeotehnice  

Pentru descifrarea caracteristicilor structurale, litologice şi geotehnice ale terenului se citează două foraje 
(F9, F16) efectuate de ISPIF București în 1999 pentru studiul stabilității dealului Cetății. Studiul 
geologotehnic efectuat în perimetru a avut ca scop obţinerea de date referitoare la determinarea 
orizonturilor litologice, a parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare ale construcţiilor, care 
coroborate cu datele obţinute din măsurătorile geoelectrice, au condus la următoarea coloană litologică 
generală la nivelul Pieței Mitică (SEV c67- F1/356m): 

� 0,00 - 0,10 m – pavaj din ciment; 

� 0,10 - 0,60 m – umplutură argiloasă prăfoasă cu rar pietriș; 

� 0,60 - 1,60 m - nisip slab argilos puțin umed cu îndesare medie;  

� 1,60 - 3,70m - argilă nisipoasă plastic consistentă la vârtoasă;  

� 3,70 - 5,00m – argile slab nisipoase; 

� Continuarea cu date geoelectrice până la 10,00m: 

� 5,00 - 6,10m – nisipuri argiloase plastic moale; la 5,10m infiltrații 

� 6,10 – 7,50m – nisipuri cu pietrișuri slab argiloase, saturate cu îndesare medie; 

� 7,50 - 10,00m -  argile marnoase slab nisipoase. 

� Coloana litologică a forajului F9 și F16 (ISPIF 1999) este sintetizată astfel: 

� 0,00 - 0,10 m – pavaj sau zonă verde; 

� 0,10 - 2,90 m – umplutură argiloasă prăfoasă cu rar  pietriș; 

� 2,90 – 4,40m – argilă prăfoasă; 

� 4,40 – 5,60m – nisip cu pietriș în masă argiloasă sau compact; 

� 5,60 – 8,20m – argilă prăfoasă cu nisip.  
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2.11.3. Informaţii privind pânza de apă freatică 

Nivelul hidrostatic principal, la cota generală a centrului municipiului, determinat geoelectric, în punctul SEV 
c67 se află la -6,50m adâncime la nivelul văii Târnava Mare (cota 348,00m). În general toate nivelele mai 
nisipoase sunt slab acvifere sau doar umede. Există un nivel infiltrațional dezvoltat la 5,10m alimentat de 
fosta vale a Șaeșului, care până în 1880, curgea pe strada 1 Decembrie 1918 și se vărsa în Târnava 
Mare. După ce a fost direcționat pe sub dealul Breite, albia veche a fost casetată. Dintr-un studiu 
geotehnic pentru clădirea Perla de lângă Parcul Central s-a găsit în subsol nivelul infiltrațional la aceeași 
cotă (349,50-350,50m) cu cel din F1/356m. 

În zona ridicată, poalele Cetății sub Primărie și turnul Fierarilor, nivelul freatic infiltrațional este destul de 
slab la cota 355-350,50m într-un nisip slab argilos. 

2.11.4. Informaţii privind seismicitatea zonei și adâncimea de îngheț 

Potrivit normativului P 100-1/2013, (Cod de proiectare seismică) se va lua în calcul un coeficient ag = 0,15 
(pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR =225 ani) şi o perioadă de colţ TC = 0,7 sec. 

Conform STAS 6054/77: "Teren de fundare - adâncimi maxime de îngheţ - Zonarea teritoriului României", 
în zona cercetată adâncimea maximă de îngheţ este de 80 – 90 cm. 

Pentru încărcările date de vânt (CR 1-1-4-013), se va lua în calcul o presiune de referinţă a vântului de  
0,4 kPa, mediată pe 10 minute la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă şi o viteză a acestuia  
de 21 m/s, având 50 ani interval mediu de recurenţă. 

Efectele vântului asupra construcţiilor depind de proprietăţile vântului (viteza medie, caracteristicile 
turbulenţei) de forma, dimensiunile şi orientarea construcţiei (structurii), de amplasamentul acesteia în 
mediul natural şi construcţiile învecinate. 

Conform codului de proiectare, CR 1_1_1_3/2012, (Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor), în 
perimetru valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol (SK ),având IMR= 50 ani, este 2,0kN/m2. 

2.11.5. Cercetări geomorfologice și edilitare 

Studiul terenului privind riscul la alunecări de teren a ținut seama de diferențele de nivel de la 366,00m 
(cota sub zidul parcului Primăriei și la baza turnului Fierarilor) la 353,00m la DN 13 (Sighișoara-Albești). 

În cadrul zonei studiate, acoperirea cu vegetație este destul de redusă din punct de vedere al arboretului, 
majoritatea zonelor aflate la baza dealului Cetății fiind construite. În imediata vecinătate a acestor zone 
terenul aferent dealului Cetății este acoperit cu vegetație înaltă. Pantele sunt destul de mari (366-355m = 
11m/40m lungime) ceea ce predispune la riscul de alunecări de teren pe partea cu pante mari. 

În imediata vecinătate a zonei studiate, starea drumurilor de acces auto, a aleilor pavate și a scărilor, fără 
rigole de pe pante, situate în zona Cetății, constituie un alt factor de risc la alunecări, mai ales că se află pe 
terenuri cu caracteristici geotehnice de tipul PSUC sau PUCM (argile, prafuri și nisipuri argiloase).  

În restul proiectului P.U.Z. ne aflăm în mijlocul orașului cu pante mici și cca 80% construit. 

Din punct de vedere edilitar, există rețele de alimentare cu apă și canalizare pe tot arealul Cetății și pe căile 
de circulație de pe perimetrul zonei studiate. 

2.11.6. Interpretarea informației geologice 

Aşa cum s-a arătat, pentru cunoaşterea litologiei terenului şi a zonelor de risc geomorfologic (alunecări de 
teren, litologie, nivel hidrostatic și fenomene antropice) s-au efectuat o serie de 6 sondaje electrice, uniform 
distribuite pe suprafața terenului cercetat, folosind trama stradală, și 12 sondaje din mai vechi studii 
geotehnice pe strada Morii, str. OctavianGoga, str. 1 Decembrie 1918, la Colegiul Național ”Mircea Eliade”, 
în zona hotelului (nordul zonei reglementate) și în zona pietonală adiacentă locuințelor colective (estul 
zonei reglementate). De asemenea s-au utilizat date din studiul geotehnic din 2004 și 2006, efectuat de 
ARGI și SAMI CONSULT SRL sub egida Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București. 

S-au construit cu aceste date 5 secţiuni geoelectrice: 2 longitudinale și 3 transversale S1–1…S5-5. Astfel s-
au putut evidenția o serie de parametri litologici, geotehnici și geomorfologici, interpretând măsurătorile 
geofizice în corelație cu informații tehnice diverse, inclusiv cu cele istorice și edilitare. 
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Nr.crt 
SEV 

coordonate WGS 
84 alt(m) 

Nr.crt SE coordonate WGS 
84 alt(m) 

1 
1S/F3 

N46 13 14.3 E24 
47 43.1 352 

10 
c66 

N46 13 09.7 E24 
47 40.0 358 

2 
c1/F9 

N46 13 12.2 E24 
47 38.1 369 

11 
c67/F1 

N46 13 09.2 E24 
47 42.1 356 

3 
c11 

N46 13 15.1 E24 
47 37.1 364 

12 
c68 

N46 13 08.3 E24 
47 44.2 353 

4 
c110 

N46 13 14.2 E24 
47 38.1 363 

13 
c69/F2 

N46 13 07.4 E24 
47 47.1 354 

5 
c111 

N46 13 10.9 E24 
47 38.6 366 

14 
c89 

N46 13 12.4 E24 
47 42.2 353 

6 
c1x 

N46 13 11.9 E24 
47 44.7 352 

15 
c90/F1 

N46 13 17.0 E24 
47 36.3 356 

7 
c1y 

N46 13 12.7 E24 
47 51.5 350 

16 
c96 

N46 13 14.2 E24 
47 39.8 355 

8 
c2x 

N46 13 15.7 E24 
47 39.7 353 

17 
ce/F2 

N46 13 10.8 E24 
47 47.4 351 

9 
c2y/F2 

N46 13 13.5 E24 
47 49.6 349 

18 
F16 

N46 13 14.8 E24 
47 36.0 370 

Tabelul coordonatelor și cotelor sondajelor geoelectrice și forajelor 

Se remarcă pe secțiunile geoelectrice, interpretate în termeni geologici și hidrogeologici, zone de valori 
maxime de rezistivitate 125-500 Ohmm, ce corespund unor umpluturi ale tramei stradale și zonelor 
construite în diferite perioade istorice. Sub ele apar depozite de argile cu nisipuri argiloase cu umiditate 
ridicată ale terasei inferioare și luncii Târnavei Mari și a fostei albii a pârâului Șaeș (2500 Ohmm). Se 
remarcă o serie de nivele nisipoase slab argiloase care permit apariția unor nivele infiltraționale temporare 
(precipitații) sau accidentale (pierderi din rețele apă-canal).  

 

2.12.  Probleme de mediu.   

2.12.1. Starea factorilor de mediu  

Calitatea aerului  

Municipiul Sighișoara este amplasat spre limita sud vestică a judeţului Mureş cu judeţul Sibiu. Cele mai 
apropiate staţii de măsurare a calității aerului sunt staţiile SB4 din judeţul Sibiu şi MS4 din judeţul Mureş. În 
aceste condiţii, aprecierile vor urmări calitatea aerului în cele două judeţe. 

Ca reper pentru calitatea aerului în Municipiul Sighişoara se va utiliza regimul de evaluare în care au fost 
încadrate județele Sibiu și Mureș. Această încadrare este prezentată în tabelul de mai jos, extras din 
Ordinul nr. 36/2016 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, relevanța fiind dată de nivelul atins de 
indicatorii de calitate a aerului pentru fiecare dintre aceste regimuri. 

Poluant jud 
Sibiu 

jud 
Mureș 

Protecția sănătății  Protecția vegetației 

A > 35µg/m3 (**) - 
25 µg/m3  > B > 35µg/m3 (**) - PM10 A B 
C < 25 µg/m3 (**) - 
A >  17µg/m3 (***) - 

12 µg/m3  > B > 17µg/m3 (***) - PM2.5 A B 
C < 40 µg/m3 (***) - 
A > 140 µg/m3 (*) NOx         A > 19,5µg/m3 (***) 

100 µg/m3  > B > 140µg/m3 (*) NOx    24 µg/m3  > B > 
19,5µg/m3 (***) 

NO2 B B 

C < 40 µg/m3 (*) NOx    C < 24 µg/m3 (***) 
A > 7µg/m3 (****) - 

5 µg/m3  > B > 7µg/m3 (****) - CO B A 
C < 5 µg/m3 (****) - 
A > 75µg/m3 (**) A > 12µg/m3 (***) SO2 C C 
40 µg/m3  > B >75µg/m3 (**) 8 µg/m3  > B > 12µg/m3 (***) 
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C < 40 µg/m3 (**) C < 8 µg/m3 (***) 
A > 3,5µg/m3 (***) - 

2 µg/m3  > B > 3,5µg/m3 (***) - Benzen  C A 
C < 2 µg/m3 (***) - 
A > 0,35 mg/m3 - 

0,25 mg/m3  > B > 0,35 mg/m3 (***) - Pb  A C 
C < 0,25 mg/m3 (***) - 
A > 3,6 ng/m3 (*) - 

2,4 ng/m3  > B > 3,6 ng/m3 (*) - As C C 
C < 2,4 ng/m3 (*) - 
A > 3 ng/m3 (*) - 
2 ng/m3  > B > 3 ng/m3 (*) - Cd A C 
C < 2 ng/m3 (*) - 
A > 14 ng/m3 (*) - 
10 ng/m3  > B > 14 ng/m3 (*) - Ni C C 
C < 10 ng/m3 (*) - 

Nota: (*) = medie orară, (**) = medie 24 h, (***) = medie anuala, (****) = medie glisantă pe 8 ore 

Tabel. Valori încadrare zone în regim de evaluare 
 
Se constată că, fără a exista o concluzie asupra depășirii locale a valorilor limită și după caz a valorilor 
țintă, se înregistrează un deficit în calitatea aerului la indicatorii monoxid de carbon, pulberi în suspensie 
(PM10, PM2.5), benzen, cadmiu și plumb. 

Calitatea apei 

Corpuri de apă de suprafață 

Apele de suprafaţă aparţin în ansamblu bazinului hidrografic al râului Târnava Mare.  

Principalul curs de apă care drenează teritoriul este râul Târnava Mare, cu direcţie de curgere est – vest. 
Râul Târnava Mare străbate oraşul de la confluenţa cu Valea Naghirocului (est) până la confluenţa cu 
Valea Cetăţii, la Venchi (vest), pe o distanţă de aproximativ 15 km.  

Albia majoră a râului Târnava Mare prezintă o extindere mai mare la Albeşti, la Sighişoara albia traversând 
un culoar cu aspect de defileu, foarte pitoresc pentru vechiul burg, dar strâmt pentru marile viituri.  

Municipiul Sighişoara este brăzdat de văi adânci, iar dinspre sud de mici cursuri de apă şi pâraie, unele cu 
caracter nepermanent: Valea Şaeşului, Valea Dracului, Valea Câinelui, Valea Şapartocului şi Valea 
Scroafei. Acestea sunt aproape secate primăvara şi toamna şi involburate de viituri primăvara. Doar râul 
Târnava Mare, Valea Şaeşului şi Valea Câinelui au debit permanent.  

În Sighişoara exista un singur luciu de apă, amplasat în partea de N-V a intravilanului, lacul Şercheş cu o 
suprafaţă de cca. 0,8ha. 

Pentru zona studiată aferentă prezentului P.U.Z. relevanță prezintă cursul râului Târnava Mare, față de 
care este localizată la distanță de cca. 26 m. 

Corpuri de apă subterană 

Apele subterane sunt cantonate în depozite cu capacități de înmagazinare și permeabilitate diferite, în 
funcție de caracterul granulometric al rocilor și de gradul lor de fisurare. În zona Sighișoarei, nivelul 
hidrostatic se găsește la adâncim variate, în lunca râului Târnava Mare la 1 – 3 m și 5 – 10 m în terasele 
inferioare,  
10 – 12 m în terasa de luncă a Văii Șaeșului, în cartierul Ana Ipătescu și desigur la adâncimi mai mari pe 
terasele suspendate. În această zonă predomină apele subterane carbonate cu tendință de îmbogățire în 
sulfați, cu mineralizații care ajung până la 1 g/l (predomină cationii de Ca și Mg).  

Sursele de apă potabilă de pe teritoriul administrativ al municipiului 

Sursele de suprafaţă sunt reprezentate de cursurile de apă care traversează intravilanul, dintre care doar 
Târnava Mare, Valea Şaeşului şi Valea Câinelui au debit permanent, deci apt de a fi luat în considerare ca 
sursă pentru alimentarea cu apă. 

Sursele subterane de apă nu prezintă relevanță pentru zona studiată. 

Biodiversitate 

Zona studiată este situată într-un areal predominant urban, lipsit de elemente de biodiversitate  

Peisaj 

Zona studiată este amplasată într-un spațiu în care predomină peisajul urban construit.  
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Zgomot  

 
 

Zona studiată este inclusă în zona studiată de CNADNR pentru nivelul de zgomot. 

În urma acestui studiu realizat de CNADNR la nivelul anului 2008 s-a constatat că nivelul zgomotului pe  
DN13 / E60 se situează între 75 - 80 dB (A) ziua şi peste 70 dB (A) noaptea, în condiţiile în care limitele 
maxime admise sunt de 70 dB (A) ziua şi 60 dB (A) noaptea. 

În acest context se apreciază că în zona studiată se depășește nivelul de zgomot pentru zone protejate, 
respectiv 50dB (curba de zgomot A Cz 45) în timpul zilei și 45 dB (curba de zgomot A Cz40).  

Managementul deşeurilor 

Serviciile de colectare şi transport deşeuri, cât şi curăţenia stradală sunt asigurate de firma  
S.C. Schuster Ecosal S.R.L. Precolectarea deşeurilor menajere se face în europubele de 120 l şi 140 l; 
eurocontainere de 0,8 mc şi 1,1 mc; containere de 4mc, 5 mc, 6mc, 7mc şi 10 mc. Depozitul de deșeuri 
este amplasat în zona vechiului depozit de deşeuri, pe DN14, spre Mediaş. 

Zona studiată este deservită de firma de salubritate, în condițiile generale pentru întreg Municipiul 
Sighișoara. 

Disfuncţionalităţi – priorităţi de mediu 

Disfuncționalitățile identificate în zona studiată, în relație cu aspectele de mediu, sunt următoarele: 

� calitatea aerului - sursă difuză, necontrolată, de pulberi în suspensie  

� apă pluvială colectată în canalizare - sursă de materii în suspensie și produs petrolier  

� sol și apă subterană - contaminare cu produs petrolier  

� impact vizual – defavorabil 

Ca urmare a disfuncționalităților constatate se identifică următoarele priorități de mediu: 

� Exploatarea potențialului de echipare a zonei prin extinderea rețelei de canalizare și instalarea 
echipamentelor de preepurare pentru materii în suspensie și produs petrolier; 

� Realizarea de spații verzi, cu plantarea de specii care nu necesită un aport mare de apă. 

Zona studiată 
PUZ O. Goga 



 

 

 

42 
 

2.13. Concluzii și disfuncționalități  
2.13.1. Caracteristicile zonei studiate 
Principalele caracteristici ale zonei studiate sunt: 

� Arealul studiat este amplasat în partea de nord-est a zonei centrale a Municipiului Sighişoara;  

� Zona studiată este amplasată pe malul stâng al râului Târnava Mare, unul dintre principalele elemente 
naturale din municipiul Sighișoara, beneficiinddeo legături vizuale cu acesta;  

� Zona studiată este delimitată, în partea de nord de str. Consiliul Europei, arteră majoră care 
traversează municipiul pe direcţia est-vest şi asigură legătura cu zonele periurbane şi suburbane; 
traseul străzii concide cu DN13 şi E60.  

� Din interiorul zonei studiate, datorită diferenţelor de nivel, Cetatea Medievală beneficiază de o foarte 
bună vizibilitate;  

� Zona reglementată este amplasată adiacent bunului înscris în Lista Patrimniului Mondial – Centrul 
istoric Sighişoara, fiind inclusă în zona sa de protecţie (zona tampon);  

� Zona studiată este inclusă în zona construită protejată a Municipiului Sighişoara cf. PUZ Zonă 
Protejată cu valoare istorică Sighișoara, 1997; 

� În vecinătatea zonei reglementate sunt amplasate o serie de monumente istorice – sit urban şi 
monumente de arhitectură – de interes naţional şi local, în conformitate cu LMI 2015; 

� Zona studiată contribuie la conturarea imaginii Cetăţii Medievale, aşa cum este aceasta conturată din 
Oraşul de Jos;  

� Evoluţia zonei este în strânsă legătură cu evoluţia Oraşului de Jos, cu evoluţia traseului râului Târnava 
Mare, cu existența pârâului Șaeș şi ulterior cu evoluţia zonei centrale a Municipiului Sighişoara; 

� Parcelele şi clădirile care formează fronturile str. Morii şi 1 Decembrie 1918 sunt reprezentative pentru 
aşezările săseşti din exteriorul cetăţilor medievale;  

� Arealul care face obiectul prezentului PUZ s-a conturat în a doua jumătate a secolului trecut, ca 
urmare a procesului de sistematizare a cursului râului Târnava Mare, de trasare a circulaţiei carosabile 
paralele acestuia, str. Consiliul Europei,  precum şi de construirea ansamblului de locuinţe colective 
din partea de est. În partea de vest (frontul str. Morii) şi de nord-est (frontul str. 1 Decembrie 1918) s-a 
păstrat parcelarul şi fondul construit dezvoltat cu precădere în perioada medievală, parte componentă 
a aşezării săseşti din afara Cetăţii.  

� Zona studiată beneficiază de o diversitate a activităţilor specifică zonelor centrale, fiind caracterizată 
de mixitatea funcţională: locuire individuală şi colectivă, comerţ, servicii, unităţi de învăţământ, instituţii 
publice, spaţii verzi, unităţi de cazare turistică, parcări auto;  

� Zona de studiu este conectată la toate reţelele tehnico-edilitare existente la nivel de muncipiu: 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi alimentare cu gaze naturale; 

� Magazinul Sigma, situat în partea de N-V, este un element-reper la nivelul zonei studiate;  

� Existența mai multor linii de transport public în imediata apropiere; 

� Poziţia zonei studiate face posibil accesul uşor la principalele cartiere şi zone funcţionale ale oraşului 
prin intermediul reţelei de transport public şi datorită sistemului de circulaţii carosabile. In aceste 
motive relaţiile zonei studiate cu teritoriul municipiului sunt foarte bine dezvoltate.  

Principalele elemente distinctive şi oportunități ale zonei reglementate sunt: 

� Amplasarea zonei reglementate în zona centrală a Municipiului Sighişoara şi existenţa unui acces facil 
la reţeaua de dotări publice şi servicii de interes general 

� Vecinătatea sitului înscris în Lista Patrimoniului Mondial – Centrul istoric Sighişoara care creşte 
valoarea imobilelor din zona studiată. 

� Existenţa unor terenuri libere de construcţii care permit amplasarea unor activităţi de interes public, 
specifice zonei centrale  

� Existenţa unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Sighişoara şi al statului român care 
permit amenajarea unei pieţe urbane, reprezentative pentru oraş 

� Existenţa, în vecinătatea zonei reglementate, a unui fond construit bine conturat, cu valoare 
arhitecturală, istorică şi culturală foarte mare sau excepţională care contribuie la conturarea unei 
imagini urbane coerente 

� Legătura zonei studiate la reţeaua de circulaţii pietonale aferentă centrului istoric fapt ce facilitează 
accesul pietonal al rezidenţilor şi turiştilor în zonă. 
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2.13.2. Sinteza disfuncţionalităţilor zonei 
Disfuncționalitățile prezente în zona reglementată sunt: 

� Existenţa unui suprafeţe mari de teren liber, neamenajat, utilizat în prezent ca parcare publică, 
conduce la crearea unei imagini urbane destructurate, a unui spaţiu rezidual, amplasat în zona 
centrală a municipiul, vizibil de pe Dealul Cetăţii, din zona Primăriei Municipiului Sighişoara;  

� Frontul sudic al Str. Consiliul Europei, are imaginea unui front destructurat, lipsit de coerenţă, în care 
clădirile contemporane se armonizează foarte puţin cu fondul construit care datează din perioadele 
modernă, premodernă şi medievală (în partea de est a str. Consiliul Europei şi fondul construit din 
cetatea medievală) .  

� Latura de est a Str. Morii are un front discontinuu, destructurat, datorat lipsei de  continuitate a fondului 
construit şi de existenţa clădirii C.E.C., clădire nefinalizată şi a cărei volumetrie şi arhitectură nu se 
armonizează cu fondul construit înconjurîtor;  

� Existenţa unui calcan vizibil pe str. Morii nr. 8, care contribuie la crearea unei imagini urbane 
destructurate;  

� Insuficienţa sau lipsa echipamentelor specifice spaţiilor publice (mobilier urban, pavaje, iluminat public 
etc.); 

� Lipsa unei documentații de urbanism actualizate care să asigure o dezvoltare spațială coerentă a 
zonei reglementate şi care să asigure protecţia patrimoniului construit valoros;  

� Existența unor terenuri libere și a unor spații publice neamenajate care contribuie la conturarea unei 
imagini urbane neadecvate și la scăderea calității vieţii în zonă;  
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ  

3.1. Măsuri de protecție a patrimoniului cultural 

3.1.1. Protejarea patrimoniului construit 

Prin prezentul PUZ se formulează reglementările urbanistice care sprijină restructurarea şi revitalizarea 
arealului reglementat și prin extensie a zonei învecinate, parte a zonei centrale a municipiului și care să 
contribuie la formarea unui ţesut urban coerent, specific Oraşului de Jos, cu relaţii spaţiale echilibrate. În 
acest scop se reglementează modul de construire pe parcele prin: stabilirea modului de amplasare a 
clădirilor pe parcele, reglementări privind modului de ocupare a terenurilor,stabilirea indicilor și indicatorilor 
urbanistici,  conformarea arhitecturală a clădirilor, reglementări privind zone non-edificandi; toate acestea 
având la bază o analiză multicriterială privind modul de construire din zona de studiu, specific arhitecturii 
săseşti.    

3.1.1.1. Cădiri existente 

În cadrul zonei reglementate imobilele Str. Morii nr. 8 și nr. 10 se află în zona tampon de protecție a bunului 
înscrtis în LPM – Centrul istoric Sighișoara (cod LPM 902/1999) precum și în zona protejată definită prin 
PUZ pentru Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara (1997).  

În cadrul documentației de urbanism PUZ pentru Zona Protejată cu valoare istorică Sighișoara (1997), cele 
două imobile sunt identificate ca având valoare ambientală.  

Prin urmare, tipurile de intervenții care se pot efectua asupra acestor imobile vor respecta prevederile RLU 
aferent prezentuluI PUZ care preia și detaliază RLU aferent PUZ pentru Zona Protejată cu valoare istorică 
Sighișoara. Asupra celor două imobile, Str. Morii nr. 8 și nr. 10 se pot efectua operațiuni de restaurare, 
consolidare sau transformare în vederea realizării amenajărilor necesare satisfacerii condițiilor normale de 
locuire; sunt permise lucrări de redare a aspectului și caracterului originar prin suprimarea adăugirilor, dacă 
va fi cazul.  

Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor și clădirilor existente, în vederea obținerii autorizației de 
construire, trebuie să urmeze următorul flux:  

a. Obținerea Certificatului de Urbanism 

b. Obținerea Avizului autorităţii competente pentru protecţia mediului 

c. Obținerea Avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale (Comisia Naţională a Monumentelor 
Istorice – C.N.M.I.) eliberat în baza următoarelor documentații:  

- Studiu istoric de fundamentare a intervențiilor (inclusiv desființare), elaborat de specialiști / 
experți atestați MC.  

- Raport al cercetăriilor arheologice preventive în imobil, efectuate şi avizate conform prevederilor 
legale specifice (eliberarea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică). 

- Proiect de intervenție (inclusiv desființare) asumat de arhitecți atestați MC și elaborat în 
conformitate cu legislația în vigoare.  

Proiectele de intervenții pe clădiri existente vor conține releveele clădirilor și o prezentare a stării 
corespunzătoare datei de depunere a cererii (cf. prevederilor RLU aferent PUZ pentru Zona Protejată cu 
valoare istorică Sighișoara).  

În cazul clădirilor existente, amplasate pe aliniament, proiectele de intervenții vor include informații 
referitoare la profilul străzii, fațadele învecinate, desfășurări ale ambelor fronturi stradale; se vor adăuga la 
dosar fotografii și / sau fotomontaje cu situația existentă (cf. prevederilor RLU aferent PUZ pentru Zona 
Protejată cu valoare istorică Sighișoara).  

3.1.1.2. Clădiri și amenajări publice propuse  

În scopul păstrării valorii exceptionale a zonei, clădirile noi vor avea în vedere preluarea elementelor 
arhitecturale și urbansitice specifice zonei: elementele de limbaj arhitectural, regimul de înălţime, 
aliniamentul, volumetria, tipurile de materiale şi finisaje exterioare, modul de amplasare de parcelă, tipul de 
acoperiș si înclinația șarpantei şi ritmul frontului stradal.  

Se va avea în vedere faptul că zona reglementată prin PUZ este vizibilă din zona Pieței Muzeului și în 
consecință viitoarele intervenții arhitecturale și urbanistice trebuie să se armonizeze cu clădiriile și spațiile 
publice existente în Orașul de Jos. De asemenea se va avea în vedere faptul că modul în care se va 
conforma arhitectural acest spațiu, influențează modul în care este percepută Cetatea Sighișoara la nivel 
local.  
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În zona reglementată, obținerea autorizației de construire pentru realizarea de clădiri noi trebuie să urmeze 
următorul flux:  

a.  Obținerea Certificatului de Urbanism 

b.  Obținerea Avizului autorităţii competente pentru protecţia mediului 

c.  Obținerea Avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale (Comisia Naţională a Monumentelor 
Istorice – C.N.M.I.) eliberat în baza următoarelor documentații:  

- Studiu istoric de fundamentare a intervențiilor, elaborat de specialiști / experți atestați MC.  

- Raport al cercetăriilor arheologice preventive în imobil, efectuate şi avizate conform prevederilor 
legale specifice (eliberarea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică). 

- Proiect de intervenție asumat de arhitecți atestați de către Ministerul Culturii și Identității 
Naționale.  

Mențiune: Proiectele de realizare de clădiri noi vor include, informații referitoare la profilul străzii, fațadele 
învecinate, desfășurări ale ambelor fronturi stradale; se vor adăuga la dosar fotografii și / sau fotomontaje 
cu situația existentă și cea propusă.  

3.1.2. Delimitarea zonelor grevate de servituţi arheologice 

3.1.1.1. Stabilirea potențialului arheologic 

Zona studiată are un semnificativ potentențial arheologic, la stabilirea căruia am luat în considerare: 

1. Vechimea locuirii - cu deosebire din secolul al XVI-lea 

2. Densitatea locuirii marcată prin frontul stradal continuu și compact în partea de vest a zonei studiate 
(Strada Morii și Piața O. Goga) 

3. Îndesirea locuirii în urma sistematizării albiei pârâului Șaeș, la mijlocul secolului al XIX-lea 

4. Ocupațiile specifice zonei studiate și ale zonei centrale 

5. Regenerările permanente, în urma distrugerilor cauzate de atacuri și factorii de risc naturali și antropici 

6. Demolarea târzie și parțială a fondului construit cuprins între Str. Morii și Râul Târnava Mare 

7. Nivelarea zonei la abandonarea proiectului de sistematizare și, astfel, conservarea structurilor aflate în 
pământ 

8. Cu o singură excepție (clădirea C.E.C.) construcțiile noi (Magazin Sigma, Hotel Double Tree by Hilton) 
au fost ridicate marginal, în zone mai puțin construite în vechime.  

3.1.1.2. Delimitarea sitului cu potential arheologic 

Datorită faptului că potențialul arheologic acoperă toată zona studiată, aceasta făcând parte dintr-un cvartal 
istoric, delimitarea sitului suprapune în întregime suprafața care va fi reglementată. Astfel, la nord-vest 
aceasta este delimitată de Magazinul „Sigma” (str. Morii nr. 14-18), la nord de str. Consiliul Europei (de la 
magazin până în spatele loturilor din str. 1 Decembrie 1918 nr. 45), la est de latura posterioară a loturilor 
din str. 1 Decembrie 1918 nr. 39-45 la sud-est delimitarea urmează aliniamentul blocurilor din Piața O. 
Goga nr. 11-13 și limita din spate a loturilor din str. 1 Decembrie 1918 nr. 17-27, după care se întoarce spre 
vest, trece prin fața clădirii din Piața O. Goga nr. 14, intră pe str. Morii până în dreptul clădirii de la nr. 15, 
după care se întoarce către nord-vest, spre magazinul „Sigma”. 

3.1.1.3. Concluzii  

Conform izvoarelor istorice și arheologice existente, în teritoriul studiat locuirea începe în secolul al XIV-lea 
iar în zona evaluată cu deosebire din veacul al XVI-lea. 

Cu timpul întreg spațiul este acoperit de gospodării, în care locuința este așezată la stradă (str. Morii, Piața 
O. Goga, Str. 1 Decembrie 1918) iar grădinile în spatele acestora, orientate fie spre Râul Târnava Mare fie 
spre fosta albie a Șaeșului.  

Vulnerabil la atacuri dar mai ales la factori de risc naturali și antropici (în special apă și foc), teritoriul suferă 
numeroase distrugeri și regenerării succesive, păstrându-și însă densitatea de locuire până târziu în secolul 
XX, când acțiunile de regularizare și sistematizare conduc la dispariția unei mari părți din fondul istoric 
construit.  

Totuși, în zona evaluată construcțiile noi sunt ridicate în zonele de periferie din spatele grădinilor, blocurile 
de la nr. 11-13 pe fostul traseu al Șaeșului iar hotelul în partea de vărsare a pârâului în Târnavă, informația 
de aici fiind însă recuperată. Doar clădirea neterminată a C.E.C., ridicată fără descărcarea arheologică 
peste  fundațiile unor case din frontul estic al Pieței O. Goga, a făcut irecuperabilă informația arheologică. 
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Așadar, în situația actuală zona evaluată mai păstrează încă o semnificativă încărcătură arheologică, cu 
deosebire în partea fostului front de est al străzii Morii (între clădirea C.E.C. și Banca Carpatica și între 
casa de la nr. 10 și magazinul „Sigma”). 

3.1.1.4. Recomandări 

Având în vedere concluziile studiului arheologic, se recomandă realizarea următoarelor acțiuni de protecție 
și valorificare a potențialului patrimoniu arheologic existent în zona reglementată:  

� Săpături arheologice preventive prin secțiuni magistrale est-vest și nord-sud în partea centrală a zonei 
reglemetnate. În funcție de rezultate săpătura putând fi extinsă până la completa documentare și 
descărcare de sarcină istorică; 

� Săpături arheologice sistematice în partea fostului front estic al străzii Morii – continuare cu Piața O. 
Goga; 

� Realizarea cercetărilor arheologice numai pe baza unui Autorizații de săpătură emisă de Comisia 
Națională de Arheologie, de către arheologi specilizați în perioada evului mediu, înscriși în Registrul 
arheologilor. 

� Cartografierea săpăturii și a ruinelor descoperite; 

� Publicarea obligatorie a rezultatelor constatate, sub formă de rapoarte, în Cronica cercetărilor 
arheologice din România; 

� În funcție de rezultate, marcarea în pavaj a ruinelor, acolo unde este posibil, sau utilizarea unor alte 
solutii de arhitectură care să marcheze vizual existența posibilelor ruine descoperite în urma cercetării 
arheologice. De asemenea, se recoamndă marcarea, acolo unde este posibil, a vechii albi a pârâului 
Șaeș;  

� Completarea frontului construit aferent laturii estice a străzii Morii. Proiectul de arhitectură va ține cont 
de rezultatele cercetării arheologice de pe sit și informațiile obținute din studiul imaginilor de arhivă. 

3.1.1.5. Permisivități și restricții 

Permisivități 

� Pentru branșamente și utilități se pot executa săpături până la adâncimi de 1 m și pe suprafețe mai 
înguste de 1 m, fără asistență arheologică. 

� Pentru branșamente și utilități se pot executa săpături mai adânci de 1 m și pe suprafețe mai înguste 
de 1,5 m, cu asistență arheologică. 

Restricții 

� Interzicerea excavărilor mecanice mai adânci de 1 m;  

� Interzicerea excavărilor mai adânci de 1 m, pe suprafețe mai mari de 2 x 2m fără săpătură arheologică 
preventivă în partea centrală a zonei reglementate (amplasamentul pieței urbane propuse). În funcție de 
rezultate săpătura se poate extinde până la completa documentare și descărcare de sarcină arheologică; 

� Interzicerea excavărilor mai adânci de 0,5 m, pe suprafețe mai mari de 1,5 x 1,5m fără săpătură 
arheologică preventivă pe aliniamentul vechilor fronturi de stradă din zona reglementată. În funcție de 
rezultate săpătura se poate extinde până la completa documentare și descărcare de sarcină arheologică. 
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3.2. Propuneri de dezvoltare spațială a zonei reglementate 

Prin prezenta documentație de urbanism se urmărește realizarea unor reglementări cadru care să 
reprezinte suportul operațional, să traseze principalele direcții de acțiune  și să stabilească regimul 
juridic al terenurilor, astfel încât, în urma aprobării prezentei documentații de urbanism, să fie 
posibilă organizarea unui concurs de soluții ce va avea ca subiect amenajarea unei noi piețe urbane 
publice.  

PUZ Strada Octavian Goga, prin reglementările sale, detaliază prevederile P.U.Z. pentru Zona Protejată cu 
valoare istorică Sighișoara, 1997. 

Propunerile de dezvoltare spațială a zonei reglementate, se materializează prin reglementări urbanistice 
care sprijină transformarea zonei într-un pol de interes la nivel municipal, o zona de care reunește activități 
variate, de interes pentru localnici și pentru turiști. Astfel se urmărește reintegrarea zonei reglementate în 
circuitul urban, crearea unui spațiu care să contribuie la creșterea valorii zonei adiacente Cetății Sighișoara.   

Modul de dezvoltare a fondului construit din zona care face obiectul prezentului P.U.Z. este reprezentat în  
Plansa 1.4.5. – 1 Reglementări urbanistice. Propuneri de organizare urbanistică 

� Întregirea frontului aferent str. Morii prin completarea frontului construit aferent laturii estice a străzii în 
corelare directă cu clădirile existente la nr. 8 și nr. 10.  

Întervențiile arhitecturale asupra celor 3 parcele de pe frontul estic al Str. Morii, identificate în au rolul 
de a crea un front continuu, coerent care să preia elementele de limbaj arhitectural, regimul de 
înălţime, aliniamentul, volumetria, tipurile de materiale şi finisaje exterioare, modul de amplasare de 
parcelă şi ritmul aferente clădirilor existente în zonă reprezentative pentru arhitectura specifică zonei.  

Conformarea arhitecturală și modul de amplasare pe parcelă a clădirilor de pe Str. Morii nr 8 și nr 10 
și a Magazinului Sigma, precum și propunerea de amenajare a unei piețe publice urbane, a condus la 
următoarea soluție de organizare urbansitică a parcelelor:  

Parcela nr. 1. Amplasarea obligatorie clădirii în regim cuplat, raportat la calcaul aferent clădirii de pe 
Str. Morii nr. 8 și retrasă față de limita laterală nordică. Înălțimea clădirii propuse poate varia cu +/- 
0,5m față de înălțimea la cornisă a clădirii existente alăturate.  

Parcela nr. 2. Amplasarea clădirii în regim înșiruit prin cuplarea obligatorie la calcanul clădirii de pe 
Str. Morii nr. 10 și clădirea propusă pe Parcela nr. 3. Înălțimea clădirii propuse poate varia cu +/- 0,5m 
față de înălțimea la cornisă a clădirii existente alăturate. Se propuse realizarea unui front continuu 
către piața publică, împreună cu clădirea amplasată pe parcela nr. 3 

Parcela nr. 3. Amplasarea obligatorie a clădirii în regim cuplat cu clădirea amplasată pe parcela nr. 2.  
Clădirea preia regimul de înălțime aferent clădirii Str. Morii nr. 8, cf. prevederilor RLU. Clădirea este 
una de colț și va dispune de o tratare arhitecturală adecvată, pe toate fațadele orientate către 
domeniul public (fatadele aferente Str. Morii, Intr. O. Goga, Pieței urbane propuse și aleea pietonală 
de acces în piață). Fațadele orientate către domeniul public vor prelua ritmul impus de clădirile 
învecinate. Conformarea clădirii va include crearea unor legături pietonale între Str. Morii și piața 
urbană prin intermediul clădirii propuse.  

Proiectul e specialitate ulterior, va avea în vedere realizare unor spații semi-publice, care să 
funcționeze în legătură directă cu activitățile desfășurate în piața urbană propusă.  

� Imobilul pe care este amplasată clădirea C.E.C.  

Se propun două scenarii de dezvoltare viitoară a imobilului:  

- Varianta 1: menținerea clădirii existente, remodelarea volumetriei existente a acoperișului clădirii și 
modificarea arhitecturii fațadelor 

Proiectul ulterior de specialitate va include o expertiză tehnică a structurii existente precum și 
definirea unui teme de proiect care să decidă direcția de acțiune.  

Este obligatorie desființarea celor 2 elemente de colț ale șarpantei, acestea fiind elemente 
arhitecturale care opturează vizibililtatea asupra Cetății Sighișoara dinspre Str. 1 Decembrie 1918; 
de asemenea acestea sunt elemente arhitecturale care nu se armonizează cu arhitectura 
tradițională săsească regăsită în zona istorică a Muncipiului Sighișoara. Este de menționat, de 
asemenea, faptul că această clădire este vizibilă din zona Pieței Muzeului, printr-o perspectivă 
descendentă, în consecință volumentria acestei construcții joacă un rol important în modul în care 
este percepută zona și trebuie tratată în consecință.   
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- Varianta 2: desființarea clădirii existente și construirea unei clădiri noi  

În elaborarea soluției de arhitectură se va ține cont de faptul că obiectul de arhitectură – clădirea 
existentă menținută și modificată (Varianta 1) sau clădirea nouă (Varianta 2) – se află în Zona de 
Potecție a bunului înscris În Lista Patrimoniului Mondial. Se va ține cont de faptul că obiectul de 
arhitectură este vizibil din Cetate și că, în același timp, joacă un rol în în modul în care Cetatea este 
percepută în Orașul de Jos, în zona Pieței O. Goga. 

Clădirea rezultată, indiferent de soluția pentru care se va opta, va avea în vedere adoptarea unei 
soluții de arhitectură care să asigure continuitatea frontului stradal și care să se integreze în 
arhitectura specifică zonei.  

� Se propune deschiderea activităților Hotelului Doble Tree către piața urbană și crearea de legături 
pietonale și vizuală între piața urbană și incinta hotelului.  

� Se propune redefinirea relaţiei spaţiul public - spaţiul privat, prin realizarea de legături funcționale între 
Hotelul Doble Tree și clădirea propusă pe Parcela nr. 3. De asemenea, aceste activită se vor afla în 
legătură directă cu activitățile desfășurate în piața urbană. Acestea vor fi activități de interes public, 
care să atragă diverse categorii de actori urbani și care să contribuie la transformarea zonei într-un pol 
de interes municipal.  

Măsurile de îmbunătăţire a imaginii urbane şi creştere a calităţii vieţii în zona reglemetnată sunt 
următoarele:  

� Crearea confortului urban şi a individualităţii diferitelor tipuri de spaţii publice, fâşii plantate aferente 
căilor de circulaţie, spaţii verzi pentru recreere și socializare;   

� Crearea unor imagini unitare a fondului construit propus pe str. Morii, în corelare cu cel existent în 
zona şi amenajarea spaţiilor publice în corelare cu fondul constuit existent şi propus. 

� Crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unui peisaj contemporan prin valorificarea 
perspectivelor interesante (către Cetatea Sighișoara, către malul râului Târnava Mare, către  Str. Morii 
și Piața O. Goga), ritmarea parcurgerii spaţiului public (prin mobilierul urban utilizat, prin arhitectura 
fațadelor, prin integrarea de aliniamente plantate decorative), reabilitarea şi completarea spaţiului 
construit de pe str. Morii; 

În completarea procesului de regenerare urbană, pentru zona învecinată arealului care a generat prezentul 
PUZ se propun următoarele intervenţii:  

� Finalizarea clădirii pe volumetria propusă anterior și complatarea frontului construit pe parcela aflată la 
intersecţia Str. 1 Decembrie 1918 şi Str. Octavian Goga;  

� Dezvoltarea traseelor pietonale din zonă care asigură legătura cu cetatea medievală, cu Oraşul de 
Jos şi malul râului şi cu cartierul amplasat la nord de Târnava Mare.  

� Completarea frontului orientat către spațiul public propus spre amenajare, aferent imobilelor de pe Str. 
1 Decembrie 1918. In acest sens, prezentul PUZ a definit modul de amplasare al clădirilor față de 
aliniament și edificabilul aferent acestor parcele.  

3.3. Zone şi subzone funcţionale / Bilanţ teritorial     

3.3.1. Zone şi subzone funcţionale 

Activităţile propuse pentru zona reglementată funcţionează în corelare directă cu activităţile specifice zonei 
centrale, cu cele turistice din zona istorică şi ca parte componentă a reţelei de spaţii publice existentă la 
nivelul aşezării istorice.   

În Planşa 1.4.5 – 2. Reglementări Urbanistice – Zonificare funcțională, scara 1:1.000 sunt specificate 
zonele şi subzonele funcţionale în zona reglementată aferentă P.U.Z. 

Organizare funcțională a zonei reglementate este următoarea:  

� Funcțiunile principale care pot fi amplasate în zona reglementată sunt: locuire, comerţ, servicii de 
interes general, unităţi de cazare, dotări socio-culturale, piaţă urbană, parcare subterană. 

� Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor economice (prin reglementarea spaţiilor 
construite/neconstruite ocupate de acestea). Reglementări urbanistice care să permită amplasarea 
unor activităţi specifice zonei centrale cu caracter mixt. 

În cadrul propunerilor de dezvoltare a fondului construit adiacent str. Morii se încurajează dezvoltarea unor 
funcțiuni mixte: comerț și servicii de interes general, inclusiv locuire.  
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În arealul reglementat, delimitarea zonelor şi subzonelor funcţionale este următoarea: 

C – COMERȚ ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL 

C – Comerț și servicii de interes general  

(max. P+2, 3N), Hmax coamă 14,0m) 
CL1 - Comerț și servicii de interes general, INCLUSIV locuire  

(max. P+2, 3N), Hmax coamă 14,0m 
SP – SPAȚII PUBLICE PROPUSE PENTRU AMENAJARE PRIN CONCURS DE SOLUȚII ORGANIZAT 
ULTERIOR 

De asemenea, prin prezenta documetnație de urbanism se propune reglementarea urbansitică a imobilului 
C.E.C. Reglementările vizează ambele variate de dezvoltare ulterioară, detaliate în Cap. 3.1. Propuneri de 
dezvoltare spațială a zonei reglementate. Imobilul este inclus în Subzona funcțională CL1 - Comerț și 
servicii de interes general, INCLUSIV locuire  

  
3.3.2. Bilanţ teritorial propus 

A. B. Bilanţ teritorial propus - P.U.Z. Octavian Goga, Municipiul Sighișoara 

  

BILANŢ TERITORIAL PROPUS PENTRU ZONA REGLEMENTATĂ  
P.U.Z. STR. OCTAVIAN GOGA, MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 

ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - 
PROPUNERE 

SUPRAFAȚA 
(mp) 

PROCENT % din 
total zonă 

reglementată 
C - Comerț și servicii de interes general 
(≤P+2, 3N), Hcoamă≤14,0m 6127 38.1% 

CL1 - Comerț și servicii de interes 
general, inclusiv locuire (≤P+2, 3N), 
Hcoamă≤14,0m 

1701 10.6% 

SP - Spații publice propuse pentru 
amenajare printr-un concurs de soluții 
organizat ulterior 

6398 39.8% 

Circulaţii carosabile și pietonale 1865 11.6% 

TOTAL ZONĂ REGLEMENTATĂ 
AFERENTĂ P.U.Z. 16091 100% 

 
 

3.4. Calitatea spaţiului public - spaţii plantate  

Scopul principal al prezentei documentații de urbanism este acela de a trasa o serie de direcții de acțiune 
care vor sta la baza organizării ulterioare a unui concurs de soluții în vederea amenajării unei piețe 
publice urbane în zona centrală a teritoriului reglementat. 

Amenajarea pieței urbane în centrul zonei reglementate are drept scop transformarea acestui spațiu într- 
un nod important în reţeaua de spaţii publice a municipiului: o piaţă urbană cu funcţiuni multiple, specifice 
zonei centrale şi cu un puternic caracter de reprezentare;   

Recomandările generale sunt stabilite în baza observaţiilor generale a elementelor ce contribuie la 
asigurarea unei bune calităţi a spaţiului public şi a imaginii urbane adecvate. Acestea vor face referire la 
gestionarea, întreţinerea şi completarea spaţiilor verzi și îmbunătăţirea fluxurilor de circulaţie pietonală. 

Vegetaţia este un element esenţial al peisajului, atât în mediul natural cât şi în cel urban. În cadrul oraşelor, 
aceasta crează ambianţe diverse şi dinamice pe parcursul întregului an, acompaniind elementele 
arhitecturale, participând astfel la conturarea peisajului urban şi dând naştere la identităţi locale. 

Conceperea viitoarelor amenajări, dar şi acţiunile de reabilitare a spaţiilor plantate existente, trebuie să aibă 
ca bază următoarele principii majore: dinamica peisajului, diversitatea vegetaţiei şi ambianţelor, 
permanenţa peisajului, durabilitatea, dimensiunea economică. 
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Propuneri generale privind spaţiul public - spaţiile plantate 

1. Punerea în valoare a spaţiilor publice: amenajarea terenurilor libere. 

Amenajările vor fi elaborate să asigure în primul rând un confort urban sporit şi să permită accesul 
egal şi echitabil pentru toate categoriile de utilizatori (incluzând persoanele cu dizabilităţi, persoane cu 
cărucioare de copii, femei gravide, copii etc.). Traseele vor fi reabilitate / reorganizate în concordanţă 
cu nevoile identificate, asigurând o circulaţie pietonală coerentă. Noile amenajări ale spaţiilor publice 
vor rezolva nevoile actuale ale locuitorilor de desfăşurare a activităţilor recreative şi de socializare în 
aer liber.  

Pentru atingerea acestor obiective şi creşterea calităţii spaţiului public se vor lua în considerare 
elementele importante ale acestuia cu care locuitorii interacţionează permanent: pavajul, mobilierul şi 
iluminatul public.  

Numărul şi tipul elementelor de mobilier urban (dispozitiv de şedere, coş de gunoi etc.) vor fi adaptate 
la nevoile constatate in-situ. 

În ceea ce priveşte iluminatul public, se va avea în vedere realizarea unui sistem adaptat spațiului 
public propus. Astfel, pe traseele de circulaţie perimetrală, iluminatul public va avea rolul de a oferi 
siguranţă în utilizare pe timp de seară / noapte. În cazul spaţiilor publice sistemul de iluminat va ţine 
cont de tiparele de utilizare locale.  

Numărul şi tipul echipamentelor care compun sistemul de iluminat vor fi calibrate în funcţie de nevoile 
constatate in-situ. Sistemele de iluminat vor fi integrate într-un plan de management care să ia în 
considerare atât necesităţile de utilizare în funcţie de anotimp (pentru reducerea consumului de 
resurse), cât şi reducerea impactului asupra elementelor vegetale adiacente (de exemplu prin 
întreruperea iluminatului după anumite ore pentru a permite repausul efectivului vegetal).  

Pe întreg teritoriul, pavajele vor fi realizate astfel încât să fie în concordanţă cu tipul de utilizare a 
spaţiilor şi să asigure confortul deplasărilor.  

2.  Integrarea elementelor de vegetați în cadrul spațiilor publice 

Se va avea în vedere integrarea unor elemente de vegetație, acestea având scopul de a îmbunătății 
imaginea urbană și de a oferi o separare față de fondul construit existent (aliniamente decorative, 
spații tampon etc.). 

Principalelor direcții de acțiune, care trebuie incluse în viitorul concurs de soluții de amenajare a pieței 
urbane cu caracter de reprezentare, din zona centrală sunt următoarele:  

� Zone plantate, care să contribuie la îmbunătăţirea mediului climatic şi la crerea unei imagini urbane de 
calitate;   

� Amenajarea unor aliniamente plantate decorative și a unor spații plantate tampon față de funcțiunile 
învecinate, amplasate perimetral pieței urbane, în conformitate cu prevederile Planșei 1.4.5. – 1.  

� Amenajarea unei zone centrale principale a pieței urbane care să reprezinte un centru de interes 
muncipal.  

� Amenajarea unor trasee pietonale care să asigure legătura dintre str. Consiliul Europei, str. Morii şi 
str. Octavian Goga, înglobate în amenajarea pieţei urbane;  

� Amenajarea circlaţiei pietonale din partea de est care asigură accesul la parterul comercial al 
locuinţelor colective. 

� Amenajarea de spaţii de socializare şi recreere prevăzute cu mobilier urban adecvat, în corelare cu 
specificul zonei;  

� Asigurarea echipamentelor spaţiului public (mobilier urban, pavaje, iluminat public etc); 

� Crearea unor legături pietonale și vizuale cu spaţiile private aferente hotelului şi activităţilor de interes 
public amplasate în partea de sud, generate de completarea frontului str. Morii;  

� Crearea unor relaţii fizice şi vizuale cu malul râului şi spaţiul public amenajat, aferent acestuia. 

� Preluarea principalelor elemente compoziționale ale pieței urbane, stabilite prin PUZ: axe 
compoziționale pentru marcarea acceselor în piața urbană, accente către piața urbană, legături 
pietonale, legături vizuale, spații pavate, platforme, accese, spații plantate, posibilitatea am plasării de 
construcții temporare / sezoniere, definirea de subzone principale și secundare în cadrul pieței urbane,  

� Amenajarea unei parcări subterane sub piaţa urbană; 

� Redefinirea relaţiei spaţiul public - spaţiul privat, prin crearea unor legături între piața urbană propusă 
și clădirile adiacente: Hotel Double Tree, clădirile propuse pe frontul estic al Str. Morii, Magazinul 
Sigma, parterul comercial al clădirilor colective; 
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3.5. Circulaţii carosabile și pietonale   

În Planşa 1.4.5 – 3. Reglementări Urbanistice – Circulații carosabile și pietonale, scara 1:1.000 sunt 
specificate zonele şi subzonele funcţionale în zona reglementată aferentă P.U.Z. 

Propunerile referitoare la circulațiile carosabile și pietonale au ca scop stabilirea unei direcții clare de 
dezvoltare a zonei, direcție ce va sta la baza concursului de soluții organizat ulterior prezentei 
documentații de urbanism.  

4.5.1. Circulații carosabile  
Propunerile de dezvoltare a rețelei de circulații carosabile vizează în principal realizarea unei parcări 
subterane în partea centrală a zonei reglementate care să completeze numărul  de locuri de parcare din 
zona centrală, cu acces auto de pe str. Consiliul Europei.  
De asemenea se propune lărgirea căii de acces din partea de sud a zonei reglementare (Intrarea O. Goga), 
în vederea facilitării accesului către locuințele colective existente în partea de est.  

4.5.2. Circulații pietonale  
La nivel de circulații pietonale se urmărește realizarea unui nou spațiu public cu rol de punct de plecare 
către zona istorică a municipiului Sighișoara. Acesta va facilita circulația pietonală în zonă, oferind un 
traseu alternativ celor situat de-a lungul circulațiilor carosabile perimetrale.  

De asemenea, se urmărește corelarea traseelor pietonale propuse prin prezentul PUZ cu traseele pietonale 
existente la nivelul zonei, trasee care fac legătura cu Cetatea Sighișoara, cu Orașul de Jos și cu malul 
nordic al Râului Târnava Mare.  

 

3.6. Statutul juridic și circulația terenurilor     

În vederea realizării obiectivelor propuse prin prezenta documentație, în ceea ce privește circulația 
terenurilor se propun următoarele: 

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR  
ÎN CADRUL ZONEI REGLEMENTATE AFERENTE P.U.Z. - PROPUNERE 

  Ha % 

PROPRIETATE PUBLICĂ 0.8239 51.2% 

1 Terenuri în domeniul public al Municipiului Sighișoara 0.8239 51.2% 

PROPRIETATE PRIVATĂ 0.7852 48.8% 

2 Terenuri în domeniul privat al Statului Român 0.0000 0.0% 

3 Terenuri proprietate privată a persoanelor  
fizice sau juridice 

0.7852 48.8% 

TOTAL ZONĂ REGLEMENTATĂ AFERENTĂ P.U.Z. 1.6091 100% 
 

În scopul amenajării pieței urbane se propune trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al 
statului și din proprietatea privată a unor persoane fiziceomeniul public al Municipiului Sighișoara.  

Scopul schimbării regimului juridic al acestor terenuri este amenajarea unui spațiu public coerent, 
reprezentativ pentru municipiu, în zona centrală și realizarea de accese carosabile în parcarea subterană 
propusă sub piața urbană.  

Trecerea suprafețelor de teren din proprietatea privată a persoanelor fizice în domeniul public al 
Municipiului Sighișoara se va realiza respectând prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu 
modificările și completările ulterioare. În procesul de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unui obiectiv de interes local, se vor respecta, în mod obligatoriu, prevederile referitoare la 
stabilirea unei juste despăgubiri a proprietarilor terenurilor.  
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3.7. Dezvoltarea echipării edilitare      

3.7.1. Alimentarea cu apă și canalizarea apelor menajere şi pluviale 

Pentru îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare ape uzate din municipiu, 
administratorul serviciilor publice de apă și apă uzată are în programul de dezvoltare următoarele investiții: 

� reabilitarea stației de tratare a apei prin retehnologizarea procesului de tratare și realizarea unor 
lucrări de reabilitare a elementelor constructive;  

� strămutarea și reabilitarea unui tronson de 5.100m din aducțiunea de apă potabilă a orașului, care 
este într-o stare avansată de uzură și trece print-un teren privat; 

� extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 5.168m; 

� extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 9.134m și realizarea a trei stații de pompare apă 
uzată pentru asigurarea circulației apei către stația de epurare; 

Pentru zona reglementată nu există propuneri de modernizare și extinderi ale infrastructurii de alimentare 
cu apă și canalizare a apelor uzate. Pentru evitarea inundațiilor produse la ploi torențiale, administratorul 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare ape uzate propune realizarea unui canal pluvial cu 
descărcare în râul Târnava Mare. 

În zona reglementată prin prezentul P.U.Z. se propune crearea de perdele de vegetație pe perimetul 
acesteia, mici puncte de alimentație publică, completarea frontului stradal construit și amenajarea unei 
parcări subterane.  

Pentru acestea, necesarul de apă potabilă estimat prin documentații tehnice, se propune a fi preluat din 
rețeaua de distribuție a apei potabile aflată în zonă. Stropirea spațiilor verzi se va face din cisterne cu apă.  

Apele uzate provenite din viitorul parcaj subteran vor fi preluate prin pompare și evacuate în rețeaua de 
canalizare aflată în zonă. Înainte de intrarea în stația de pompare, apa uzată va fi trecută printr-un 
separator de hidrocarburi. 

Din punct de vedere al infrastructurilor de alimentare cu apă și canalizare apă uzată, în această zonă, 
administratorul serviciilor publice S.C. AQUASERV S.A. nu are propuneri de modernizare și extinderi a 
acestora. Excepție face evitarea inundațiilor produse la ploi torențiale, pentru care administratorul serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare ape uzate propune realizarea unui canal pluvial cu descărcare în 
râul Târnava Mare. 

În acest context, se apreciază că debitele de apă potabilă și apă uzată rezultate de la consumatorii 
suplimentari estimați pot fi asigurate de actualele infrastructuri existente în zonă. 

3.7.2. Alimentarea cu energie electrică 

Zona reglementată este traversată în prezent de o linie electrică aeriană L.E.A. 0,4kV (care traversează 
proprietăți private) și de multiple linii electrice subterane.  

În vederea reglementării coerente a zonei vor fi necesare lucrări de eliberare a amplasamentului cu scopul 
devierii liniei electrice aeriene L.E.A. 0,4kV pe domeniul public, prin amplasarea acesteia în subteran.  

Eliberarea amplasamentului 

Pentru a exista posibilitatea sistematizării instalațiilor electrice, în zona reglementată, este necesară 
execuţia unor lucrări de eliberare a amplasamentului. 

Eliberarea amplasamentului implică următoarele lucrări: 

� Demontarea LEA 0,4kV existentă pe str. Octavian Goga (direcția str. 1 Decembrie 1918) şi a stâlpilor 
aferenţi şi realizarea unei LES 0,4kV aferentă reţelei de distribuţie a energiei electrice. 

� Demontarea reţelei de iluminat (comandă iluminat) existentă pe str. Octavian Goga (direcția  
str. Consiliul Europei) şi a stâlpilor aferenţi şi realizarea unei LES aferentă reţelei de iluminat public 
(comandă iluminat). 
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Alimentarea cu energie electrică 

În vederea alimentării cu energie electrică a viitorilor consumatori din zona reglementată se va studia 
fiecare nou obiectiv din punct de vedere al puterii instalate Pi şi al puterii de calcul Pc, având în vedere 
puterea maximă simultan absorbită Psa. 

� Case 

� Pi = 20 kW 

� Pc =  4 kW 

� Spaţii comerciale şi servicii  

� Pi = 100 ÷ 500 kW 

� Pc =  50 ÷ 350 kW 

Pentru stabilirea necesarului de putere consumată, respectiv puterea maximă simultan absorbită, pentru 
întreaga zonă reglementată, calculele de dimensionare a reţelelor se fac conform PE 132/2003. 

Pentru stabilirea necesarului de putere instalată şi putere consumată, respectiv puterea maximă simultan 
absorbită pentru întreaga zonă s-a avut în vedere coeficientul de simultaneitate şi coeficientului de utilizare. 

Ţinând cont de coeficienţii de simultaneitate şi de utilizare se ajunge la o putere necesară simultan 
absorbită totală de Psa = 415 kW defalcată astfel: 

� Psa locuinţe = 150 kW 

� Psa iluminat = 15 kW 

� Psa spaţii comerciale şi servicii = 250 kW 

Acest necesar de putere poate fi asigurat prin amplificarea posturilor de transformare şi a punctului de 
alimentare, în etape, în funcţie de creşterea consumului şi de dezvoltarea zonei, cu unităţi trafo  
de 630 - 1000 kVA, la tensiunea de 20/0,4 kV. 

Pentru alimentarea cu energie electrică a viitorilor consumatori din zona reglementată sunt necesare 
următoarele lucrări de construcţie reţele electrice: 

� Amplificarea posturilor de transformare şi a punctului de alimentare, cu unităţi de transformare de 
630 - 1000 kVA, în funcţie de puterile solicitate (etapizat); 

� Extinderea tablourilor de distribuţie ale posturilor de transformare / punctului de alimentare; 

� Din tablourile de distribuţie ale posturilor de transformare existente se vor poza linii electrice 
subterane LES 0,4 kV (folosindu-se cabluri tip ACYY 3x150+70 mm2) şi firide de distribuţie a energiei 
electrice, pentru realizarea reţelelor de distribuţie joasă tensiune în zonă; 

� Din tablourile de distribuţie ale posturilor de transformare proiectate se vor poza linii electrice 
subterane LES 0,4 kV (folosindu-se cabluri tip ACYY 3x150+70 mm2) până la tablourile electrice 
generale care vor alimenta cu energie electrică spaţiile comerciale / de servicii şi parcarea subterană; 

� Branşamentele pentru locuinţe se vor realiza din liniile electrice subterane LES 0,4 kV şi firidele de 
distribuţie a energiei electrice, folosindu-se cabluri subterane tip ACYY cu secţiuni dimensionate în 
concordanţă cu puterea maxim simultan absorbită solicitată de către actualii şi viitorii consumatori, 
până la blocurile de măsură şi protecţie monofazate/trifazate care se vor monta la consumatori 

Blocurile de măsură şi protecţie (BMP) vor fi prevăzute cu disjunctoare şi dispozitive de protecţie la 
supratensiuni. Măsurarea energiei electrice consumate de fiecare consumator se va realiza cu ajutorul 
contoarelor care se vor monta în blocurile de măsură şi protecţie (BMP) sau în posturile de transformare 
corespunzător fiecărui tip de nou consumator. 

Liniile electrice subterane vor fi protejate în tuburi PVC în toate zonele de subtraversare a străzilor şi a 
intrărilor (unde este cazul). La intrarea conductoarelor, blocurile de măsură şi protecţie (BMP) acestea se 
vor proteja în tub. 

Instalaţia pentru iluminat public 

În zona reglementată este necesară extinderea reţele de iluminat public. Pentru aceasta este necesară o 
putere instalată de Pi = 30 kW şi o putere maxim simultan absorbită de Psa =  15 kW. 

Lucrările necesare a se executa pentru realizarea iluminatului public sunt: 

� Montarea lângă posturile de transformare a câte unei cutii de iluminat echipată cu 5 circuite (un circuit 
pentru alimentarea cu energie electrică a cutiei de iluminat, 2 circuite pentru alimentarea reţelei de 
iluminat public proiectată şi 2 circuite de rezervă). Comanda de pornire a iluminatului stradal se va 
realiza cu ajutorul unei celule fotosensibile; 
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� Din tablourile de distribuţie ale posturilor de transformare proiectate se vor poza linii electrice 
subterane pentru alimentarea cu energie electrică a cutiilor de iluminat. 

� Se vor construi linii electrice subterane pentru realizarea circuitelor de iluminat public necesare. 

� Stâlpii pentru realizarea reţelei vor fi dotaţi cu corpuri de iluminat cu lampi cu LED cu o putere de 
minim 80W. 

Instalaţia de protecţie 

Sistemul de protecţie împotriva electrocutărilor se realizează prin legarea la pământ, acesta fiind principalul 
mijloc de protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. 

În acest scop toate elementele conductoare (care nu fac parte din circuitul curenţilor de lucru), dar care în 
mod accidental ar putea ajunge sub tensiune, se vor lega la instalaţia de protecţie respectându-se 
prevederile STAS 6119 şi STAS 6616. 

Împotriva tensiunilor de atingere se va realiza câte o instalaţie de legare la pământ exterioară la fiecare 
stâlp proiectat, cu o rezistenţă de dispersie de maximum 4 ohmi, formată din 3 electrozi verticali din țeavă 
OlZn 2” si în lungime de 2,5 m fiecare, plantaţi în pamânt la 0,8m adâncime şi legați între ei cu platbandă 
OlZn 40x4 mm, lungime minimum 10m. 

Împotriva tensiunilor de atingere se va realiza o instalaţie de legare la pământ exterioară la cutiile de 
iluminat, cu o rezistenţă de dispersie de maximum 4 ohmi, formată din 4 electrozi verticali din teava OlZn 2” 
si în lungime de 2,5 m fiecare, plantaţi în pamânt la 0,8m adâncime şi legati între ei cu platbanda OlZn 
40x4 mm, lungime minimum 10m. 

Pentru blocurile de măsură şi protecţie se vor realiza prize de pământ din platbandă OlZn 40x4mm, cu 
rezistenţa de dispersie de maxim 4 ohmi. 

Prizele de pământ pentru posturile de transformare 

Împotriva tensiunilor de atingere şi de pas se va realiza câte o instalaţie de legare la pământ pentru fiecare 
post de transformare. Instalaţiile de legare la pământ vor avea o rezistenţă maximă de 1 ohm. Aparatajul 
din cabine este legat din fabricaţie la structura metalică a postului de transformare (se verifică) excepţie 
făcând transformatorul de putere și terminalele pentru cablu, care se leagă la poziţie. 

La centura interioară de legare la pământ sunt racordate următoarele elemente: 

� părţile metalice ale unităţii, celulele de linie şi celulele de transformator; 

� nulul transformatoarelor de putere 20/0,4 kV; 

� învelişurile metalice ale cablurilor; 

� părţile metalice ale tabloului de joasă tensiune; 

� alte elemente conducătoare care nu fac parte din circuitul de lucru (îngrădiri de protecţie, uşi de 
acces, suporţi de fixare, etc.). 

Se vor lega la priza de pământ ambele capete ale ecranului cablurilor de 20kV. Instalaţia generală de 
legare la pământ va avea o rezistenţă de maxim 1 ohm, iar tensiunile de atingere şi de pas vor avea 
valoarea maximă de 40V. 

După execuţie se vor măsura valorile rezistenţei prizelor de pământ, iar în cazul în care se depăşeşte 
valoarea de 4 ohmi / 1 ohm prizele de pământ se vor îmbunătăţii cu bentonită. 

Se vor analiza, prin proiecte de specialitate ulterioare, existenţa instalaţiilor de paratrăznet în zonă. Se vor 
realiza calcule prin care să se stabilească necesitatea realizării unor instalaţii de protecţie împotriva 
trăsnetelor (paratrasnet), a căror valoare a rezistenţei prizei de pământ nu va depăşi valoarea de 1 ohm. 

Se va respecta distanţa impusă de normativul NP-I7-11 între aparatele electrice şi elementele metalice 
legate la pământ (ţevi metalice, calorifere, etc.). 

Prin proiectele de specialitate ulterioare, realizate în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire, se vor 
detalia instalaţiile electrice tratate prin prezenta documentație de urbanism. 

Ţinând cont de complexitatea lucrărilor necesare pentru realizarea reţelelor de distribuţie a energiei 
electrice în zona studiată, soluţiile definitive de alimentare cu energie electrică a viitorilor consumatori vor fi 
stabilite prin fişe de soluţie, studii de soluţie şi proiecte tehnice, întocmite de firme atestate ANRE şi avizate 
de Comisia Tehnico – Economică a S.C. ELECTRICA S.A., S.D.E.E. Transilvania Sud, în calitatea sa de 
distribuitor al energiei electrice 
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Standarde şi normative de referinţă 

I 7 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 
1000Vca şi 1500Vca 

I 7.1 Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice din clădiri 
de locuit 

I 18 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii 
din clădiri civile şi industriale 

P 118 Norme tehnice de proiectare şi de realizare a construcţiilor privind protecţia 
împotriva focului 

NTE 7/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice 

PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi 
similari 

STAS 553/2 Aparate de comutaţie până la 1000Vca şi până la 4000A, Condiţii tehnice 

STAS 881 Maşini electrice asincrone trifazate. Puteri, tensiuni, turaţii nominale 

STAS 2612 Protecţie împotriva electrocutărilor. Limite admise 

STAS 3184  Prize, fişe şi cuple pentru instalaţiile electrice până la 380Vca şi până la 25A. 
Condiţii tehnice speciale de calitate 

STAS 5325 Grade nominale de protecţie asigurate prin carcase. Clasificare şi metode de 
verificare 

STAS 6865 Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţiile electrice fixe 

STAS 6990 Tuburi pentru instalaţiile electrice din policlorură de vinil neplastificată 

STAS 8114/42  Corpuri de iluminat. Condiţii tehnice generale 

STAS 8666 Întreruptoare automate mici pentru protecţia conductoarelor din instalaţiile electrice 
de curent alternativ până la 415V şi 82A 

STAS 8778/1,2 Cabluri de energie cu izolaţie şi manta de PVC 

STAS 9954/1,2,3 Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie. Prescripţii de 
proiectare şi montare 

STAS 1220/1,4,5,6 Cabluri şi cordoane cu izolaţia de cauciuc 

STAS 12604 Protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Instalaţii electrice fixe. 
Prescripţii generale 

STAS 12604/5 Protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Instalaţii electrice fixe. 
Prescripţii de proiectare şi execuţie 

C 56 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente 

Prezenta listă nu este restrictivă. Se ia în considerare întotdeauna ultima ediţie a actului normativ. 

3.7.3. Telecomunicaţii 

Dispunerea rețelelor de cablu TV și telecomuncații pe stâlpii de iluminat aduce prejudicii imaginii spaţiului 
public şi expune reţelele la riscul deteriorării. Pentru diminuarea disfuncţionalităţilor semnalate se propune 
ca aceste reţele de telecomunicaţii existente să fie pozate în canalizaţie subterană. 

În scopul dezvoltării reţelelor de telecomunicaţii la standardele şi exigenţele contemporane societatea 
Telekom are ca principal obiectiv dezvoltarea reţelelor de fibră optică pentru comunicaţii, date, internet, TV. 
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3.7.4. Alimentarea cu gaze naturale și energie termică 

Prin prezenta documentație de urbanism se urmărește reglementarea unor zone în vederea realizării unor 
intervenții ulterioare. Din acest motiv este necesar calculul necesarului de căldură pentru zona 
reglementată.  

Pentru calculul necesarului de căldură, se estimează că, în cadrul edificabilelor propuse, construcțiile noi 
vor avea o suprafață la sol de cca. 2000 mp. Volumul total al construcțiilor se estimează a fi V = 21.000 m3. 

Având în vedere că noile clădiri vor fi realizate, din punct de vedere al protecției termice, în conformitate cu 
Ordinul nr. 2513 din 22.11.2010 (intrat în vigoare din 01.01.2011), se poate spune că pentru încălzirea 
noilor clădiri (a volumului încălzit) este necesară o sarcină termică:   

Q = 21000m3 x 40 W/m3*h= 840 000 W/h = 840 kW/h ,  

unde q = 40 W/ mc*h  este sarcina termică unitară considerată. 

În cazul utilizării gazelor naturale, pentru asigurarea acestei sarcini termice este necesară următoarea 
cantitate de gaze :  

G = 840 kW/h / (0,9 * 9,5 kWh/Nmc)  = 98,25 Nmc/h ≈ 100 Nmc/h 

Calculul debitului necesar  instalat de gaze s-a făcut în ipoteza unui randament de 90% şi  
Pci = 9,5 kW / m3N. 

Cantitatea de gaze naturale necesare pentru încălzirea clădirilor propuse în zonă (frontul de pe strada 
Morii) se va asigura din conducta cu diametrul 6 “ montată pe strada Morii. Pentru cele două construcții 
propuse se recomandă realizarea unui singur branșament, micşorându-se astfel numărul de branşări la 
conducta publică de distribuţie.  

Calculul exact al necesarului de gaze pentru noile construcții, diametrul conductelor și traseul acestora va fi 
obiectul unui proiect de specialitate, executat de către o firmă de specialitate acreditată ANRE.  

Conductele de distribuţie a gazelor, branşamentele, racordurile şi instalaţiile interioare vor fi realizate cu 
materiale şi echipamente omologate şi acreditate de către organismele abilitate din România în 
conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 şi HGR 796 / 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere 
pe piaţă a produselor pentru construcţii.  

Pentru conductele rețelei de distribuţie a gazelor naturale, este obligatoriu să se respecte prevederile 
Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
NTPEE 2008, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009 şi publicate în MO 255 bis/16.04.2009 
(care au înlocuit Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale – indicativ NT-DPE-01/2004), modificate şi completate prin Ordinul nr. 19 din 6 iulie 2010. 

În Anexa nr. 1 sunt indicate distanţele minime dintre conductele subterane de gaze din oţel şi polietilenă şi 
diferite instalaţii, construcţii sau obstacole conform „Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze  naturale, NTPEE 2008”. 

Se recomandă echiparea fiecărei clădiri noi cu centrale termice proprii, pentru diminuarea punctelor de foc 
şi implicit a riscului de incendiu şi accidente. Există în acest fel şi posibilitatea preparării apei calde 
menajere şi utilizării ei la toate punctele de consum din aceste clădiri. În cazul încălzirii centrale, 
cazanele/centralele termice utilizate trebuie să fie automatizate, cu grad redus de poluare, urmând a se 
acorda o atenţie deosebită realizării unui ansamblu corect calculat şi executat arzător–cazan–coş. Coşul va 
fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere al prevenirii incendiilor, respectiv izolat termic şi 
amplasat la distanţă faţă de elementele combustibile ale clădirii, fiind etanş la gaze arse şi scântei. 

La instalaţiile de utilizare a gazelor naturale este necesară respectarea următoarelor: 

� Încăperea în care vor fi amplasate aparate consumatoare de gaze naturale va corespunde din punct 
de vedere al volumului, suprafeţei vitrate şi ventilării prevederilor Normelor tehnice mai sus menţionate 
şi, din punct de vedere al structurii, prevederilor Normativului P 118-1999 de siguranţă la foc a 
construcţiilor. 

� Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială 
(securizat, tip Termopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de 
sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere 
(electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili 
gazoşi. În cazul utilizării detectoarelor, suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 mp/mc de volum net de 
încăpere. 

� Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale, în toate cazurile, se asigură ventilarea 
naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora, între 
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încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de ventilare naturală, 
special destinate acestui scop, în afara ventilaţiilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor 
sau clădirilor. Pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze care se pot acumula în casa scărilor 
clădirilor etajate, fără suprafeţe vitrate, se prevede la partea superioară a acestora, în acoperişul 
clădirii, un orificiu cu diametrul de 150-200 mm, prevăzut cu un tub racordat la un deflector. Este 
interzisă racordarea la sistemul de distribuţie gaze naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile 
de etanşare prevăzute mai sus. 

Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centrale termice trebuie să respecte prevederile Ordinului 1007 din 21 
mai 2010, prin care se aprobă Prescripţiile tehnice: PT A1 – 2010 – „Aparate de încălzit alimentate cu 
combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”,  PT C2 – 2010 ”Arzătoare cu combustibili 
gazoşi şi lichizi” şi PT C11 – 2010 ”Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de 
ardere aferente cazanelor”, privind: 

� Instalarea şi montarea aparatelor 

� Punerea în funcţiune a aparatelor şi admiterea funcţionării 

� Repararea şi întreţinerea aparatelor 

� Condiţii pentru efectuarea verificărilor  

� Scoaterea din uz şi casarea aparatelor 

� Utilizarea aparatelor 

� Atestări şi autorizări etc. 

Fiecare utilizator final trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare, autorizarea făcându-se de către o firmă 
autorizată ISCIR la prima punere în funcţiune şi periodic, cel puţin o dată la 2 ani.  

În zona studiată este necesară reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din spatele Colegiului Național 
Mircea Eliade, cu respectarea R.L.U. aferent P.U.G. Este important ca anvelopa construcţiilor, prin care 
acestea pierd căldura în timpul iernii (şi o primesc din mediul exterior vara) să îndeplinească o serie de 
condiţii care sunt prevăzute în Normativul C 107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor de 
construcţie ale clădirilor (în special Partea 1–Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare 
termică la clădirile de locuit C 107/1), publicat în Monitorul Oficial nr. 1124 bis din 13.12.2005, şi modificat 
prin Ordinul nr. 2513 din 22.11.2010 – intrat în vigoare din 01.01.2011. 

Detaliile de execuţie ale anvelopei şi izolaţiilor termice se vor definitiva în condiţii de eficienţă economică, 
pentru ca toate clădirile din zonă să se încadreze în prevederile normativului amintit şi, implicit, ale Legii 
372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. 

Cele mai importante condiţii care trebuie îndeplinite de anvelopa construcţiilor sunt: 

� Asigurarea unei rezistenţe termice cât mai ridicate, în condiţii de eficienţă economică. 

� Realizarea unui coeficient global de izolare termică sub valoarea normată. 

� Realizarea unei diferenţa minime între temperatura aerului interior şi cea a suprafeţei interioare a 
elementelor de construcţie. 

� Masivitatea termică a elementelor de construcţie care să permită reducerea amplitudinii oscilaţiilor 
temperaturii aerului exterior care se resimt în interior. 

� Asigurarea unei defazări în timp între variaţia temperaturii exterioare şi variaţia  resimţită în interior.  

� Pentru îmbunătăţirea gradului de confort din clădirile de locuit unde se montează tâmplărie etanşă cu 
geam termoizolant tip termopan se recomandă montarea unor sisteme de ventilaţie higroreglabile 
pentru păstrarea în încăperi a unei umidităţi corespunzătoare (φ=45…60%), cuplată cu instalaţii de 
evacuare mecanică din bucătării şi băi, eventual cu montarea de recuperatoare de căldură. 



 

 

 

58 

 

3.8. Măsuri de protecţie geotehnice şi hidrogeotehnice 

Depozitele de argile cu rare intercalații de nisipuri argiloase cu umiditate ridicată reprezintă zonele 
predispuse la alunecare, mai ales dacă depozitele acoperitoare deluviale nu sunt împădurite sau măcar 
arboricole (pantele Cetății Medievale).   

Starea drumurilor de acces în Cetate, situate în imediata vecinătate a zonei studiate, doar pietruite și fără 
rigole, sau incorect executate, este un factor de risc la alunecări, mai ales că se află pe terenuri cu 
caracteristici geotehnice de tipul PSUC sau PUCM.  

Se propune, în viitor, realizarea unor hărți de risc, măcar la nivelul municipiului, astfel ca perimetrul cercetat 
să fie detaliat. După realizarea acestora, se pot face “scenarii“ pentru sistematizarea terenului, 
îmbunătățirea terenului de fundare în vederea alegerii soluțiilor celor mai bune pentru construcții, din punct 
de vedere tehnic și economic, ținându-se seama de condițiile geomorfologice existente și amenajările 
edilitare înaintea începerii acestora. 

În cazul realizării unei parcări subterane în zona centrală a zonei reglementate, se va ține cont că în zona 
parcării din imediata apropiere (adiacentă străzii Octavian Goga), sunt umpluturi neomogene și mai ales în 
acestea este cantonată fosta albie a pârâului Șaes. Acesta, la nivelul anilor 1878-1880, a fost redirecționat 
pe altă vale (cartier Cornești) eliberându-se noi zone construibile. Majoritatea străzilor actuale ce 
traversează vechiul traseu sunt supuse tasării, sufoziunii și chiar prăbușirii locale (trafic auto neadecvat și 
reparații incomplete ale defecțiunilor pavajului). Este cazul străzilor Nicolae Bălcescu, Tache Ionescu, etc.: 
pe aceste străzi se regăsesc clădiri supuse riscului de tasări diferențiate sau cu apă în fundații (Perla, etc.) 

Măsurile de combatere a riscurilor privesc în primul rând crearea de rigole corespunzătoare în zona 
dealului Cetății și reabilitarea tramei stradale împreună cu refacerea rețelelor de apă și canalizare. 

De asemenea, zona fiind protejată, trebuie limitat traficul greu de marfă și autocare. 

3.7. Protecţia mediului 
În ceea ce privește protecția mediului, în urma analizei situației existente se pot formula următoarele 
recomandări: 

� Exploatarea potențialului de echipare a zonei prin racordarea la rețeaua de canalizare și instalarea 
echipamentelor de preepurare pentru materii în suspensie și produs petrolier; 

� Realizarea de spații verzi, cu plantarea de specii care nu necesită un aport mare de apă. 
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4.  CONCLUZII  

4.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a zonei reglementate 

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a zonei reglementate are la bază obiective stabilite prin caietul 
de sarcini (vezi cap. 1.2. Scopul şi obiectivele specifice ale P.U.Z. și R.L.U.) şi în acord cu necesităţile 
populaţiei locale, evidenţiate prin studiul de fundamentare 1.3.6. Ancheta sociologică.  

Atitudinile de intervenţie şi gestiune urbană vor urma două direcţii principale: 

� Direcţia reactivă: eliminarea sau reducerea disfuncţionalităţilor constatate în structura urbană a zonei; 

� Direcţia pro-activă: valorificarea potenţialului de dezvoltare, urmărind creşterea calităţii vieţii locuitorilor 
şi dezvoltarea economică şi socială prin reglementarea activităților conexe locuirii, potenţarea spaţiilor 
publice, asigurarea protecţiei adecvate a infrastructurii tehnico-edilitare. 

4.2. Obiectivele generale şi subobiectivele P.U.Z. – schema obiectivelor 

Fiecare obiectiv general se va realiza pe baza unor obiective secundare (sub-obiective), care vor orienta 
dezvoltarea pe direcţii principale de acţiune. În baza acestor direcţii de acţiune se pot stabili măsurile şi 
setul de proiecte necesare implementării P.U.Z.. 

I. Modernizarea urbanistică şi arhitecturală a zonei studiate 
I.1. Creşterea calităţii spaţiului public 

I.2. Reglementarea modului de construire în zonă 

II. Fluenţa circulaţiei şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
II.1. Creșterea accesibilității rutiere  

II.2. Îmbunătățirea circulaţiei pietonale în zonă 

II.3. Crearea de noi spații publice de parcare 

IV. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare 
IV.1. Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă 

IV.2. Îmbunătăţirea canalizării menajere şi pluviale 

IV.3. Modernizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică 

IV.4. Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public 

IV.5. Păstrarea şi viabilizarea sistemului de alimentare cu energie termică 

IV.6. Asiguarea alimentării cu gaze naturale în condiţii optime de utilizare şi siguranţă 

V. Creşterea calităţii mediului ambiant 
V.1 Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 

V.2. Creşterea calităţi mediului prin diminuarea suprafețelor de teren liber; 

 

4.3. Obiective de utilitate publică 

Categoria de interes  
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  Judeţean  Municipiu Local  
Căi de comunicaţie 
Străzi şi trotuare    
Propus: Amenajarea unei parcări subterane     
Spaţii publice 
Propus: Amenajarea unui spațiu public în zona centrală (piață urbană)    
Gospodărie comunală si echipare tehnico-edilitară 
Reţea alimentare cu apă    
Reţea canalizare     
Reţea electrică aeriană şi subterană de medie si joasa tensiune. Posturi 
de transformare. 

   

Reţea gaze naturale    
Reţea de telefonie - fibră optică    
Propus: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă, 
canalizare, energie electrică, gaze naturale    

Tabel 19. Obiective de utilitate publică 

Notă: Proiectele propuse se vor realiza pe baza unor studii şi proiecte de specialitate.  
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6. ANEXE 

Anexa 1.1 
DISTANŢELE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE DISTRIBUŢIE/INSTALAŢIILE 
DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII 
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale NTPEE 2008 modificat prin Ord. ANRE nr. 19 din 6 iulie 2010 

 
Distanţa minimă în [m] de 
la conducta 
de gaze din PE de: 

Distanţa minimă în [m] de 
la conducta 
de gaze din oţel de: 

Nr. 
crt. 

Instalaţia, construcţia sau 
obstacolul 

pj pr pm pj pr pm 
1 Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de 

terenuri susceptibile a fi construite 
1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 
3 Canale pentru reţele termice, canale 

pentru instalaţii telefonice, televiziune 
etc. 

0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 

4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 
5 Conducte de apă, cabluri electrice de 

forţă, cabluri telefonice montate direct 
în sol, cabluri TV  sau căminele 
acestor instalaţii 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru reţele termice, 
telefonice şi canalizare sau alte 
cămine subterane 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 
8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
9 Linii de cale ferată, exclusiv cele din 

staţii, triaje şi incinte industriale: 
- în rambleu 
- în debleu, la nivelul terenului 

 
 
 
1,5* 
3,0** 

 
 
 
1,5* 
3,0** 

 
 
 
1,5* 
3,0** 

 
 
 
2,0* 
5,5** 

 
 
 
2,0* 
5,5** 

 
 
 
2,0* 
5,5** 

 
Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale 
conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 
*) De la piciorul taluzului; 
**) Din axul liniei de cale ferată. 
 
Conductele, fitingurile şi armăturile din PE se montează îngropat direct pământ, adâncimea 
minimă de montaj fiind de 0,9 m. 
Se interzice montarea reţelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundaţiilor clădirilor, pe trasee 
paralele cu acestea, până la distanţa de 2m de la clădire. 

Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20m de linii electrice aeriene (LEA) 
de joasă, medie sau înaltă tensiune. 
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Anexa 1.2 
DISTANŢELE DE SECURITATE ÎNTRE STAŢII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE – 
MĂSURARE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII 
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale NTPEE 2008 modificate conf. Ord. 18 din 6 iulie 2010 

Distanţele de siguranţă [m], pentru staţii de capacitate: 
până la 6.000  m3/h 6.000 … 30.000 m3/h peste 30.000 

m3/h 
Presiunea la intrare [bar] 

Nr. 
crt. 

Destinaţia construcţiilor 
învecinate 

< 2 2…6 > 6 < 2 2…6 > 6 < 6 > 6 
 
 
 
7 
 

 
 
 
10 

 
 
 
12 

 
 
 
11 

 
 
 
13 

 
 
 
18 

 
 
 
22 

 
 
 
27 

7 10 15 12 15 20 25 30 

1. Clădiri industriale şi 
depozite de materiale 
combustibile 
- risc  foarte ridicat de 
incendiu , asociat 
pericolului de incendiu  
- rezistenţă redusă la foc  
- risc mediu sau redus     
de incendiu 

7 10 12 10 12 15 20 25 
2. Instalaţii industriale în aer 

liber 
 
7 

 
10 

 
13 

 
11 

 
13 

 
18 

 
18 

 
27 

3. Clădiri civile (inclusiv cele 
administrative de pe 
teritoriul unităţilor 
industriale) 
- rezistenţă mare la foc 
 -rezistenţă mică la foc. 

7 
7 

10 
12 

12 
15 

10 
12 

12 
15 

15 
20 

20 
25 

25 
30 

20 20 20 20 20 20 25 30 
4.  Linii de cale ferată : 

- curentă 
- de garaj 

20 20 20 20 20 20 20 25 

5. Marginea drumurilor 
carosabile 

4 5 8 4 6 10 6 10 

6. Linii electrice de înaltă 
tensiune 

20 20 20 20 20 20 20 40 

Art. 3.20 (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1000 m3/h se pot alipi de un 
perete al clădirii învecinate, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri 
(ferestre, uşi) pe: 

a) o lungime care depăşeşte 5 m limitele staţiei în ambele direcţii; 

b) o înălţime de 3 m, deasupra postului. 

(2) Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu max. 50% 
pentru lit. a) şi cu max. 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una dintre următoarele soluţii 
tehnice: 

a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze; 

b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului 
în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale. 

Art. 3.21 Pentru posturile de reglare sau reglare – măsurare de capacitate până la 250 m3/h, distanţa 
minimă de securitate faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m. 
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Anexa 1.3 
DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ DINTRE DEPOZITELE DE GAZ PETROLIER LICHEFIAT CU 
RECIPIENTE FIXE SUPRATERANE ŞI OBIECTIVELE ÎNVECINATE*  
Conform Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere 
lichefiate (GPL) I 31 – 1999 

 
Nr. 
Crt. 

Obiective ≤ 3000 3001… 
5000 

5001… 
15000 

15001… 
30000 

1 Autocisternă 3 3 5 7,5 
2 Clădiri de locuit şi anexe, spaţii de producţie, 

ateliere, depozite (altele decât cele cu regim 
special)  

5 7,5 10 15 

3 Clădiri publice: săli de spectacole, hoteluri, 
şcoli, spitale , biserici, birouri, clădiri 
administrative, inclusive prizele de aer ale 
acestora, canalizări, alte obiective cu 
destinaţie similară 

15 15 20 30 

4 Linii electrice de joasă şi medie tensiune 
(măsurarea se face de la proiecţia în plan a 
acestora) 

15 20 30 35 

5 Linii înalte de înaltă tensiune (măsurarea se 
face de la proiecţia în plan a acestora) 

20 20 25 30 

6 Limita de proprietate 3 5 10 15 
* Distanţe în metri, capacităţi în litri 

 

Nota: Distanţele menţionate la punctele 2,3 şi 6 pot fi micşorate cu 50% în cazul construirii unui zid antifoc, 
rezistent la explozie, la limita împrejmuirii depozitului, pe direcţia obiectivului considerat 
 


